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Sammanfattning 
Denna studie behandlar hur Scrum som utvecklingsmetodik påverkar kunskapsdelning         
mellan studenter på högre nivå i ett virtuellt lärandecommunity. Studien jämför studenternas            
upplevelse av ett utvecklingsprojekt utfört med Scrum och övriga utvecklingsprojekt de utfört            
i grupp samt undersöker vilka aktiviteter och artefakter inom Scrum som de uppfattar har en               
positiv inverkan på kunskapsdelning inom gruppen. Detta har undersökts genom att           
studenter vid Mittuniversitetet i Östersund som gått kursen Distribuerad Systemutveckling          
vid programmet Informatik med Inriktning Systemutveckling svarat på ett webbformulär om           
deras uppfattning kring kunskapsdelning. Resultatet visar inte på några skillnader i deras            
upplevelser kring kunskapsdelning Scrum kontra övriga utvecklingsprojekt i grupp men vissa           
aktiviteter inom Scrum har kunnat identifieras som viktiga för studenterna och           
rekommendationer för anpassning av dessa aktiviteter till övrig undervisning ges. 
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1 Introduktion 
Distansbaserade utbildningar har ökat från att utgöra en tiondel av alla studenter i Sverige år               
2002, till att tio år senare utgöra ca en tredjedel (SCB 2012), och det är har sedan dess                  
stabiliserat sig på just en tredjedel (UKÄ 2016). Anledningarna till att välja att studera på               
distans är många, att kunna kombinera med arbete, familj, resande eller annat. Denna stora              
andel studenter kombinerat med nya typer informationsflöden i web 2.0 gör att det är              
intressanta tider för e-lärande. Vi erbjuds nu en stor mängd av verktyg för kommunikation              
och en möjlighet att sätta upp virtuella “communities” för lärande (Yilmaz 2016), en möjlighet              
som inte fanns på samma sätt år 2002. 
 
Kunskapsdelning mellan studenter och inom lärandeorganisationer är en stor positivt          
bidragande faktor inom lärande (Jokinen et al. 2016), och en viktig positivt bidragande faktor              
för studenter att effektivt kunna dela kunskap är förtroende (Chang et al. 2011). Men              
förtroende är något som inte alltid finns mellan studenter inom e-lärande (Garrett et al.              
2008). Därmed är det viktigt för en lärandeorganisation att uppmuntra till ett klimat där              
studenter kan bygga upp en relation och där kunskapsdelning uppmuntras. Samtidigt har det             
visats att agila systemutvecklingsmetoder främjar kunskapsdelning genom att uppmuntra         
koordinering, kommunikation och samarbete mellan teammedlemmar (Dorairaj et al. 2012).          
Därför finns alltså möjligheten att ett agilt arbetssätt kan öka kunskapsdelning mellan            
studenter som utför utvecklingsprojekt i ett lärandesyfte. Agila metoder är dock inte helt             
kompatibla för en distribuerad miljö. En av anledningarna är avsaknad av sk.            
ansikte-mot-ansikte (engelska Face-to-Face, FTF) kommunikation (Arshad et al. 2012,         
Dumitriu et al. 2011, Lee & Yong 2010) vilket kan göra att det är svårare att bygga upp en                   
relation med sina teammedlemmar och därmed också svårare att få till ett effektivt             
samarbete (Lee & Yong 2010). Agil utvecklingsmetod kan alltså öka kunskapsdelning, men            
är inte helt anpassad för att fungera i virtuella team som till exempel utvecklingsprojekt vid               
högre studier, frågan är då alltså om agil metod kan öka kunskapsdelning inom e-lärande              
eller om det är så att de negativa effekterna av en distribuerad miljö utraderar de positiva av                 
agil metod. 
 
Mycket forskning har gjorts på områden kring vad som kan påverka nivån av             
kunskapsdelning hos studenter inom e-lärande samt även inom området agil utveckling i            
distribuerade team. Färre ansatser har dock gjorts inom kombinationen av de båda, alltså             
hur en agil metod fungerar inom distribuerade utvecklingsprojekt i en lärandemiljö. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om en agil utvecklingsmetodik kan öka             
kunskapsdelning och förtroende mellan distansstudenter på högre nivå under         
utvecklingsprojekt i grupp samt att identifiera vilka aktiviteter inom Scrum som kan bidra till              
ökad kunskapsdelning. Studien kommer även att undersöka om studenter upplever en           
skillnad i kommunikationsfrekvens och förtroende när de använt agil metod jämfört med            
föregående utvecklingsprojekt i grupp, och om kommunikationsfrekvens och förtroende i sin           
tur påverkat mängden delad kunskap. 
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1.2 Frågeställningar 
Tre centrala frågeställningar har identifierats utifrån syftet. 
 

● I vilken utsträckning påverkar ett agilt arbetssätt studenters uppfattning av mängden           
delad kunskap inom utvecklingsprojekt i grupp vid högre studier på distans? 

● Vilka aktiviteter och artefakter inom agil utveckling anser studenterna påverkar          
mängden delad kunskap? 

● Hur påverkar studenternas uppfattning av kommunikationsfrekvens och förtroende        
mängden delad kunskap? 

1.3 Avgränsningar 
Fokus i denna studie ligger på kunskapsdelning mellan studenter och alltså inte på             
lärare-student eller lärorganisation-student. Valet har även alltså gjort att fokusera på           
utvecklingsprojekt i grupp, både inom det agila arbetssättet och tidigare utvecklingsprojekt.  
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2 Bakgrund  

2.1 Kunskapsdelning 
Nonaka och Konno vidareutvecklade år 1998 den så kallade SECI-modellen för att beskriva             
hur kunskap delas. Den beskriver två typer av kunskap vilka enligt Nonaka och Konno är tyst                
och uttalad kunskap. Uttalad kunskap kan beskrivas i ren data, manualer, vetenskapliga            
formler osv. Den går helt enkelt att beskriva genom att den dokumenteras. Tyst kunskap              
beskriver de däremot som högst personlig och därmed svår att vidareförmedla och överföra             
på andra. Tyst kunskap har sina rötter i en persons erfarenheter och handlingar samt              
personens ideal, värderingar och känslor. 

 
Figur 1. SECI-modellen. (Nonaka & Konno 1998) 
Modellen, som även ibland kallas för en kunskapsspiral, beskriver hur tyst och uttalad             
kunskap delas och omvandlas inom en organisation. Det hela beskrivs genom fyra olika             
steg: 
 

● Socialisering - Tyst kunskap kan delas på individnivå genom socialisering. Nonaka           
och Konno menar att tyst kunskap kan överföras mellan individer om de spenderar             
tid med varandra i samma miljö och genomför gemensamma aktiviteter. 

● Externalisering - Övergången från tyst till uttalad kunskap. Detta sker genom att            
individer som besitter tyst kunskap, i grupp dokumenterar eller tolkar kunskapen till            
ord, bilder eller annat som gör att andra kan ta den till sig. 

● Kombinering - Uttalad kunskap kombineras till mer komplex uttalad kunskap samt           
integreras in i organisationen. 

● Internalisering - Den explicita kunskapen sprids i organisationen genom att den           
används och omvandlas då återigen till tyst kunskap på individnivå. 
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2.2 Kunskapsdelning inom Scrum 
Agila utvecklingsmetoder baseras på följande fyra punkter enligt det agila manifestet (2001): 
 

● Individer och interaktioner framför processer och verktyg 
● Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 
● Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 
● Anpassning till förändring framför att följa en plan 

 
Det agila manifestet beskriver även värdet i punkterna ovan: “Det vill säga, medan det finns               
värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer“. Alltså är t.ex. att följa                
en plan viktigt även inom agil metod, men om parametrarna för projektet förändras så              
kommer anpassning till denna förändring att värderas högre. Och agila metoder handlar till             
stor del just om att bedriva utveckling som snabbt kan anpassa sig till förändrade parametrar               
i ett projekt genom att man jobbar i kortare perioder, så kallade sprintar, och efter slutet på                 
varje sprint levererar en fungerande programvara. Dessa metoder värdesätter även          
face-to-face kommunikation inom teamet och med kund (Maurer & Melnik 2004).  
 
Kunskapsdelning inom agila metoder vilar till stor del på samarbete och socialisering mellan             
teammedlemmar och därmed till stor del på utbyte av tyst kunskap (Chau et al. 2003) men                
även vid externalisering och internalisering så är samarbete och socialisering en viktig del av              
processen i agila metoder. Denna studie har valt att undersöka studenter som använt sig av               
den agila metoden Scrum och därför kommer denna del att utgå från just kunskapsdelning              
inom Scrum snarare än agila metoder i allmänhet. Scrum förespråkar många olika            
kunskapsrelaterade aktiviteter baserade på samarbete och socialisering. 

Dagliga stå upp möten 
En av de aktiviteter som förespråkas i agila metoder är stå-upp-möten. Här presenterar varje              
medlem i teamet kort vad de gjort, vad de ska göra och vad som eventuellt kan hindra                 
dagens arbete (Hazzan & Levy 2009). Detta kan fungera som ett sätt att dela tyst kunskap                
(Ghobadi & Mathiassen 2016) men även ett sätt för teamet att bilda sig en uppfattning om                
vem som är kunnig inom vilka delar av systemet (Chau et al. 2003). 

Sprintplanering 
Agila metoder utförs i så kallade sprintar. Det är en kortare period av utveckling vartefter en                
fungerande produkt ska visas upp. Vid nästa sprint byggs produkten ut och nya funktioner              
adderas och eventuell förändringar utförs. Under sprintplaneringen planeras vad som ska           
göras under en sprint och hela teamet deltar. Detta innebär att kundens önskemål prioriteras     
och bryts ned i mindre arbetsuppgifter. Även här är det tyst kunskap som delas via               
socialisering. 

Krossfunktionella och självorganiserande team 
Krossfunktionella och självorganiserade team innebär att agila team består av medlemmar           
med olika expertis som jobbar tillsammans i ett team och att de då organiserar              
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arbetsuppgifter själva. Detta leder till en ökad delning av tyst kunskap inom teamet då              
medlemmar med olika expertis jobbar tätt ihop för att uppnå samma mål (Ghobadi &              
Mathisen 2014, Correia et. al 2014, Sharma et al. 2014, Maurer & Melnik 2004). 

Sprint retrospective 
Efter varje sprint har teamet ett möte där den föregående sprinten diskuteras, vad som              
fungerade bra, vad som inte fungerade bra. Här finns både möjlighet till delning av tyst               
kunskap (Sharma et al. 2014) samt möjlighet att externalisera kunskap från tyst till uttalad.              
Detta görs speciellt inom distribuerade team som inte har FTF-kommunikation och ej delar             
arbetsyta och därmed har större behov av uttalad kunskap (Ahmed & Razzak 2014). Detta              
kan ske genom att kunskap dokumenteras i wikis eller andra liknande verktyg, bloggar eller              
presentationer (Ahmed & Razzak 2014). Andra sätt kan vara indexkort eller modeller            
(Maurer & Melnik). 
 
Agila metoder erbjuder alltså ett antal aktiviteter för kunskapsdelning och de flesta kan             
relateras direkt till socialisering, alltså överföring av tyst kunskap. Detta kan ju härledas till att               
agila metoder fokuserar mycket på FTF-kommunikation och därmed ökar socialiseringen.          
Det finns dock också olika metoder för att externalisera denna kunskap för att kunna bevara               
den, även fast agila metoder inte förespråkar speciellt mycket dokumentation.  

2.3 Kunskapsdelning inom e-lärande 
Tyst kunskap krävs för att studenter ska kunna förstå och relatera till den uttalade              
kunskapen (Hvorecký et al. 2015). Därmed bör alltså elever besitta en viss tyst kunskap för               
att kunna tillgodogöra sig den redan dokumenterade, uttalade kunskap som förmedlas till            
dem från lärare eller som de på egen hand tar reda på. Delning av tyst kunskap är alltså                  
viktigt för studenternas lärandeprocess och kan också ske på ett effektivt sätt i virtuella              
lärandecommunities men det är också visat att så inte alltid är fallet (Hvorecký et al. 2015)                
Överföring av tyst kunskap beskrivs alltså enligt SECI-modellen ske genom socialisering och            
det har argumenterats för att det är det mest förbisedda steget i kunskapsspiralen inom just               
e-lärande (Hosseini 2010). Vad är det då som påverkar kunskapsdelning inom e-lärande?            
Det finns olika faktorer, sociala och verktygsrelaterade, som väger in på hur effektivt             
kunskap delas studenter emellan. 

Kommunikationsfrekvens 
Det har visats att studenter som har hög kommunikationsfrekvens med sina medstudenter            
också är mer kapabla att dela med sig av sin kunskap (Joshi et al. 2007). Studenter som har                  
en högre kommunikationsfrekvens uppfattas som mer trovärdiga av sina medstudenter vilket           
då innebär en ökad möjlighet för kunskapsdelning. Detta behöver inte innefatta personlig            
kommunikation med den som delar kunskap, det räcker med att den student som delar              
kunskap haft mycket kommunikation med övriga studenter inom gruppen för att uppfattas            
som trovärdig. Studenter som är utåtriktade samt uppskattar eller har erfarenhet av att jobba              
i grupp kommer vara villiga och kapabla till att dela sin kunskap samt personliga åsikter och                
erfarenheter (Chong et al. 2013). En hög kommunikationsfrekvens påverkar alltså          
kunskapsdelning positivt men det kan också betyda att personer som är mer sociala också              
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är villiga att dela med sig av kunskap och en uppmuntrad högre kommunikationsfrekvens             
behöver ej betyda en högre nivå av kunskapsdelning. 
 
Att studenter känner samhörighet med varandra är mycket positivt för nivån av            
kunskapsdelning mellan dem (Yilmaz 2016, Ma & Yuen 2011), alltså kan en hög             
kommunikationsfrekvens ha positiva effekter även om den inte är direkt studie eller            
kunskapsrelaterad. Kommunikation som sker i nöjes eller underhållningssyfte mellan         
studenter kan även den bidra till ökad kunskapsdelning (Al-Jabri & Eid 2016). En sådan typ               
av kommunikation bidrar till att skapa en repertoar samt ge ökade           
kommunikationsfärdigheter inom gruppen vilket i sin tur bidrar till en ökad nivå av             
kunskapsdelning. 
 

Hög trovärdighet 
Hög trovärdighet definieras av Joshi et al. (2007) som att en student är högpresterande och               
har ett tillförlitligt uppträdande. Studenter som upplevs ha hög trovärdighet kommer att mer             
effektivt och i högre grad kunna dela kunskap (Joshi et al. 2007, Chong et al. 2013). Här                 
återkommer vi även till en hög kommunikationsfrekvens som kan bidra till att skapa en högre               
trovärdighet hos en student. Att en student är högpresterande och tillförlitlig bidrar ju inte              
bara till att skapa en hög upplevd trovärdighet utan detta är ju även positiva egenskaper för                
problemlösning och förberedelser till grupparbeten. Studenter som är högpresterande och          
tillförlitliga kan även i sig besitta mer relevant kunskap och därmed ha möjlighet att bidra               
med mer, men då det är upplevd trovärdighet som diskuteras så ingår även en typ av social                 
förmåga och intentioner i ekvationen. 

Intentioner 
Kunskap som delas innefattar två parter och deras intentioner att dela och ta emot påverkar               
mängden delad kunskap, alltså deras intentioner att dela kunskap med varandra. Hur            
mycket en student deltar i aktiviteter relaterade till kunskapsdelning relaterar till studentens            
initiala intentioner att dela kunskap. Dessa intentioner kan givetvis förändras under en kurs             
eller utbildnings gång beroende på diskussionsklimat samt kontakt med lärare och           
medstudenter. När det kommer till mottagaren av kunskap är självförmåga (engelska           
self-efficiency) viktigt (Wu 2016, Yilmaz 2016), det vill säga studentens tilltro till sina egna              
färdigheter och viljan till att bidra till gemensamma projekt.  

Förtroende 
Att ha förtroende för, och en relation med, sina medstudenter är något som påverkar              
kunskapsdelning positivt (Chang et al. 2011, Fang et al. 2015). Studenter som känner             
tillhörighet till en grupp har även högre intentioner att dela med sig av kunskap (Hwang               
2014). Det är ju även detta som ovanstående rubriker pekar på. Att kunskapsdelning i mångt               
och mycket handlar om att bygga upp en relation och ett samröre med sina medstudenter. I                
vissa e-lärandecommunities är dock förtroendet mellan studenter inte alls så högt (Garrett et             
al. 2008), och det kan därför vara viktigt att via kommunikationsverktyg eller metoder försöka              
höja förtroendet inom gruppen.  
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Verktyg 
De kommunikationsverktyg som används har också inverkan på kunskapsdelning mellan          
studenter. Ett enklare och snabbare verktyg kan t.ex. innebära en ökad           
kommunikationsfrekvens och en enklare digital kommunikation är något som utvecklats från           
t.ex. email till chatt och slutligen på senare år till sociala medier. Sociala medier kan öka                
kännedomen inom kompetens och förmåga inom gruppen, alltså vilka gruppmedlemmars          
vetskap om vem som kan vad och vem som vet vad (Chen et al. 2016) och därmed i                  
förlängningen kunnat bidra till att bygga upp ett transaktivt minne.  
 
Undersökningar har även visat att studenter som befinner sig närmre en typ av mittpunkt i               
det nätverk som bildas i sociala medier samt har fler kontakter har större chans att uppnå ett                 
högre studieresultat (Cadima et al. 2012). Vissa forskare hävdar även att studenter nu med              
Web 2.0 känner att de har en ökad äganderätt till den information de delar samt en större                 
möjlighet att påverka flödet för den information de tar in, vilket bidrar till att öka möjligheten                
för dessa studenter att delta i kunskapsrelaterade aktiviteter (Alas et al. 2015, Kumpulainen             
& Saadatmand 2012). Sociala medier ger även möjlighet till nöjes och           
underhållningsrelaterad kommunikation enlig Al-Jabri & Eid (2016) vilket de alltså också           
argumenterar för kan påverka kunskapsdelning positivt. 
 
Utvecklade möjligheter för kommunikation ger även utvecklade möjligheter för         
kunskapsdelning, uppbyggnad av relationer och förtroende mellan studenter. Det är viktigt           
för studenterna själva att använda verktyg som har möjlighet för olika former av             
kommunikation som chatt, röstsamtal samt fildelning (Chen et al. 2007). För en distribuerad             
miljö är det viktigt att ha möjlighet till både synkron och asynkron kommunikation, och man               
kan tänka sig att en personlig kommunikationsform så som videosamtal ytterligare kan            
hjälpa till att bygga upp en relation mellan studenter då det är det närmaste              
FTF-kommunikation vi kan komma just nu rent virtuellt. 

Kommunikationsproblem inom e-lärande 
Det finns vissa kunskapsrelaterade problem som kan uppstå inom virtuella          
lärandecommunities och som eventuellt en agil metod skulle kunna vara en lösning på. Ett              
av dessa problem kan vara oklara roller (Huang 2008). Medlemmar i en grupp har ingen               
riktig uppfattning om vilken typ av kompetens som de andra medlemmarna sitter på. Men i               
agila team som är krossfunktionella och självorganiserade så uppmuntras alltså denna typ            
av diskussion, samtidigt som en eventuellt Scrum Board och Daily Scrum tydligt visar vilka              
uppgifter som utförs av vilken person och därmed vem som har kännedom inom en viss del                
av systemet. Detta skulle alltså eventuellt kunna vara en lösning på ett sådant problem.  
 
Tidsbrist är ett annat problem som kan uppstå. Om gruppmedlemmar ej får tid att lära känna                
varandra och därmed aldrig får tid att bygga en repertoar och utveckla ett transaktivt minne               
så kommer detta påverka kunskapsdelning negativt (Bulgurcu 2009). Utveckling av          
transaktivt minne kan givetvis kopplas till oklara roller, är rollerna och kompetensen oklar så              
är det svårare för gruppen att bygga upp ett transaktivt minne. Agila metoder har även en del                 
påtvingad kommunikation mellan gruppmedlemmarna tidigt i arbetet som t.ex.         
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sprintplanering och dagliga stå-upp-möten som eventuellt skulle kunna påskynda processen          
att lära känna varandra, även om själva tidsspannet för projektet inte ökat i sig. 
 
Student-lärarkontakt är viktigt för att få studenter att känna sig som en del av ett               
lärandecommunity och kan på så sätt öka kunskapsdelning mellan studenter (Wu 2016). Om             
man då tänker att man använder agil metod och involverar en lärare i teamet, eventuellt som                
Scrum-master eller bara som någon som lyssnar in på de dagliga-stå-upp mötena så kan              
man på så vis öka lärarkontakten. 

2.4 Teoretisk modell 

 
Figur 2. Teoretisk modell för kunskapsdelning 
 
Den modell som tagits fram utgår från att att kommunikationsfrekvens och trovärdighet            
påverkar varandra. En hög eller låg kommunikationsfrekvens med en gruppmedlem kan           
påverka den upplevda trovärdigheten och en medlem som uppfattas som trovärdig kommer            
att ha en högre kommunikationsfrekvens med de gruppmedlemmar som har den           
uppfattningingen. Dessa två kan även påverkas av vilka typer av sociala verktyg som             
används för kommunikation. Ett enkelt kommunikationssätt kommer att öka         
kommunikationsfrekvensen, och ett mindre enkelt kommer att minska den. Sociala medier           
eller liknande kommer även att kunna öka trovärdigheten för gruppmedlemmar genom att de             
enklare kan bedriva nöjes och underhållningsrelaterad kommunikation. Även agil metod          
skulle här kunna öka kommunikationsfrekvensen genom dagliga möten och även påverka           
trovärdigheten inom gruppen då alla gruppmedlemmar ständigt redovisar vad de gjort, samt            
även kan visa övriga personliga egenskaper i Sprint Review och Retrospective.           
Kommunikationsfrekvens och trovärdighet bidrar tillsammans till att bygga förtroende och det           
är förtroende tillsammans med intentioner som påverkar mängden delad kunskap.          
Intentioner att dela kunskap kan även påverkas av det förtroende som finns mellan             
gruppmedlemmarna. Innan kunskapen når mottagaren måste den dock filtreras genom det           
verktyg som används för att dela kunskapen. Vissa verktyg är givetvis mer lämpade för att               
dela olika typer av kunskap, ett exempel skulle kunna vara att beskriva en bild genom               
röstsamtal istället för att skicka den via filöverföring. 
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Denna modell kommer alltså i viss mån att testas utifrån syftet och frågeställningarna.             
Tanken är alltså att undersöka hur Scrum kommer att påverka kommunikationsfrekvensen           
och därmed också förtroende och i förlängningen även kunskapsdelning. 
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3 Metod 
Den ansats som valdes för undersökningen är en kvantitativ sådan av främst två             
anledningar, dels är det normen på forskningsområdet och dels är det intressant att få              
standardiserad data av en större mängd studenter och hur de upplever kunskapsdelning.            
Men resultatet av studien gjorde att en intervju var nödvändig för att kunna analysera              
resultatet och därmed utvecklades metoden till att bli en metodkombination, dock med större             
fokus på den kvantitativa delen. 

3.1 Studieobjekt 
Denna undersökning har valt att fokusera på studenter som har gått kursen Distribuerad             
Systemutveckling (DSU) vid Mittuniversitetet i Östersund (MIUN). Detta är en kurs på B-nivå             
och 7.5 hp som genomförs termin 4 i ett program kallat Informatik med Inriktning              
Systemutveckling. Både kursen och programmet går online utan några fysiska träffar. I            
kursen arbetar studenterna med scrum som arbetssätt för att lösa en uppgift för en fiktiv               
kund. Varje grupp blir även tilldelad en handledare som agerar som deras Scrum Master.  
 
Dessa studenter har i tidigare kurser utvecklat mindre system i grupp utan att använda sig               
av Scrum och därmed har de möjlighet att jämföra hur de upplever mängden delad kunskap               
i kursen där de använt sig av scrum jämfört med när de inte gjort det. Dessa övriga                 
utvecklingsprojekt i grupp som utförts har varit både mindre till omfattningen (2-3 veckor) och              
i samma utsträckning jämfört DSU (5-veckor). För att nå en tillräcklig mängd studenter har              
valet gjorts att skicka formuläret till alla studenter som gått kursen under de senaste två               
åren. Kursen har gått totalt tre år men då de som genomförde den första året redan har                 
examinerats och ej längre studerar vid MIUN så ansågs det orimligt inom den uppsatta              
tidsramen att försöka spåra upp dem och valet gjordes att för att få en ökad svarsfrekvens                
enbart skicka formuläret till de två årskullar som fortfarande genomför sina studier. Det             
positiva med det är alltså att kunna få ett större underlag samt möjligheter att jämföra om                
svaren skiljer sig mellan de två olika åren då kursen genomgått mindre förändringar vid varje               
iteration. Det negativa är ju att vissa respondenter har avslutat kursen för över ett år sedan                
och deras minne av den och föregående utvecklingsprojekt i grupp kan vara svagt. 

3.1 Datainsamling 
Den metod som valts för insamling av data är alltså utskick av ett webbformulär. Detta på                
grund av att det som kommer mätas är studentens uppfattning av kunskapsrelaterade            
fenomen och deras uppfattning av dessa saker kan skilja sig åt ganska markant beroende              
på vilken typ av grupp de hamnat i under DSU samt även vilken typ av grupper de jobbat i                   
tidigare. Därför valdes ett formulär framför ett mindre stickprov så som intervjuer skulle vara.              
Metoden valdes också på grund av att det tilltänkta urvalet uppgår till 52 personer vilket               
skulle bli en orimlig mängd intervjuer. Denscombe (2014) argumenterar för att ett formulär             
kan vara bra för ämnen där respondenterna är utspridda på olika platser, där svaren är               
okontroversiella och kortfattade samt att det finns ett behov av standardiserad data. Allt             
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detta stämmer in på den undersökning som ska göras. Det negativa med denna typ av               
datainsamling under detta arbete är tidsbrist då tidsplanen för denna undersökning är relativt             
kort och respondenterna måste få en viss tid att svara på formuläret samt att webbformulär               
tenderar att ha en relativt låg svarsfrekvens. Formuläret bestod av tre delar och totalt 21               
frågor och skapades i Google Forms. De flesta frågor använder en så kallad Likertskala,              
dvs. svaren går från 1 starkt emot till 5 starkt för. En avslutande fråga har dock ett öppet                  
textsvar för eventuella åsikter hos respondenten om faktorer som positivt påverkar           
kunskapsdelning inom Scrum som eventuellt inte tas upp i formuläret.  
 
Formuläret skickades alltså ut till 52 studenter via deras studentmail. Påminnelser skickades            
även ut sex dagar efter det initiala mailet och formuläret stängdes för svar fyra dagar efter                
den påminnelsen. Det gav studenterna totalt tio dagar att svara på formuläret, från den 26               
april fram till den 6 maj. Totalt svarade 21 studenter vilket ger en svarsfrekvens på 40%. 
 
Även en kort semistrukturerad intervju genomfördes den 18 maj med kursansvarig Erik            
Öberg som är adjunkt i informatik och även har varit delaktig i kursen under alla år den har                  
gått. Denna genomfördes efter att resultatet av formuläret analyserats för att bättre försöka             
förstå de resultat som framkommit i studien. Denna intervju har validerats av respondenten i              
efterhand. 

3.2 Analys 
Data från Likertskalor är så kallade ordinala mätdata (Pett 1997, Clegg 1998, Jamieson             
2004, Denscombe 2014) vilket betyder att de kan anordnas en rang men inte ett precist               
värde. Det vill säga att värdena kan rankas men man kan inte anta att det är lika stor skillnad                   
mellan alla värden. Vanliga statistiska metoder som standardavvikelse är alltså inte           
applicerbara här. Jamieson (2004) argumenterar för att typvärde och medelvärde kan           
användas för att analysera data. Även ett så kallat Mann-Whitney U test rekommenderas för              
att jämföra två grupper med ordinala mätdata(Jamieson 2004, Pett 1997) och därmed har ett              
ensidigt Mann-Whitney U test med 5% signifikansnivå använts för att jämföra svaren mellan             
DSU och övriga utvecklingsprojekt. Vid detta test med en population på n > 20 i en eller                 
båda av de populationer som ska jämföras så närmar sig resultatet normalfördelning. Här             
kommer vi alltså få fram ett värde z där nollhypotesen förkastas om z < 1,64 (som då                 
innebär över 5% signifikansnivå). Där alltså nollhypotesen är att det inte är någon skillnad              
mellan populationerna. 
 
I övrigt, för att behålla en tydlighet och lättförståelighet i det material som presenteras, har               
datan analyserats med just typvärde, medelvärde och även median för att visa på skillnader. 
 
Denna data har sedan struktureras i tabeller och diagram för att tydliggöra fördelningen             
mellan svaren. I fallet jämförelse mellan DSU (Scrum) och övriga projekt har data             
analyserats utifrån främst Mann-Whitney U testet med fokus på att urskilja eventuella            
skillnader. I fallet med aktiviteter och artefakter inom Scrum har främst tabeller använts för              
att redovisa svaren. 
 

15 



Under intervjun fördes anteckningar och de skillnader som kursansvarig upplevde mellan           
kurserna används även för att analysera de resultat som uppstått av studien. 

3.3 Etik 
Då formuläret och undersökningen i sig ej innehåller några egentliga känsliga frågor eller             
ställningstaganden har inga större forskningsetiska åtgärder vidtagits förutom en         
anonymitetsaspekt. Formuläret innehåller en fråga angående förtroende till        
gruppmedlemmar vilket möjligtvis skulle kunna vara känsligt och därför har just denna            
anonymitetsaspekt tagits i åtanke. Enskilda personer skulle teoretiskt sett kunna pekas ut vid             
tillgång till rådata då födelseår och vilket år de gick en specifik kurs är två frågor i formuläret. 
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4 Resultat 
Resultaten nedan redovisas genom stapeldiagram med uppdelningen vilket år studenterna          
genomförde kursen samt det totala resultatet för undersökningen. Eftersom en Likertskala           
användes i formuläret så redovisas alltså resultaten här på samma vis där 1 i              
sammanhanget blir att motsvara mycket låg, 3 neutral och 5 mycket hög. De procentsatser              
som är relevanta kommer redovisas i denna del medan de som ej är relevanta för de                
slutsatser som dras ej kommer att inkluderas. 

4.1 Distribuerad systemutveckling 

4.11 Kommunikationsfrekvens 

 
Figur 3. Kommunikationsfrekvens, DSU 
 
67% av de tillfrågade studenterna upplever alltså en mycket hög kommunikationsfrekvens           
under DSU. Viss skillnad mellan de två årskullarna vilket kan förklaras av att antalet              
respondenter från de som gick kursen 2017 var få. Dock är både typvärdet och median för                
båda årskullarna 5, mycket hög. 
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4.12 Förtroende 

 
Figur 4. Förtroende, DSU 
 
Förtroendet tycks även vara relativt högt med 38% som anger 5, mycket högt förtroende och               
33% anger 4. En viss skillnad kan ses på typvärdet som är 5 för årskull 2016 och det totala                   
resultatet medan det är både 4 och 5 för årskull 2017. 

4.13 Kunskapsrelaterad kommunikation 

 
Figur 5. Kunskapsrelaterad kommunikation, DSU 
 
Studenterna beskriver även en hög mängd kunskapsrelaterad kommunikation där de flesta           
anser att den har varit på den högre delen av skalan med 33% som anger 5, mycket hög och                   
43% anger 4. 
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Figur 6. Studentens förmåga att dela kunskap till gruppen, DSU 
 
När det kommer till i vilken utsträckning studenter anser sig delat med sig av sin egen                
kunskap så uppstår lite skillnader i gruppen. Årskull 2016 har typvärdet 3, alltså ett neutralt               
förhållningssätt till påståendet medan årskull 2017 har typvärdet 5, alltså anser de att de i               
mycket hög utsträckning kunnat dela med sig av sin kunskap. Däremot har de båda 4 som                
median. 
 

 
Figur 7. Gruppens förmåga att dela kunskap till studenten, DSU 
 
Intressant är dock att de flesta anser att deras gruppmedlemmar delat med sig av mycket               
kunskap till dem själva då 33% anger 4 och 38% anger 5. Alltså en högre andel anser sig                  
mottagit stor andel kunskap från sina gruppmedlemmar men färre anser sig bidragit med             
kunskap till gruppen. En viss spridning finns men typvärdet totalt hamnar på 5. 
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4.2 Övriga utvecklingsprojekt i grupp 

4.21 Kommunikationsfrekvens 

 
Figur 8. Kommunikationsfrekvens, övriga utvecklingsprojekt 
 
De flesta uppfattar kommunikationfrekvensen som hög även i övriga utvecklingsprojekt de           
utfört i andra kurser där 33% anger 5, mycket hög och 33% 4, högre än neutral. De som                  
utfört DSU under år 2017 och därmed med största sannolikhet tillhör en annan årskull även i                
övriga studier verkar ha en väldigt positiv bild av kommunikationsfrekvens i andra            
utvecklingsprojekt medan årskull 2016 har en mer moderat bild av den. 

4.22 Förtroende 

 
Figur 9. Förtroende, övriga utvecklingsprojekt 
 
Förtroendet är för gruppmedlemmarna är även det positivt med 38% och 33% som anger ett               
positivt värde för förtroende. Även här finns en förskjutning mellan de två årskullarna med år               
2017 som anger ett positivt värde för förtroendet i alla fall. 
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4.23 Kunskapsrelaterad kommunikation 

 
Figur 10. Kunskapsrelaterad kommunikation, övriga utvecklingsprojekt 
 
Respondenterna beskriver mängden kunskapsrelaterad kommunikation som neutral, alltså        
varken hög eller låg, då en majoritet, 38%, anger 3. Dock är det långt större andel som har                  
en positiv bild än en negativ bild. Årskull 2017 sticker även här ut med 57% som anger en                  
mycket hög kunskapsrelaterad kommunikation och med 5 som både median och typvärde            
jämfört med 2016 års typvärde och median som är 3. 
 

 
Figur 11. Studentens förmåga att dela kunskap till gruppen, övriga utvecklingsprojekt 
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Figur 12. Gruppens förmåga att dela kunskap till studenten, övriga utvecklingsprojekt 
 
Här finns inga större skillnader, studenterna är positiva till hur mycket kunskap de delat med               
sig av och mottagit med viss övervikt för hur mycket kunskap de anser sig delat med sig av. 

4.3 Jämförelse DSU - övriga utvecklingsprojekt 

4.31 Kommunikationsfrekvens 

 
Figur 13. Kommunikationsfrekvens, jämförelse 
 
I jämförelsen mellan DSU och övriga utvecklingsprojekt ser vi tydligt att DSU har mycket              
högre kommunikationsfrekvens. Mann-Whitney U test ger ett resultat z = 2.23 och betyder             
alltså att nollhypotesen att ingen skillnad mellan kurserna finns kan förkastas. Här kan vi              
alltså anta att alla aktiviteter som ingår i Scrum har ökat kommunikationsfrekvensen inom             
gruppen. 
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4.32 Förtroende 

 
Figur 14. Förtroende, jämförelse 
 
Inga egentliga skillnader i det upplevda förtroendet studenterna emellan. Den skillnaden som            
uppstår är marginell med bara en respondents skillnad. Detta bekräftas av Mann-Whitney U             
som ger z= -0,11 och därmed ett icke signifikant resultat och nollhypotesen om att ingen               
skillnad finns mellan grupperna står kvar.  

4.33 Kunskapsrelaterad kommunikation 

 
Figur 15. Kunskapsrelaterad kommunikation jämförelse 
 
När det kommer till kunskapsrelaterad kommunikation inom gruppen hamnar medianen inom           
övriga utvecklingsprojekt på 3 samtidigt som det inom DSU hamnar på 4. Även personer              
som anser att de har haft mycket hög kunskapsrelaterad kommunikation är högre hos DSU.              
Detta skulle kunna härledas till de kunskapsrelaterade aktiviteterna inom Scrum som agerat            
som katalysator för kunskapsrelaterade konversationer. Även om vi kan se en viss skillnad i              
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diagrammet så kan vi efter ett Mann-Whitney U test se att med ett värde på z = 0.94 inte har                    
någon anledning att förkasta nollhypotesen. 
 

 
Figur 16. Studentens förmåga att dela kunskap till gruppen, jämförelse 
 
Studenterna verkar ha en mer positiv bild av den mängd kunskap de kunnat dela i övriga                
utvecklingsprojekt där medianen är 4 med hela 48% av respondenterna. Värdet av z är dock               
-0.49 och därmed står nollhypotesen fast och ingen signifikant skillnad kan påvisas mellan             
kurserna. 
 

 
Figur 17. Gruppens förmåga att dela kunskap till studenten, jämförelse 
 
När det kommer till i vilken utsträckning gruppen delat med sig av kunskap så är skillnaden                
återigen väldigt liten med 71% som förhåller sig positivt till hur gruppen delat med sig av                
kunskap till dem både inom DSU och övriga utvecklingsprojekt. DSU har dock en större              
andel som anser att gruppen i mycket hög grad delat med sig av kunskap till dem, 38%                 
gentemot 14%. Återigen så visar dock Mann-Whitney U test att ingen signifikant skillnad             
finns mellan grupperna då z = 0,77. 
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Värt att notera är dock hur de som angett sig gått DSU under 2017 kontinuerligt svarar mer                 
positivt på alla påståenden som behandlar tidigare utvecklingsprojekt, något som alltså kan            
ha bidragit till att inga skillnader i förtroende eller kunskapsdelning mellan DSU och övriga              
utvecklingsprojekt i grupp kan påvisas. Denna splittring kan tydligt ses i tabellen nedan. 
 

 DSU Övriga projekt 

Medelvärde 2016 4,03 3,62 

Medelvärde 2017 4,11 4,37 

z, 2017 mot 2016 0,70 3,84 

 
Skillnaden i medelvärde mellan årskull 2016 och 2017 är alltså liten när de kommer till               
påståenden gällande DSU. Men däremot är skillnaden stor när det kommer till övriga             
utvecklingsprojekt. Årskull 2017 svarar till och med mer positivt till påståenden gällande            
övriga utvecklingsprojekt än vad de gör till påståenden som behandlar DSU. Vi kan även              
tydligt se att z för DSU ger oss ingen anledning att förkasta vår nollhypotes om att ingen                 
skillnad finns mellan kullarna medans z för övriga projekt visar på en signifikant skillnad. Om               
man däremot jämför DSU mot övriga utvecklingsprojekt för årskull 2016 så får man z = 1,90                
vilket alltså tyder på att det är en signifikant skillnad på hur de svarat på frågorna som                 
behandlar DSU då med en mer positiv inställning till DSU. Årskull 2017 får däremot z = 1,71                 
vilket alltså indikerar en signifikant skillnad i svar där med, dock med mer positivt              
övervägande för övriga utvecklingsprojekt. 

4.4 Positiva aktiviteter och artefakter i Scrum 
Här presenteras svaren från de frågor som ställdes angående vilka aktiviteter och artefakter             
studenterna anser påverkar kunskapsdelningen i gruppen positivt. Värt att notera är att även             
dessa frågor ställdes med en svarsskala från 1-5 men ej en Likertskala. Här motsvarar              
istället 1 ingen positiv påverkan av kunskapsdelningen istället för mycket negativ påverkan            
av kunskapsdelningen. De svar som alltså är 1 eller 2 syftar således inte till en negativ                
påverkan utan istället ingen eller liten positiv påverkan. Nedan följer en typ av topplista för               
vilka av dessa som eleverna tycker har till störst del påverkat kunskapsdelning inom gruppen              
positivt. 
 
 

 3-5 4-5 5 

Självorganisade 
roller 

90% 62% 14% 

Sprint Planning 86% 62% 14% 

Sprint Retrospective 86% 62% 14% 
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Daily Scrum 81% 57% 29% 

Sprint Review 81% 57% 10% 

Scrum Master 76% 57% 19% 

Scrum Board 76% 48% 29% 

 
De flesta av de tillfrågade studenterna anser alltså att de flesta av dessa aktiviteter och               
artefakter inom Scrum bidragit positivt till kunskapsdelning inom gruppen. Tabellen visar att            
de aktiviteter som har högst andel procent av studenter som gett dem värden mellan tre och                
fem också är högst inom andelen studenter som angett värden mellan fyra och fem.              
Däremot har hela 29% angett värdet 5 för Scrum Board och Daily Scrum. Nedan följer               
stapeldiagram över fördelningen över årskullarna. 

 

 
Figur 18. Daily Scrum Figur 19. Sprint Retrospective 
 

 

 
Figur 20. Sprint Planning Figur 21. Sprint Review 
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Figur 22. Scrum Board Figur 23. Scrum Master 

 

 
Figur 24. Självorganiserade roller  

 
Även här finns viss skillnad mellan de båda årskullarna där årskull 2016 har ett medelvärde               
på 3,60 och årskull 2017 har ett medelvärde på 3,89. Årskull 2017 är alltså mer positivt                
inställda till hur de olika aktiviteterna inom Scrum påverkar kunskapsdelning samtidigt som            
de svarat mer positivt på påstående angående övriga utvecklingsprojekt än DSU där de             
använt sig av Scrum. 

4.5 Intervju 
För att bättre försöka förstå resultatet med främst skillnaden mellan årskullarna i åtanke så              
genomfördes alltså även en intervju med Erik Öberg som är kursansvarig på DSU och              
adjunkt i informatik. Han säger att kursen skiljt sig åt på vissa sätt mellan årskullarna även                
om uppgiften i sig varit identisk. 2017 års uppsättning av DSU hade ett högre antal studenter                
vilket betyder att grupperna blev större och som en konsekvens av det så började grupperna               
använda sig av parprogrammering, dvs. att all kod skrivs av två personer i gruppen              
tillsammans. Även intressant att notera är att årskull 2016 kom längre i uppgiften, dvs kunde               
slutföra fler av kundens önskemål än vad årskull 2017 gjorde och han menar att detta kan ha                 
berott på just parprogrammeringen. Även vissa andra faktorer skulle kunnat påverka menar            
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han, så som att årskull 2017 haft aningen mindre programmering i tidigare kurser på grund               
av en mindre ändring i programmet samt att en av handledarna under DSU blev sjukskriven. 
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5 Analys 
Nedan följer en analys av de resultat som framkommit av studien. 

5.1 Kommunikationsfrekvens, förtroende och kunskapsdelning 
För att testa den framtagna teoretiska modellen så ställdes frågor om           
kommunikationsfrekvens, förtroende och nivå av delad kunskap till de utvalda studenterna.           
Dessa visade alltså att Scrum som utvecklingsmetodik har inneburit en ökad           
kommunikationsfrekvens. Detta faller sig ju naturligt då Scrum innehåller en mängd olika            
aktiviteter som innebär just ökad kommunikation inom gruppen, främst då dagliga           
stå-upp-möten.  
 
När det sedan kommer till förtroendet inom gruppen så har en ökad            
kommunikationsfrekvens på inget sätt haft en positiv inverkan. Detta motsäger i viss mån             
tidigare forskning där det påpekats att större mängd kommunikation mellan studenter skulle            
just påverka förtroende och relationsbyggandet positivt (Joshi et al. 2007, Yilmaz 2016, Ma             
& Yuen 2011). Därmed kan inga slutsatser dras i förhållande till hur förtroende påverkat              
kunskapsdelning då studenterna inte upplevt några signifikanta skillnader i varken förtroende           
eller någon av de påståenden där kunskapsdelning behandlas. Alltså har inte heller den del              
av den teoretiska modellen som testats kunnat bevisas. Resultatet betyder dock inte heller             
att den teoretiska modellen kan avfärdas då en ökad kommunikationsfrekvens kan ha            
påverkat förtroendet, vi kan bara inte se en negativ eller positiv utveckling. 

5.2 Aktiviteter och artefakter 
Resultatet av vilka inbyggda aktiviteter och artefakter inom Scrum som studenterna uppfattar            
påverkar kunskapsdelning inom gruppen positivt, är generellt positivt med visst övervägande           
för sådant som omfattar gruppens arbetsuppgifter och roller. Detta antyder att vissa            
studenter tidigare upplevt oklarhet i fördelningen av arbetsuppgifter som Huang även           
påpekar som ett problem som kan uppstå inom virtuella lärandecommunities. Störst andel            
positiv respons, med värdet 3 eller högre, hade självorganiserande roller med 90%, vilket             
påpekas av en mängd författare ha positiv inverkan på tyst kunskapsdelning (Correia et. al              
2011, Ghobadi & Mathisen 2014, Maurer & Melnik 2004, Sharma et al. 2014). Störst andel               
med värdet 5, mycket positiv påverkan, hade Daily Scrum och Scrumboard där 29% angett              
högsta värdet 5. Något som alltså också behandlar roller och arbetsfördelning och då skulle              
vara positivt för överföring av tyst kunskap(Ghobadi & Mathiassen 2016) men även påverka             
kunskapen om vem som är kunnig inom vilken del av systemet (Chau et al. 2003) och                
därmed skulle hjälpa gruppen bygga upp ett transaktivt minne vilket enligt Bulgurcu (2009)             
är ett problem som kan uppstå inom virtuella lärandecommunities. 
 
Även Scrum-master har ansetts bidragit positivt till kunskapsdelning inom gruppen vilket           
alltså skulle betyda att en ökad student-lärarkontakt haft en positiv påverkan, likt Wu (2016)              
påpekat, eller att Scrum-master, som roll, haft en positiv påverkan. 
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Att alla frågor som ställts angående aktiviteter och artefakter i största mån uppfattats som              
positivt för kunskapsdelning inom gruppen samtidigt som Scrum som arbetssätt i allmänhet            
inte gjort det betyder ju i sig inte en snedvridning av resultatet utan snarare att dessa                
aktiviteter uppfattas som positiva och på intet sätt utesluter att studenter i tidigare             
utvecklingsprojekt i grupp använt andra aktiviteter som också påverkat kunskapsdelning          
positivt. Det vill säga att bara för att sprint planning uppfattas som en positiv aktivitet så                
behöver det ej betyda att den är mer eller mindre positiv än ett vanligt planeringsmöte i ett                 
projekt där Scrum ej använts. 
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6 Diskussion 
Nedan kommer resultaten av studien att presenteras samt en metoddiskussion och förslag            
inför framtida forskning. Även resultatens relevans och rekommendationer i hur det kan            
relateras till övriga studier kommer att presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av denna undersökning visar ej på något samband mellan          
kommunikationsfrekvens, förtroende och kunskapsdelning. Uppfattningen att      
kommunikationsfrekvensen ökat har inte alls påverkat studenternas förtroende inom         
gruppen. Eftersom både förtroende och kunskapsdelning har uppfattats ligga på ungefär           
samma nivå både när studenterna använt Scrum och i övriga utvecklingsprojekt i grupp så              
blir det även omöjligt att se huruvida förtroende påverkat kunskapsdelning. Detta betyder            
alltså inte att ett ökat förtroendet inom gruppen ej påverkar kunskapsdelning positivt utan             
bara att Scrum i denna undersökning ej kunnat påverka förtroendet studenterna emellan.            
Resultatet indikerar också att studenterna i allmänhet uppfattat att kunskapsdelning inom           
gruppen fungerat på ett effektivt sätt även utan att använda Scrum. Dessa resultat snedvrids              
dock en aning med tanke på att årskull 2017 kontinuerligt svarat mer positivt på påståenden               
gällande övriga utvecklingsprojekt. Om studien skulle genomförts på bara årskull 2016 så            
hade ett eventuellt samband mellan Scrum och ökad kunskapsdelning eventuellt kunnat           
påvisas eftersom de kontinuerligt svarat mer positivt till kunskapsrelaterade påståenden          
angående DSU än övriga utvecklingsprojekt. Det leder alltså fram till en diskussion om vad              
som skiljer dessa grupper åt, eller vad som skiljer de som valt att respondera i de olika                 
grupperna åt. Svarsfrekvensen i årskull 2016 är relativt hög med 62%, 13 studenter av totalt               
21 utskickade formulär har besvarats. Denna höga svarsfrekvensen kan beskrivas av att            
författaren har en personlig relation, om än inte med alla i gruppen, men med gruppen i stort.                 
Svarsfrekvensen hos årskull 2017 är lägre med 23% och 7 av 31 som svarat på formuläret.                
Det finns även en student som svarat utan att ange vilket år den läst kursen.  
 
Denna splittring skulle kunna härledas till att kursen till viss mån frångått Scrum som koncept               
en aning genom att använda sig av parprogrammering under 2017 enligt kursansvarig Erik             
Öberg. Detta är ju ingen aktivitet som ingår i Scrum, men däremot i t.ex. Extreme               
Programming som är en annan agil metod. Detta borde dock haft en positiv effekt på               
kunskapsdelning då parprogrammering beskrivs som en aktivitet som uppmuntrar delning av           
kunskap (Dorairaj et al. 2012, Ghobadi & Mathisen 2014). Men detta skulle alltså även              
kunnat ha påverkat studenternas uppfattning negativt om de inte gillat det upplägget. Detta             
kan även i viss mån ses i hur mycket av uppgiften, som var identisk i båda årskullarna,                 
studenterna utfört. Enligt Erik så utförde studenterna under 2016 års kurs generellt mer av              
kundens önskemål än årskull 2017 vilket skulle kunna härledas till att de studerat aningen              
mindre programmering men möjligtvis också till att upplägget med parprogrammering inte           
fungerat bra för studenterna och det därmed skulle kunna förklara missnöjet. Spontant            
känns det även som att en person är mer benägen att svara på ett formulär som behandlar                 
ett ämne som de känner starkt för, vare sig det är negativt eller positivt, och det är kanske de                   
som varit missnöjda med upplägget 2017 som svarat på formuläret. 
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När det kommer till vilka aktiviteter och artefakter inom Scrum som påverkar            
kunskapsdelning positivt så har alltså årskull 2017 svarat mer positivt än 2016. Något som              
kan tyckas märkligt då de tycks mer missnöjda med genomförandet av just DSU. Skillnaden              
mellan hur årskullarna svarat är dock väldigt liten. Alla olika aktiviteter och artefakter fick en               
övervägande positiv inställning till hur de påverkar kunskapsdelning inom gruppen.          
Självorganiserade roller bidrar ju till att skapa en diskussion om vilka kunskaper som finns i               
grupper och vilka olika roller som passar olika gruppmedlemmar, även Scrumboard visar här             
tydligt vilka arbetsuppgifter som studenterna åtagit sig. Scrumboard hjälper även          
tillsammans med dagliga stå-upp-möten till att bygga ett transaktivt minne då det är lättare              
för studenterna att veta vilka som gjort vad inom utvecklingsarbetet och vilka det behöver gå               
till för att få hjälp eller information. Detta skulle ju i sig inte öka den kunskapsrelaterade                
kommunikationen men däremot höja kvaliteten på den då personen med rätt kompetens            
oftare skulle tillfrågas.  

6.2 Applicering på undervisning 
Om just aktiviteter som tydliggör gruppdynamiken och rollfördelningen är något som           
studenter upplever positivt så kan ju dessa delar inom Scrum i viss mån appliceras på övriga                
projekt som sker i grupp, inte nödvändigtvis begränsat till utvecklingsprojekt eller inom de             
ramar som Scrum uppger. Eftersom det är distansstudier som behandlas här så är ju inte               
alltid t.ex. dagliga stå-upp-möten alltid så uppskattat eftersom många kombinerar arbete           
eller resande med studier eller bara har valt att studera på distans för att på ett mer effektivt                  
och personligt sätt kunna styra över sin egen utbildning. Därför skulle ett alternativ till dagliga               
stå-upp-möten kunna vara att ta samma koncept men i chattformat. Att alla            
gruppmedlemmar skriver varje dag vad de gjort, ska göra och vilka problem som kan uppstå               
i en gemensam gruppchatt. På så vis vet de andra gruppmedlemmarna var de befinner sig i                
projektet utan att behöva vara bundna till en mötestid. De vet även vem som har vilken                
kompetens inom projektet och kan därmed på så vis även bygga upp ett visst transaktivt               
minne inom gruppen. Att använda en typ av Scrum Board är ju heller inte anpassat enbart                
för utvecklingsprojekt utan skulle tillsammans med ett planeringsmöte kunna brukas även i            
övriga projekt. Även denna skulle i viss mån kunna simplifieras genom att även här enbart               
använda chatten som en typ av Scrum Board genom att alltid rapportera när en              
arbetsuppgift påbörjas eller avslutats. Detta faller sig väl redan i viss mån naturligt för              
studenterna att göra men det hade kanske behövts påtryckas från kursansvariga att det är              
ett effektivt sätt att hålla reda på arbetsuppgifterna. 
 
Planering och utvärdering utförs ju i de flesta grupparbeten och där utvärderingen i stort              
liknar en Sprint Review, som inte egentligen innehåller några speciella aktiviteter utan mer är              
en vanlig utvärdering om än mer kontinuerligt återkommande, men där planeringen inte            
riktigt behöver vara så lika. Under Sprint Planning bryts kundens önskemål ner i mindre              
arbetsuppgifter och prioriteras och detta är något som eventuellt också skulle kunna            
överföras till övriga grupparbeten och projekt. Detta är något som krävs för att kunna              
använda Scrum Board eller den typ av chattbaserad Scrum Board som föreslagits. Dessa             
två aktiviteter skulle alltså kunna hjälpa gruppen att bygga upp ett transaktivt minne. 
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6.3 Metoddiskussion 
Svarsfrekvensen var relativt hög på ca 40%, det hade dock varit rimligt att utföra eventuella               
uppföljningsintervjuer med vissa respondenter som svarat väldigt positivt eller negativt på           
vissa påståenden. Detta hade eventuellt kunnat att bättre förstå och förklara den stora             
skillnaden i årskull 2016 kontra 2017. 
 
I viss mån har frågorna ställts på ett sätt som gör att det är svårt att koppla resultaten till                   
teorin. I fallet hur gruppens Scrum-master påverkat kunskapsdelningen så är det svårt att             
veta om studenterna uppfattar en ökad lärarkontakt som positivt eller att rollen            
Scrum-master verkat positivt. Det samma gäller frågan om kunskapsrelaterad         
kommunikation. För författaren så antas detta gälla socialisering inom gruppen, det vill säga             
överföring av tyst kunskap på individnivå men för studenterna skulle detta kunna uppfattas             
gälla även kommunikation som behandlar information eller externaliserad kunskap. 
 
Studiens omfattning hade även kunnat utökas till andra läroinstitut än MIUN. Liknande            
kursen finns med stor sannolikhet på andra universitet och högskolor runt om i landet och för                
att utöka underlaget hade formuläret även kunnat skickas ut till dessa studenter. Detta hade              
dock gjort det svårare att dra slutsatser av resultatet då gruppen blivit mindre homogen och               
premisserna för både den agila utvecklingen och för övriga utvecklingsprojekt hade ändrats.            
Även delen om vilka artefakter och aktiviteter som positivt påverkar kunskapsdelning hade            
behövts utökas för aktiviteter som finns i andra agila metoder beroende på vilka som              
använts av övriga lärosäten. 
 
Denna undersökning utfördes inte heller i direkt anslutning till att DSU avslutats utan             
formuläret skickades ut först ca 4 veckor efter. Detta tillsammans med att även studenter              
som genomförde kursen för över ett år sedan tillfrågades gör att studenternas minne av              
kursen kanske inte är helt glasklart. Ett annat metodval hade varit att göra en mer kvalitativ                
studie med intervjuer under kursens gång. Här finns även ett större tidsglapp när det              
kommer till det författaren valt att kalla övriga utvecklingsprojekt i grupp, som då utförts              
innan DSU av de studenter som är i årskull 2017 och för årskull 2016 både innan DSU och                  
eventuellt också efteråt. Detta begrepp, övriga utvecklingsprojekt i grupp, är inte heller            
definierat i formuläret och skulle kunna uppfattas som otydligt samt att det blir en slags               
genomsnittlig uppfattning av flera olika projekt som genomförts av studenterna i tidigare            
kurser. 
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7 Förslag till framtida forskning 
De resultat som framkommit i denna studie skulle kunna leda till två olika framtida studier.               
Den första skulle kunna vara att applicera vissa av de aktiviteter inom Scrum som studenter               
uppfattar som mest positiva för kunskapsdelning på andra grupparbeten eller projekt och            
studera huruvida det påverkar kunskapsdelning inom gruppen. Denna studie skulle          
eventuellt inte ens behöva behandla kunskapsdelning utan dessa aktiviteter skulle kunna           
anpassas och appliceras på kursen för att sedan studera studenternas generella uppfattning            
om det hjälpt dem i deras arbete eller ej. 
 
En annan studie som skulle vara relevant är en liknande studie men med en mer kvalitativ                
metod där man följer studenterna under kursens gång och där via intervjuer undersöker hur              
aktiviteterna inom Scrum eventuellt bidrar till fler kunskapsrelaterade konversationer. Detta          
eftersom resultatet av denna studie eventuellt kan ha snedvridits från det fåtal respondenter             
som gick kursen under 2017. Här skulle man eventuellt kunna helt avstå från att ha               
kommunikation och förtroende som en del av undersökningen och enbart fokusera på            
aktiviteterna inom Scrum för eventuell anpassning för övrig undervisning. 
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9 Bilaga 

9.1 Frågeformulär 
Avsnitt 1 av 3 

Kunskapsdelning inom e-lärande 
Hej och tack för att du valt att svara på detta formulär! Det består av tre olika delar och totalt 
21 frågor. Del ett handlar om kursen Distribuerad Systemutveckling vid Mittuniversitetet där 
Scrum användes som utvecklingsmetodik, Del två handlar om övriga utvecklingsprojekt i 
grupp som ni utfört under er studietid, och del tre om de olika aktiviteter och artefakter som 
ingår i Scrum och hur du anser att de påverkat kunskapsdelningen i gruppen under 
DSU-kursen. 

 
1. Vilket år gick du kursen Distribuerad Systemutveckling vid Mittuniversitetet? 
 
2. Ditt födelseår? 
 
3. Hur skulle du beskriva kommunikationsfrekvensen i gruppen under  
DSU-kursen? 
 
4. Hur skulle du beskriva ditt genomsnittliga förtroende till dina gruppmedlemmar under 
DSU-kursen? 
 
5. Hur skulle du beskriva mängden kunskapsrelaterad kommunikation med dina 
gruppmedlemmar under DSU-kursen? 
 
6. I vilken utsträckning anser du att du kunde dela med dig av din egen kunskap under 
DSU-kursen? 
 
7. I vilken utsträckning anser du att dina gruppmedlemmar delat med sig av kunskap till dig 
under DSU-kursen? 

 

Avsnitt 2 av 3 
Kunskapsdelning inom e-lärande 
Denna del handlar om övriga utvecklingsprojekt du utfört som student utan att använda 
Scrum som utvecklingsmetod. 

 
8. Har du genomfört övriga programmeringsprojekt i grupp som student(vid MIUN eller annat 
lärosäte)? 
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9. Hur skulle du beskriva kommunikationsfrekvensen vid andra utvecklingsprojekt i grupp 
under din studietid? 
 
10. Hur skulle du beskriva ditt förtroende till dina gruppmedlemmar vid andra 
utvecklingsprojekt i grupp under din studietid? 
 
11. Hur skulle du beskriva mängden kunskapsrelaterad kommunikation med dina 
gruppmedlemmar under övriga utvecklingsprojekt i grupp under din studietid? 
 
12. I vilken utsträckning anser du att du kunde dela med dig av din egen kunskap under 
övriga utvecklingsprojekt i grupp under din studietid? 
 
13. I vilken utsträckning anser du att dina gruppmedlemmar delat med sig av kunskap till dig 
under övriga utvecklingsprojekt i grupp under din studietid? 

 

Avsnitt 3 av 3 
Kunskapsdelning inom e-lärande 
Denna del av formuläret handlar om hur du anser att de aktiviteter och artefakter som ingår i 
Scrum påverkat kunskapsdelningen mellan gruppmedlemmarna i utvecklingsprojektet som 
genomfördes i kursen Distribuerad Systemutveckling. 

 
14. I vilken utsträckning anser du att Daily Scrum (dagliga stå-upp-möten) påverkat 
kunskapsdelningen positivt i gruppen? 
 
15. I vilken utsträckning anser du att Sprint Planning (planeringsmöte innan sprint) påverkat 
kunskapsdelningen positivt i gruppen? 
 
16. I vilken utsträckning anser du att Sprint Retrospective (diskussion inom gruppen om 
eventuella förbättringar efter utförd sprint) påverkat kunskapsdelningen positivt i gruppen? 
  
17. I vilken utsträckning anser du att Sprint Review (möte med kund/projektägare efter utförd 
sprint) påverkat kunskapsdelningen positivt i gruppen? 
 
18. I vilken utsträckning anser du att användandet av Scrum Board (den tavla som innehåller 
er sprint och product backlog) påverkat kunskapsdelningen positivt i gruppen? 
 
19. I vilken utsträckning anser du att er Scrum Master (den lärare som deltagit i er grupp) 
påverkat kunskapsdelningen positivt i gruppen? 
 
20. I vilken utsträckning anser du att självorganiserade roller inom gruppen påverkat 
kunskapsdelningen positivt? 
 
21. Finns något annat i DSU-kursen du anser påverkat kunskapsdelningen i gruppen 
positivt? (Fritext) 
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9.2 Intervjufrågor 
- Har något i kursens upplägg förändrats som skulle kunna påverka studenternas 
inställning? 
 
- Har du märkt någon skillnad i övrigt i hur årskullarna genomfört övriga utvecklingsprojekt i 
grupp? 
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