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SAMMANFATTNING 
 

Studiens syfte har varit att undersöka hur agila aktiviteter kan bidra till att motivera 

deltagare i ett agilt utvecklarteam. För att besvara studiens syfte genomfördes en 

fallstudie under nio veckor där ett utvecklarteam på företaget Tradera observerades. 

Utöver observationerna gjordes även intervjuer med en majoritet av teamets medlemmar. 

Genom att kombinera den klassiska motivationsteorin Job Characteristics Modell med 

scrumteori utvecklades en konceptuell analysmodell. Den konceptuella analysmodellen 

operationaliserar egenskaper hos de agila aktiviteterna som enligt teorin ger upphov till 

hög arbetsmotivation. Genom intervjuerna operationaliseras begreppet motivation – där 

en intervjuteknik som använts i tidigare studier för att mäta motivation anammats. 

Resultatet av studien visar att de agila aktiviteterna planeringsmöte, demonstration och 

återblicksmöte i det studerade utvecklarteamet på Tradera innehar egenskaper som skapar 

förutsättning för hög arbetsmotivation. I en teoretisk men inte empirisk mening stöds 

sambandet mellan egenskaperna och hög arbetsmotivation. Där berättelser från 

teammedlemmar om episoder av hög motivation kopplat till de agila aktiviteterna ger en 

indikation på att egenskaperna hos aktiviteterna gett upphov till psykologiska tillstånd 

som resulterat i en hög arbetsmotivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Motivation, Job Characteristics Model, Scrum, Agila aktiviteter, Tradera   

  



 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to examine how agile activities can act as motivators for 

members of an agile development team. In order to serve this purpose a field study of 

nine weeks was carried out during which an agile development team at Tradera were 

observed. In addition to the field study interviews where conducted with a majority of the 

team members. A classical motivational theory in the form of Job Characteristics Model 

(JCT) and theory about scrum was used to form a conceptual analysis model. The model 

operationalizes characteristics of the agile activities, which according to JCT creates high 

work motivation. The concept of motivation was operationalized through the use of an 

interview technique that has been used in numerous previous studies in order to measure 

motivation and other non-tangible factors. The study shows that the agile activities 

planning session, demonstration and retrospective used by the development team at 

Tradera has inherent characteristics that creates a setting in which high work motivation 

has the possibility of being prevalent. In a theoretical, but not empirical, way the results 

of the study supports a connection between the presence of the characteristics in the agile 

activities and high motivation. Where stories from team members of episodes of high 

motivation during the agile activities gives an indication of the activities. 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Trenden i systemutvecklingsbranschen har på senare år gått mot ökad flexibilitet och 

snabbare leveranser. I takt med detta har de traditionella och statiska projektmetoderna i 

många företag ersatts av agila metoder (Abrahamsson et al., 2009). De agila metoderna 

syftar till att organisera arbetet iterativt och inkrementellt genom att under projektets 

gång vara öppen för förändring och ändrade kravspecifikationer (Larman & Basili 2003). 

Agila projektmetoder som exempelvis Scrum, rekommenderar en palett med förslag till 

roller, aktiviteter och artefakter (dokument och begrepp) – som i praktiken kontinuerligt 

måste anpassas till enskilda projekt och organisationer (Beck et al., 2001; Dingsøyr et al., 

2008). 

1.2 FENOMEN & PROBLEM 

Intresset för att studera varför IT-projekt misslyckas har de senaste 30 åren varit stort 

bland forskare på området systemutveckling. I en litteraturgenomgång på området fann 

Sharp et al., (2009) att brist på motivation är en av de mest citerade förklaringarna till 

varför IT-projekt misslyckas. Motivation syftar till då en individ upplever målfokus, 

uthållighet, energi och riktning (Deci & Ryan, 2000). Betydelsen av motiverade 

teamdeltagare styrks även av Beecham et al. (2008) och Hall et al. (2009), som i två 

litteraturgenomgångar på området, uttrycker att motivation är den faktor som har störst 

effekt på systemutvecklares produktivitet och anses således vara av betydande faktor i 

framgångsrika systemutvecklingsprojekt. En mängd författare belyser att antalet studier 

på området motivation och systemutveckling är omfattande men uppmanar samtidigt till 

vidare forskning på området då branschen är i kontinuerlig förändring (Deak, 2014).  

 

Trots att det finns ett stort antal tidigare studier som uppmärksammat betydelsen av 

motivation i systemutveckling är forskningen på motivation och agila projektmetoder 

ytterst begränsad (Abrahamsson et al., 2009; Conboy, 2009; Ågerfalk och Fitzgerald, 

2006). Agila projektmetoder kan idag anses vara normen inom 

systemutvecklingsbranschen och av den anledningen uppmuntrar Conboy et al. (2011) 

och de O Melo et al. (2012) till fler studier på området motivation och agila 
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projektmetoder. Utan förståelse för hur agila aktiviteter motiverar teamdeltagare blir 

varje anpassning av de agila projektmetoderna lite av en chansning utifrån tidigare 

erfarenheter och intuition – och med lite otur blir de verkningslösa. (Dingsøyr et al., 

2008; Maruping et al., 2009) 

 

I syftet att öka förståelse för hur motivation uppstår i agila kontexter har flera forskare 

studerat de agila aktiviteterna, som rekommenderas inom de agila projektmetoderna, och 

vilken inverkan de har på teamdeltagarnas motivation (Yu & Petter, 2014). McHugh et 

al. (2011) är en grupp av de forskare som genom åren studerat detta, som i en fallstudie 

på två agila utvecklarteam fann en koppling mellan teamdeltagarans motivation och de 

agila aktiviteterna: planeringsmöte, ståuppmöte och återblicksmöte. Forskarna pekar 

emellertid på problemet med att generalisera dessa slutsatser och uppmanar till vidare 

forskning i andra kontexter där fler agila aktiviteter tillämpas – som exempelvis den agila 

aktiviteten demonstration.  

 

Sammanfattningsvis har flertalet tidigare studier identifierat motivation som en 

betydelsefull faktor i framgångsrika systemutvecklingsprojekt. Agila projektmetoder 

anses idag vara normen i branschen och i tidigare studier har det efterfrågats fler studier 

som undersöker hur motivation uppstår i agila kontexter och om det finns en koppling 

mellan teamdeltagarnas motivation och de aktiviteter som de agila projektmetoderna 

förespråkar. Av den anledningen är det relevant att studera motivation i agila 

projektmetoder. 

1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING  

Med en utgångspunkt i att denna studies författare godtar tidigare forskning som indikerat 

en koppling mellan teamdeltagares motivation och agila aktiviteter – är syftet med denna 

studie att undersöka hur agila aktiviteter kan bidra till att motivera deltagare i ett agilt 

utvecklarteam.   

 

Genom att studera ett agilt utvecklarteam på det svenska företaget Tradera, ges en bättre 

förståelse för hur motivation uppstår i den givna kontexten och vilken eventuell koppling 

som finns till teamets agila aktiviteter. Mot denna bakgrund har följande forskningsfråga 

formulerats:  
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• Hur uppstår motivation hos deltagarna i ett utvecklarteam på Tradera och vilken 

koppling har motivationen till de agila aktiviteterna planeringsmöte, ståuppmöte, 

återblicksmöte och demonstration?  

1.4 LÄSARE 

Denna studie kan anses vara av intresse ur både teoretiskt och praktiskt perspektiv. Ur ett 

teoretiskt perspektiv är den av intresse eftersom en klassisk motivationsteori kombineras 

med scrumteori för att mynna ut i en konceptuell analysmodell – som testas deduktivt i 

en ny empirisk kontext. Agila projektmetoder är idag ett området som är aktuellt och 

omskrivet både i facklitteratur och branschtidningar. Resultat och slutsatser kan således 

även vara av intresse för reflekterande praktiker som har, eller ämnar implementera agila 

aktiviteter i verksamheten. Detta då studien ger indikationer på vilka egenskaper av de 

agila aktiviteterna som motiverar. Resultatet och slutsatserna från studien ska däremot 

inte uppfattas som rekommendationer på hur företag bör använda sig av de agila 

aktiviteterna. Studien har bedrivits som en fallstudie vilket innebär att den studerade 

kontexten får anses vara unik i sitt slag.  

1.5 STUDIENS DISPOSITION  

Studien inleds med presentation av ett teoriavsnitt som ämnar ge läsaren en förståelse för 

området motivation och de agila aktiviteterna som de beskrivs i scrumteori. Med avstamp 

i tidigare forskning kombineras de två områdena i en konceptuell analysmodell. 

Analysmodellen följs upp av ett metodavsnitt för att skapa förståelse för metodvalen i 

studien. Utifrån studiens insamlade empiri beskrivs därefter upplevelser av motivation i 

samband med de agila aktiviteterna i form av en fallstudie. Empiri och teori kombineras 

därefter i en analys i syftet att besvara forskningsfrågan. Avslutningsvis presenteras 

slutsatser som följs upp av studiens bidrag och förslag på vidare forskning. 

2. TEORETISKT RAMVERK 

2.1 TEORETISK INTRODUKTION 

Ett team är en grupp av människor som är beroende av varandra i utförandet av olika 

arbetsuppgifter i syftet att uppnå diverse mål (Mayer et al., 1995). Enligt Jurison (1999) 

bör ett team bestå av människor som besitter problemlösnings- och social förmåga och 

som är produktiva såväl som tekniskt kompetenta. För att ett team ska prestera väl krävs 
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att alla medlemmar är dedikerade teamets syfte och att teamet och dess medlemmar har 

tillräcklig autonomi att fatta beslut. Miljön för vilket teamet befinner sig måste vara sådan 

att teamet förses med stöd och tillräckliga resurser för att arbetsuppgifter ska kunna 

utföras. (Wageman et al., 2009) Bishop et al. (2000) menar att det är viktigt att 

medlemmar i ett team upplever stöd av varandra och Gruenfeld et al. (1996) menar att 

relationer, teammedlemar emellan, påverkar dynamiken där exempelvis personer i 

närmre relationer tenderar dela information och åsikter i större utsträckning. 

2.2 AGILA PROJEKTMETODER  

Agilt definieras som att i största möjliga mån avhysa den tyngd och trögrörlighet som 

associeras med traditionella systemutvecklingsmetoder – i utrymme för snabba svar mot 

förändringar i omgivning, kravspecifikationer, användarkrav och leveransdatum 

(Erickson et al., 2005). Tyngden och trögrörligheten avhyses genom att agila 

utvecklarteamen är självstyrande och självorganiserande där medlemmar med 

överlappande färdigheter ingår i ett tätt samarbete med kund- och 

användarrepresentanter. Arbetet inom agila projektmetoder ses som en inkrementell 

process inom vilken lärdomar ur inkrementen tillåts anpassa och omorientera 

systemutvecklingen. Tillvägagångssättet och designval lämnas till utvecklarteamet och 

endast aspekter som är kritiska för ett projekts framgång specificeras på förhand. 

(Abrahamsson et al., 2002; Adolph, 2006; Boehm & Turner, 2004; Conboy, 2009; Dybå 

et al., 2014; Karlsson & Ågerfalk, 2009). 

2.3 BEGREPPET MOTIVATION  

Inom psykologisk teori syftar begreppet motivation till då en individ upplever målfokus, 

uthållighet, energi och riktning (Ryan & Deci, 2000). Utan motivation agerar en person 

planlöst eller inte alls. En individs motivation har en riktning och individens motivation 

varierar för olika uppgifter. (Deci & Ryan, 1985)  

 

Motivation kan uppkomma på olika sätt och motivationsteoretiker som Deci & Ryan 

(2000) och Toates (1986) särskiljer mellan drift och behov. Toates (1986) menar att drift 

är motivation kopplad till fysiologiskt behov. Fysiologiska behov kan exempelvis vara 

behovet av fortplantning, mat, vatten, sömn och värme. När det uppstår en fysiologisk 

obalans, menar Toates (1986), skapas motivation för de aktiviteter som tillfredsställer 

obalansen. Då behovet tillfredsställs avtar i sin tur motivationen för aktiviteten. Behov till 
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skillnad från drift är kopplat till psykologiska behov snarare än fysiologiska behov (Deci 

& Ryan, 1985). Sättet behov skiljer sig från drift, menar Deci & Ryan (1985), är att 

motivationen för att uppfylla behoven inte avtar i samband med att individen upplever de 

psykologiska behoven uppfyllda. Exempel på psykologiska behov är känslan av 

samhörighet och autonomi. Deci & Ryan (2000) menar att en individ som upplever 

känslan av exempelvis samhörighet föredrar att stanna i situationer, eller fortsätta med 

aktiviteter, som tillfredsställer detta psykologiska behov.  

2.4 MOTIVATIONSTEORI I TIDIGARE FORKSNING 

I en litteraturgenomgång av Hall et al. (2009) sammanställdes användandet av teorier i 92 

studier om systemutvecklares motivation publicerade mellan 1980 och 2006. Den teori 

som visade sig vara vanligast förekommande var den klassiska motivationsteorin Job 

Characteristics Model. Teorin har även visat sig vara vanligt förekommande i tidigare 

forskning på området motivation och agila projektmetoder. Tessem och Maurer (2007) är 

två av de forskare som i tidigare studier använt sig av Job Characteristics Model som 

utgångspunkt. Där studiens slutsats är att de fem dimensioner som teorin pekar ut som 

betydelsefulla för arbetsmotivation var tillgodosedda i det studerade agila projektet. Tripp 

och Riemenschneider (2014) är ytterligare forskare som ställer sig till skaran och som i 

en tidigare studie fann stöd för hypotesen att användning av agila aktiviteter som dagliga 

ståuppmöten och sprintplanering inverkar positivt på arbetsmotivation. I de studier som 

däremot inte använt sig av Job Characteristics Model är det vanligt att forskarna istället 

använder motivationsfaktorer som identifierats i en litteraturgenomgång av Beecham et 

al. (2008). 

 

Givet att Job Characteristics Model identifierats av Hall et al. (2009) som den vanligaste 

förekommande motivationsteorin inom området systemutvecklare och motivation – samt 

att teorin är vanligt förekommande även på området agila projektmetoder och motivation 

är det lämpligt att använda teorin även i denna studie. 

2.5 JOB CHARACTERISTICS MODEL 

Job Characteristics Model söker förklara hur olika arbetsuppgifter som individer utför 

påverkar deras attityd och beteende i förhållande till arbetet – och under vilka 

förhållanden effekten är som starkast (Oldham & Hackman, 2005). Modellen består av 

fem arbetsrelaterade dimensioner som ger upphov till tre psykologiska tillstånd vilka är 
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gynnsamma för individen och arbetet (Hackman & Oldham, 1975, 1976). Kopplingen 

mellan de arbetsrelaterade dimensionerna, de psykologiska tillstånden och utfallet som 

det för individen resulterar i beskrivs i kommande avsnitt.  

2.5.1 ARBETSRELATERADE DIMENSIONER 

I detta avsnitt presenteras modellens fem arbetsrelaterade dimensioner. En arbetsrelaterad 

dimension definieras av Hackman & Oldham (1980) som en egenskap av ett arbete vilket 

skapar förutsättning för hög intern arbetsmotivation och hög arbetskvalité. 

 

Den första arbetsrelaterade dimensionen är varierande färdigheter och definieras som 

den grad för vilket arbetet i sitt utförande inkluderar varierande aktiviteter som drar nytta 

av en individs olika färdigheter och talanger (Hackman & Oldham, 1976). När en 

arbetsuppgift kräver att individen tar sig an aktiviteter som utmanar dennes färdigheter 

och talanger resulterar det i att individen upplever aktiviteten som meningsfull. En 

förklaring till att pussel och sällskapsspel kan upplevas som fascinerande, menar 

Hackman & Oldham (1976), är att de utmanar individens intellektuella och motoriska 

färdigheter. När ett arbete kräver att en individ använder sig av flera av dennes 

färdigheter kan det resultera i att denne upplever att arbetet har en stark personlig 

betydelse, även om arbetet i det stora hela inte upplevs som meningsfullt eller viktigt. 

(Hackman & Oldham, 1976) 

 

Den andra arbetsrelaterade dimensionen är identifikation med uppgiften. Hackman & 

Oldham (1976) definierar identifikation med uppgiften som graden för vilket arbetet är en 

del av en helhet och hur väl arbetet går att identifiera i slutresultatet. De menar att en 

anställd, allt annat lika, som skapar en hel produkt från ax till limpa finner arbetet mer 

meningsfullt än om personen endast skapat en liten del av slutresultatet. Hackman & 

Oldham får stöd från andra forskare, däribland Gagné & Deci (2005) som menar att en 

individ upplever arbetet som mer meningsfullt om det är möjligt att identifiera vad denne 

bidragit med.  

 

Den tredje arbetsrelaterade dimensionen är uppgiftens betydelse. Uppgiftens betydelse 

definieras som graden för vilket ett arbete har en betydande inverkan på andra 

människors liv eller arbetet, vare sig dessa människor befinner sig inom eller utanför 

organisationen. När en individ förstår att resultatet av dennes arbete har en signifikant 
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effekt på välmående hos andra människor ökar arbetets meningsfullhet. Exempelvis, 

upplever anställda vid ett rullande band som producerar bromsklossar för flygplan, med 

större sannolikhet sitt arbete mer meningsfullt än anställda som arbetar med att fylla 

boxar med kopiatorspapper – även om uppgifterna kräver likvärdiga färdigheter. 

(Hackman & Oldham, 1976, 1980)  

 

Den fjärde arbetsrelaterade dimensionen är autonomi. Autonomi definieras av Hackman 

& Oldham (1976) som graden för vilket arbetet bidrar till substantiell frihet, 

självständighet och en frihet att planera arbetet och bestämma hur det ska utföras. Ett 

arbete med hög autonomi karaktäriseras av att arbetets resultat i stort är beroende av 

individens egna prestation, initiativ och beslut snarare än adekvata instruktioner från en 

överordnad eller en beskrivande manual. I situationer av hög autonomi känner individen 

sig personligt ansvarig för arbetet och dess resultat. (Hackman & Oldham, 1976, 1980) 

 

Den sista arbetsrelaterade dimensionen är feedback. Feedback definieras som graden för 

vilket utförandet av arbetsuppgifterna resulterar i att individen får direkt och tydlig 

information om hur väl denne presterat. (Hackman & Oldham, 1976)  

2.5.2 DE PSYKOLOGISKA TILLSTÅNDEN 

De arbetsrelaterade dimensionerna ger i sin tur upphov till tre psykologiska tillstånd. 

Dessa psykologiska tillstånd bygger på forskning av Hackman & Lawler (1971). 

Hackman & Lawler (1971) menar att en individs sinne reagerar positivt (hädanefter 

positiv affekt) i den utsträckning efter vilket individen är medveten om att denne presterat 

väl på en uppgift som individen värnar om och har ett personligt ansvar för. Utifrån detta 

har Hackman & Oldham (1976) utvecklat de tre psykologiska tillstånden; (i) arbetet 

upplevs som meningsfullt; (ii) upplevelsen av ansvar för arbetet och dess resultat; (iii) 

medvetenhet och kunskap om arbetets resultat.  

 

Hackman & Oldham (1976) definierar de tre psykologiska tillstånden som följer.  Arbetet 

upplevs som meningsfullt definieras som den grad efter vilket individen erfar att arbetet i 

allmänhet är meningsfullt, värdefullt och givande. Tre av de arbetsrelaterade 

dimensionerna varierande färdigheter, identifikation med uppgiften och uppgiftens 

betydelse bidrar till att ge upphov till detta psykologiska tillstånd. Nödvändigtvis behöver 

inte alla egenskaper finnas för att det psykologiska tillståndet ska uppnås men det upplevs 
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som starkast då samtliga egenskaper är närvarande. Det psykologiska tillståndet 

upplevelsen av ansvar för arbetet och dess resultat definieras som den grad efter vilket 

individen upplever sig personligt ansvarig för arbetet och resultatet för vilket arbetet 

resulterar i. Tillståndet uppnås genom att arbetet innehar den arbetsrelaterade 

dimensionen autonomi. Det sista psykologiska tillståndet medvetenhet och kunskap om 

arbetets resultat definieras som den grad efter vilket individen kontinuerligt är medveten 

om och har förståelse för hur väl denne presterar på sitt arbete. Tillståndet uppnås genom 

att arbetet innehar egenskapen feedback. 

2.5.3 UTFALL 

Om de tre psykologiska tillstånden är uppfyllda som följd av att de fem arbetsrelaterade 

dimensionerna tillgodosetts resulterar detta i att en individs utsätts för positiv affekt. 

Positiv affekt skapar en form av självförstärkande där individen även i framtiden får 

incitament att försöka prestera väl. När individen inte presterar väl uteblir positiv affekt 

varpå individen ges incitament att anstränga sig mer i ett försöka återfå den affekt som 

individen upplever vid god prestation. Resultatet av självförstärkandet är en cykel av 

positiv arbetsmotivation. Cykeln fortsätter tills dess att de tre psykologiska tillstånden 

uteblir eller tills dess att individen inte längre värderar den positiva affekt som god 

prestation resulterar i. Positiv affekt ger upphov till självgenererad motivation – vilken är 

som starkast då alla tre psykologiska tillstånd är uppnådda. I ett fall där individen känner 

sig ansvarig för, en för denne, betydande uppgift men inte är medveten om denne 

presterat väl eller inte finns en risk att den självgenererade motivationscykeln uteblir. 

Den självgenererade motivationen kan exempelvis minska eller utebli även i en situation 

där individen är medveten om att denne presterat väl men inte upplever aktiviteten som 

betydelsefull. (Hackman & Oldham, 1976, 1980) 

 

Ett resultat av positiv affekt är hög intern arbetsmotivation vilket enligt Hackman & 

Oldham (1976; 1980) förklaras av den ovan nämnda motivationscykeln. Vidare menar 

forskarna att arbetet kommer hålla en hög kvalité eftersom det för individen är 

tillfredställande att prestera väl. Motivationen som uppstår till följd av positiv affekt är av 

typen som Deci & Ryan (1985) benämner behov och är således sprungen ur uppfyllnad 

av psykologiska behov. Att motivationscykeln skulle få utfallen som beskrivs ovan stödjs 

av Deci & Ryan (2000) som menar att individer som tillfredsställer psykologiska behov 
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föredrar att stanna i situationer och fortsätta med aktiviteter som tillfredsställer de 

psykologiska behoven. 

2.5.4 SUMMERING AV RAMVERK 

Job Characteristics Model består i tre huvuddelar: fem arbetsrelaterade dimensioner, tre 

psykologiska tillstånd och utfallet av dessa. Där tre av de arbetsrelaterade dimensionerna 

varierande färdigheter, identifikation med uppgiften och uppgiftens betydelse leder fram 

till det psykologiska tillståndet arbetet upplevs som meningsfullt. Den arbetsrelaterade 

dimensionen autonomi leder fram till det psykologiska tillståndet upplevelsen av ansvar 

för arbetet och dess resultat och den arbetsrelaterade dimensionen feedback som leder 

fram till det psykologiska tillståndet medvetenhet och kunskap om arbetets resultat. 

Resultatet av sinnestillstånden är hög intern arbetsmotivation och att arbetet håller hög 

kvalité. Alla psykologiska tillstånd är inte nödvändiga för att individen ska uppleva hög 

arbetsmotivation men Hackman & Oldham (1976, 1980) menar att motivationen är som 

starkast då samtliga tillstånd är uppnådda. Modellen illustreras nedan i sin helhet  

(se Figur 1).  

 
FIGUR 1 | Hackman & Oldhams (1976) Job Characteristics Model 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.5.5 KRITIK MOT TEORIN 

Den teorikritik som finns mot Job Characteristics Model menar att modellens syn på 

arbetsinnehållet inte är lika relevant längre eftersom det med åren tillkommit fler 
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samarbets- och sociala aspekter i organisationer. De sociala aspekterna behandlar 

betydelsen av att den anställde har en fungerande relation till chef, medarbetare och 

kunder och vikten av att få regelbunden feedback på utfört arbete (Oldhamn & Hackman, 

2010). Flera studier har genom åren visat på de sociala aspekternas betydelse för 

anställdas motivation och välmående (Morgeson & Humphrey, 2006). Vidare får 

modellen kritik för att de fem dimensionerna som beskrivs inom modellen ibland kan 

vara svåra att urskilja för vissa arbeten eftersom den anställde många gånger uppfattar sitt 

arbete som en helhet (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

Denna kritik visar på att det kan vara av vikt att i insamlandet av empiri och i 

analysstadiet vara vaksam för exempelvis sociala- och samarbetsaspekter som möjligtvis 

går att koppla till motivation.    

 

Ovan presenterades de arbetsrelaterade dimensionerna som kommer ligga till grund för 

studiens analys ur ett motivationsteoretiskt perspektiv. I nästa avsnitt presenteras 

scrumteori som ger möjlighet att föra ett empiriskt resonemang i sammanhanget. De två 

teorierna kombineras sedan för att skapa en konceptuell analysmodell.  

3. DEN AGILA METODEN SCRUM 

 

I denna studie används scrumteorier eftersom dessa ger en tydlig definition av de agila 

aktiviteterna. Scrum är en av de mest använda agila projektmetoderna och till skillnad 

från andra agila metoder ger Scrum inga detaljerade operationella instruktioner för 

utvecklare (Schwaber och Beedle, 2002). Av den anledningen klassificeras Scrum som en 

projektledningsmetod (Conboy, 2009). Arbetet inom Scrum bedrivs vanligtvis i så 

kallade sprintar och metoden utgörs av en rad olika aktiviteter, artefakter och roller.    

3.1 ROLLER I SCRUM 

De personer som deltar i ett scrumprojekt agerar i en av de tre rollerna: den centrala 

rollen som medlem i utvecklarteamet, produktägaren som representerar kunden och 

slutanvändarna samt scrummästaren som fungerar som ledare för utvecklarteamets 

arbetsprocess (Schwaber & Sutherland 2013).  
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3.1.1 PRODUKTÄGARE 

Produktägaren är den person som ansvarar för att ställa krav på projektet utifrån 

beställarens perspektiv. Genom att prioritera önskade förbättringar och strukturera 

produktbackloggen är målet att leverera så mycket kundnytta som möjligt (Gustavsson, 

2011). För att lyckas med detta är det viktigt att produktägaren är insatt både i 

verksamheten och intresset hos den som formellt beställt projektet. Produktägaren ska 

även vara tillgänglig för avstämningar och frågor från utvecklarteamet och bör därför 

sitta tillsammans med teamet. (Schwaber & Beedle, 2002)   

3.1.2 UTVECKLARTEAM 

Utvecklarteamet som helhet, och inte individerna var för sig, anses inom Scrum vara en 

egen roll. Anledningen till detta är att hela teamet ska vara dedikerade och ta på sig 

ansvaret för arbetet. Det är att föredra att teamet består av fem till åtta personer och att 

individerna inte är en del av flera team på samma gång. Detta då det kan bli svårt för 

individen att förplikta sig till flera teams mål samtidigt. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

 

I utvecklarteamet är det önskvärt att gruppen består av personer med olika kompetenser 

men att personerna även är med och deltar i arbete utanför sina expertområden. Teamet 

kan således bestå av front-end-utvecklare, interaktionsdesigners, produktanalytiker 

etcetera. Genom att teamet sitter nära varandra kan personer med kunskap inom olika 

områden sprida denna till övriga deltagare och på så vis blir företaget mindre beroende av 

enstaka personer. Samarbetet förenklas eftersom medlemmarna endast är ett par steg från 

att besöka varandras skrivbord. (Björkholm & Brattberg, 2010; Gustavsson, 2011; 

Schwaber & Beedle, 2002; Schwaber & Sutherland, 2013) 

 

Det dagliga arbetet inom teamet innebär att teamdeltagarna ständigt fattar beslut. 

Effektivast blir det om teamet arbetar med kortsiktiga mål medan chefer fokuserar på mer 

långsiktiga sådana (Gustavsson, 2011). Om teamen själva får bestämma och ansvara för 

hur de organiserar sig för att uppnå önskvärt resultat anses teamdeltagarna bli mer aktiva 

och drivande. Detta ger motiverade deltagare som arbetar engagerat och effektivt 

eftersom det ligger i deras intresse. (Schwaber & Beedle, 2002) 
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3.1.3 SCRUMMÄSTAREN 

Scrummästaren ansvarar för att teamet arbetar strukturerat, effektivt och ostört. Om det 

uppstår något som stör teamets arbete är det scrummästarens uppgift att se till att det 

störande elementet avlägsnas (Gustavsson, 2011). Störande element kan vara personer, 

krångliga arbetsprocesser, dålig arbetsmiljö, tekniska problem etcetera. Scrummästaren 

behöver inte nödvändigtvis avlägsna hindret personligen utan kan även delegera 

uppgiften till någon bättre lämpad. (Schwaber & Beedle, 2002) 

3.2 SCRUMAKTIVITETER  

Tanken med de återkommande scrumaktiviteterna är att skapa en vana av att i ett 

officiellt forum inspektera, reflektera och anpassa det agila arbetssättet. I bästa fall 

behöver teamet inte andra möten än de som scrumaktiviteterna erbjuder. 

Scrumaktiviteterna är tidsbegränsade i syfte att inte ta mer arbetstid i anspråk än 

nödvändigt. (Schwaber & Beedle, 2002) 

3.2.1 PLANERINGSMÖTE 

Innan en sprint påbörjas samlas hela teamet för ett planeringsmöte. Planeringsmötet är 

tidsbegränsat och bestäms utifrån sprintperiodens längd. Mötet är typiskt en timma per 

sprintvecka. (Beck & Andres, 2005; Elssamadisy, 2007; Schwaber & Beedle, 2002) 

Under mötet ska teamet bestämma sig för hur mycket arbete som ska utföras under 

sprinten och hur de bäst tar sig till målet. Under mötet bryts funktioner som ska utvecklas 

ned i mindre delar och diskuteras ur ett tekniskt perspektiv. (Björkholm & Brattberg 

2010; Schwaber & Beedle, 2002) När teamet under mötet är överens om vad som ska 

utvecklas under den kommande sprinten är det dags för planeringsarbete (Gustavsson, 

2011). Eftersom agila team är självorganiserande definierar de tillsammans mål och 

planerar för hur de ska ta sig dit. Detta innebär att man bestämmer vem som gör vad, 

vilka frågor som behöver besvaras etcetera. Efter att teamet under mötet kommit överens 

kan utvecklingsarbetet påbörjas. (Björkholm & Brattberg 2010; Elssamadisy, 2008)  

3.2.2 STÅUPPMÖTE 

Varje dag samlas hela teamet på samma plats och samma tid för ett synkroniseringsmöte, 

även kallat scrummöte. Mötet är formaliserat och begränsat till 15 minuter och för att 

mötet inte ska dra ut på tiden står alla upp. Genom att samlas framför teamets scrumtavla 

kan teamet lyfta problem, koordinera sig och skapa en gemensam syn på arbetet. Under 

mötet redogör varje utvecklare för vad de gjort sedan förra mötet (igår), vad de planerar 
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att göra fram till nästa möte (imorgon) och om något hindrar deras arbete. (Schwaber & 

Beedle, 2002; Schwaber & Sutherland, 2013)  

 

Det dagliga ståuppmötet är öppet för samtliga i organisationen men för att mötet ska 

kunna bedrivas så effektivt som möjligt är det viktigt att åhörare inte stör. 

Utvecklingsteamet är själva ansvariga för att mötet genomförs och scrummästarens roll är 

att se till att mötet hålls inom tidsramen. (Björkholm & Brattberg 2010; Schwaber & 

Sutherland, 2013) 

3.2.3 DEMONSTRATION  

Varje sprint avslutas med en demonstration där utvecklarteamet visar upp fungerande 

mjukvara för produktägaren, slutanvändarna och andra som är intresserade. 

Demonstrationen är även en möjlighet för åhörarna att ge förslag på förbättringar och 

vidareutveckling samt komma med åsikter. (Schwaber & Beedle, 2002) På 

demonstrationerna visas den färdiga produkten upp vilket gör det mögligt för 

intressenterna att förstå hur slutprodukten kommer att se ut och fungera. Demonstrationer 

anses således vara ett bra tillfälle för korrigering och feedback. (Björkholm & Brattberg 

2011; Schwaber & Sutherland, 2013)   

3.2.4 ÅTERBLICKSMÖTE  

Efter att teamet demonstrerat den utvecklade produkten genomför de tillsammans med 

produktägaren ett återblicksmöte för att granska sig själva. Genom att reflektera över vad 

som fungerat bra och vad som kan förbättras inför nästa sprint är avsikten att förbättra 

teamets arbetssätt. Med dessa möten kan teamet kontinuerligt förbättra hur de arbetar 

utan att behöva vänta till att projektet är slut. I mötet kan teamet reflektera över vad som 

fungerat bra gällande relationer, samarbete, processer och verktyg samt vad som kan 

förbättras. (Schwaber & Sutherland, 2013) Mötet resulterar i att teamet kommer fram till 

en lista med förbättringsåtaganden. Scrummästaren uppgift är sedan att ta listan vidare 

och se till att genomföra förslagen. (Schwaber & Beedle, 2002; Schwaber & Sutherland, 

2013)   

3.3 ARTEFAKTER I SCRUM  

Artefakter inom Scrum har som avsikt att tillföra transparens för teamet och andra 

intressenter och är ett sätt att förmedla vilket arbete som utförs och vilket värde det tillför. 



 [14] 

Artefakterna är utformade för att ge så pass mycket information att alla inblandade ska 

kunna ha samma förståelse för arbetet. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

3.3.1 PRODUKTBACKLOGG 

Produktbackloggen är en överblick och prioritering av projektets mål och krav. 

Backloggen kan liknas med en att-göra-lista för utvecklarteamet. Kraven ska helst vara 

skrivna utifrån kunden eller målgruppens terminologi (Gustavsson, 2011). Kraven på 

listan kallas för items och eftersom de läggs i prioriteringsordning är det lätt för teamet att 

se vad de ska ska arbeta med härnäst. Items som är listade på backloggen kan exempelvis 

vara underhållsarbete, buggfixar eller en helt ny funktion. (Schwaber & Beedle, 2002) 

Listan är levande och det är produktägaren som ansvarar för att addera nya saker eller 

göra omprioriteringar. (Björkholm & Brattberg, 2010)  

3.3.2 SCRUMTAVLA 

Visualisering av problem och status är en återkommande princip inom de agila 

projektmetoderna. Tanken med att visualisera arbetet är också att uppnå en form av högre 

transparens då utomstående personer snabbt kan få en insikt i teamets arbete. Arbetet 

sätts oftast upp på en vägg eller whiteboard som delas in i ett rutnät. (Björkholm & 

Brattberg 2010; Schwaber & Beedle, 2002) I kolumnen längst till vänster finns vanligtvis 

items som ingen påbörjat. I den andra kolumnen finns items som teamet för närvarande 

arbetar på och i den högerliggande kolumnen finns items som är färdiga. För att beskriva 

olika items som sätts i de olika kolumnerna kan häftlappar användas. (Schwaber & 

Beedle, 2002)    

3.4 SUMMERING AV SCRUM  

För att summera definitionen av Scrum är projektmetoden sammanhållet av en rad olika 

roller, aktiviteter och artefakter. Utvecklarteamet har ingen ledare utan enbart en 

scrummästare som stödjer teamets arbetsprocess. Utvecklarteamets kontakt med 

intressenter går genom produktägaren som även formulerar och prioriterar krav. Arbetet 

organiseras i sprintar som inleds med ett planeringsmöte, fortsätter med dagliga 

ståuppmöten och avslutas med en demonstration av produkten, följt av ett återblicksmöte 

där teamet utvärderar hur arbetet fungerat under den genomförda sprinten. 
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4. STUDIENS ANALYSMODELL  

4.1 ANALYSMODELLENS UTGÅNGSPUNKT 

I linje med flera tidigare studier på området utgår denna studies teoretiska ramverk från 

Hackman och Oldhams Job Characteristic Model. I nästa stycke kombineras modellen 

med de agila aktiviteterna som beskrivs i Scrum och mynnar sedan ut i en konceptuell 

analysmodell. De arbetsrelaterade dimensionerna inom Job Characteristic Model erbjuder 

väldefinierade begrepp men för att öka analysmodellens validitet, grundar sig 

resonemanget i hur tidigare forskning (Hackman & Oldham, 1980; Karasek et al., 1998; 

Morgeson & Humphrey, 2006; Tessem & Maurer, 2007) operationaliserat begreppen.    

4.2 AGILA AKTIVITETER UR ETT MOTIVATIONSPERSPEKTIV 

Planeringsmötena betonar att utvecklarteamet och produktägaren tillsammans ska bryta 

ned och planera arbetsprocessen. Utformningen av mötet skulle kunna innebära att 

samtliga teamdeltagare ges möjlighet att utöva inflytande utan att tränga in på varandras 

ansvarsområden. Denna form av självstyrning bör därmed kunna skapa en förutsättning 

för den arbetsrelaterade dimensionen autonomi. Efter hur aktiviteten beskriv inom teorin 

går att utläsa att deltagarna ges möjlighet att uttrycka önskemål om att arbeta på en viss 

uppgift. Teamdeltagaren har därmed en möjlighet att uttrycka önskemål om att arbeta på 

en uppgift som utmanar dennes förmåga eller färdigheter. Detta bör öka sannolikheten för 

att deltagarna inte upplever arbetet som monotont och rutinmässigt och således ge 

möjlighet att svara mot den arbetsrelaterade dimensionen varierande färdigheter. När 

teamet kommit överrens om det kommande utvecklingsarbetet är det viktigt att de får en 

tydlig förståelse för målet och vad det kommande arbetet syftar till. Det finns således en 

möjlighet att aktiviteten ökar förståelsen för utvecklingsarbetets betydelse för 

slutproduktens användare och således ge förutsättning att uppfylla den arbetsrelaterade 

dimensionen uppgiftens betydelse.  

 

Aktiviteten ståuppmöte syftar till att koordinera teamet och skapa en gemensam syn på 

arbetet. I aktiviteten är artefakten scumtavla central för att visualisera arbetet. Möjligtvis 

skulle detta kunna hjälpa teamdeltagarna att placera deras arbetsinsatser i en kontext som 

i sin tur bidrar till att det går att identifiera arbetet som en del av ett slutresultat. Men 

ståuppmötena behandlar snarare små, för dagen, aktuella arbetsuppgifter och på så vis 

kan kopplingen till slutresultatet anses vara för svag för att på ett tydligt vis se den 
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arbetsrelaterade dimensionen identifikation med uppgiften som en egenskap av 

ståuppmöten.   

 

Vid demonstrationer ges utvecklarna en möjlighet att få återkoppling på utfört arbete – 

som visas upp för produktägare, slutanvändare och andra intressenter. Åhörarna har en 

möjlighet att komma med frågor och ge feedback på den utvecklade funktionaliteten 

vilket kan tolkas som att teamdeltagaren ges möjlighet att få en viss kännedom om 

arbetets resultat – en egenskap som kan anses överensstämma med den arbetsrelaterade 

dimensionen feedback.  

 

Återblicksmötet är utformat på ett sådant sätt att det tillåter teamet att granska och 

påverka exempelvis teamets arbetsprocesser. Möjligheten att påverka arbetssituationen 

skapar förutsättning för den arbetsrelaterade dimensionen autonomi. Dimensionen stärks 

möjligtvis av att beslut om förändringsåtaganden som produktägaren har i uppgift att 

genomföra fattas i samband med återblicksmötet. 

 

I den konceptuella modellen som presenteras nedan (se Figur 2), illustreras de agila 

aktiviteternas förväntade koppling till de arbetsrelaterade dimensionerna i Job 

Characteristics Model. Den förväntade kopplingen grundar sig i hur de agila aktiviteterna 

beskrivs inom Scrum och hur tidigare forskning operationaliserat de arbetsrelaterade 

dimensionerna. I modellen illustreras hur planeringsmöten förväntas inneha egenskaperna 

autonomi, varierade färdigheter och uppgiftens betydelse. Utifrån teorin förväntas inte 

ståuppmöte inneha någon av de fem arbetsrelaterade dimensionerna. Demonstrationer 

(Demo) och återblicksmöte förväntas inneha egenskapen feedback respektive autonomi. 

Således förväntas ingen av aktiviteterna inneha egenskapen identifikation med uppgiften 

vilken är en av de fem arbetsrelaterade dimensionerna. De agila aktiviteterna som de 

beskrivs i teorin är återkommande och sker inom ramen för det agila arbetssättet. I syfte 

att sätta de fyra agila aktiviteter i en kontext illustreras även det agila arbetssättet i 

modellen.  
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FIGUR 2 | Studiens konceptuella analysmodell över de agila aktiviteternas förväntade koppling till de 

arbetsrelaterade dimensionerna i Job Characteristics Model. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

5. METOD 

5.1 FORSKNINGSDESIGN & DATAINSAMLINGSMETODER 

En fallstudie valdes som forskningsdesign eftersom studiens syfte har varit att studera hur 

motivation uppstår i samband med agila aktiviteter i ett utvecklarteam på företaget 

Tradera. Fallstudier lämpar sig väl i beskrivningen av specifika fall – som exempelvis vid 

studier av en organisation, ett team eller projekt (Bryman, 2011). Målet med fallstudier är 

att ge en detaljerad beskrivning av fallet och dess komplexa relationer och processer i 

syftet att utforska hur vissa utkomster inträffar i den specifika situationen. Studien 

undersöker både hur motivation uppstår i det studerade utvecklarteamet och vilken 

koppling de agila aktiviteterna har till teamdeltagarnas motivation.  

 

Fallstudier kan genomföras med både kvalitativ och kvantitativ metod eller i kombination 

(Bryman, 2011). I denna studie har en kvalitativ metod använts där primärdata utgörs av 

deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ 

datainsamlingsmetod är enligt Ahrne & Svensson (2011)  att föredra i en studie som 

denna då avsikten är att beskriva människors upplevelser och syn på verkligheten. En 

lämplig metod för detta är att samla in data som deltagande observatörer, vilket 

författarna till denna studie gjort (Ahrne & Svensson, 2011). Fördelen med detta är att det 

går att bekräfta och stärka de upplevelser som människor berättar om i den observerade 
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kontexten. Vidare är det fördelaktigt med deltagande observationer eftersom det genom 

dessa är möjligt att erhålla kunskap och information som är svår att nå från utsidan 

(Saunders et al., 2016). Under empiriinsamlingen har även intervjuer genomförts med 

personer från ett och samma utvecklarteam, för att erhålla djupare och kompletterande 

insikter om det som studerats. (Saunders et al., 2016) Semistrukturerade intervjuer anses 

vara ett bra komplement till deltagande observationer eftersom det skapar en 

metodtriangulering (Bell & Bryman, 2005). En metodtriangulering är önskvärt eftersom 

det bidrar till en rikare och djupare förståelse för studieobjektet samtidigt som det stärker 

studiens validitet (Saunders et al., 2016). 

 

Empiriinsamlingen genomfördes i ett utvecklarteam som bestod av 11 anställda med 

olika roller och ansvarsområden. Under perioden observerades teamets samtliga möten 

och aktiviteter – vilket innefattar planeringsmöten, dagliga ståuppmöten, återblicksmöten 

och demonstrationer. Emperiinsamlingen för studien påbörjades den 26:e januari 2016 

och avslutades 18:e mars 2016. 

5.2 VAL AV STUDIEPLATS 

En viktig aspekt att ha i beaktning vid studier av motivation är att nyordningar och 

förändringar enligt Hackman & Oldham (1976) och Herzberg et al. (1956) kan vara en 

källa till distorsion. Detta då det finns en risk att det uppstår en positiv affekt som följd av 

nyordningen eller förändringen i sig – oavsett dess innehåll (Hackman & Oldham, 1976; 

Herzberg et al., 1956). Inom ramen av denna studie aktualiseras detta i samband med de 

agila aktiviteterna. Om det studerade utvecklarteamet nyligen implementerat de agila 

aktiviteterna finns risk att motivation som fångas upp i empiri har sin grund i affekt som 

uppstår till föjd av aktiviteternas nyordning snarare än aktivitetens utformning. Något 

som inte är önskvärt då detta skulle ha en negativ effekt på studiens reliabilitet. För att 

uppfylla studiens syfte och komma nära motivationen och den eventuella kopplingen till 

de agila aktiviteterna är det således önskvärt att söka data ur en miljö där de agila 

aktiviteterna har blivit en del av vardagen. Företaget Tradera och det studerade 

utvecklarteamet valdes utifrån ett bekvämlighetsurval (Saunders et al., 2016) med 

anledningen att författarna fick möjlighet att under empiriinsamlingen vara en del av 

teamet och närvara vid teamets samtliga aktiviteter – vilket var önskvärt givet studiens 

forskningsdesign (se avsnitt 5.1). Vidare är de agila aktiviteterna inget nytt för 

utvecklarteamet där medlemmarna menar att de arbetat med dessa i mellan tre till fyra år, 
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vilket bör minska risken för att distorsion uppstår vid mätning av teamdeltagarnas 

motivation. 

5.3 DELTAGANDE OBSERVATION  

Under empiriinsamlingen tillämpades deltagande observation som en av metoderna för 

datainsamling. Med deltagande observation avses att observatören ingår i den grupp som 

observeras och aktivt deltar i organisationens aktiviteter och arbete. Genom att aktivt 

delta i företagets dagliga arbete går det att erhålla ett inifrånperspektiv vilket bidrar till en 

djupare förståelse av kontexten. (Bell & Bryman, 2005) Deltagande observationer kan 

genomföras antingen öppet eller dolt. I denna studie kan de deltagande observationerna 

klassas som öppna eftersom teamdeltagarna hela tiden var medvetna om studiens syfte 

och att de blev observerade (Gill & Johnson, 2002). Eftersom observationerna klassas 

som öppna finns en risk att de anställda känt sig observerade och således uppträtt på ett 

annat sätt än vad de annars skulle göra – vilket medför en negativ effekt på det empiriska 

materialets validitet (Saunders et al., 2016). En styrka i studien och kanske något som i 

viss mån kan avhjälpa effekten av en öppen observation är det faktum att studiens 

författare var en del av det undersökta teamet och således tilläts delta vid samtliga möten 

i egenskap av medarbetare. Att vara en del av det dagliga arbetet har både för- och 

nackdelar. En fördel, som tidigare nämnts, är att en djupare förståelse nås till det 

studerade eftersom observatörerna är mer insatta i arbetet. Nackdelen blir å andra sidan 

att observatörerna troligtvis går miste om information som de annars fångat upp om de 

endast fokuserat på att observera – exempelvis möjligheten att urskilja flera händelser 

parallellt (Saunders et al., 2016). Som ett resultat går det att hävda att det under 

emperiinsamlingen observerades ett mindre antal situationer men att observationerna 

innehöll ett större djup. Bell & Bryman (2005) belyser risken för bias som kommer av att 

observera ett fåtal situationer. Ett ökat antal observationer skapar en diversifieringseffekt 

vilket minskar bias – en effekt som är potentiellt högre till följd av valet att aktivt delta i 

det dagliga arbetet. Å andra sidan menar Bell & Bryman (2005) att effekten av bias 

minskar av att både positiva och negativa situationer upplevs – vilket troligtvis var fallet 

givet antalet observerade aktiviteter. I tabellen (se Tabell 1) presenteras antalet aktiviteter 

som observerats under emperiinsamlingen.  
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TABELL 1 | Antalet agila aktiviteter som observerats under empiriinsamlingen 

AKTIVITET OBSERVERADE (antal) 

Planeringsmöte 3 stycken 

Ståuppmöte 24 stycken 

Demonstration 9 stycken 

Återblicksmöte 4 stycken 

 

För att inte riskera att data glöms bort under de deltagande observationerna är 

rekommendationen att regelbundet föra anteckningar (Bell & Bryman, 2005). Av denna 

anledning skapades i början av empiriinsamlingen en observationsmall. 

Observationsmallen fylldes i två gånger per dag, under en halvtimme före lunch och en 

halvtimme i slutet av arbetsdagen. Syftet med att skapa en rutin av att fylla i 

observationsmallen under arbetsdagen, i kontrast till att göra det varje dag efter att ha 

lämnat arbetsplatsen, var att minska mängden relevant data som går till spillo. 

 

Utöver observationsmallen fördes anteckningar under de möten som observerades – 

vilket godkändes av mötesdeltagarna i början av varje möte. Det som antecknades var 

vad som sades, vem som sade vad, eventuella reaktioner från mötesdeltagarna och vad 

som visades – exempelvis på en skärm i ett konferensrum. Reaktioner och känslor är 

något som är svårt att tolka (Gill & Johnson, 2002) och för att minska graden av 

subjektivitet turades observatörerna om att föra anteckningar.  

5.4 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER  

Semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ metod där fokus ligger på individen och hur 

denne tolkar sin verklighet (Backman, 1998). En fördel med semistrukturerade intervjuer 

är att det ges utrymme för eventuella uppföljningsfrågor och kompletteringar baserat på 

intervjurespondentens svar. Frågornas öppna karaktär tillåter respondenterna att uttrycka 

känslor och därmed beskriva hur de uppfattar de agila aktiviteterna. Semistrukturerade 

intervjuer är att föredra då studien från börjat haft ett någorlunda definierat syfte och 

eftersom att mer specifika frågor har kunnat adresseras (Bell & Bryman, 2005). För att 

besvara studiens syfte och få en djupare förståelse för teamdeltagarnas upplevelse av de 

fyra agila aktiviteterna föll det sig således naturligt att komplettera de deltagande 

observationerna med semistrukturerade intervjuer.  
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Totalt intervjuades åtta personer av teamets 11 medlemmar (se Tabell 2). Av de tre 

medlemmarna som inte intervjuades, var en sedan ett par veckor innan studiens inledning 

nyanställd och två av medlemmarna anställda som konsulter. Syftet med att intervjua så 

många som möjligt i teamet var att få en övergripande uppfattning av teamet. Att den 

nyanställda och de två konsulterna inte har intervjuats får anses ha en viss påverkan på 

studiens reliabilitet (Bryman, 2011).  
 

TABELL 2 |: Genomförda intervjuer i utvecklarteamet på Tradera 

RESPONDENT LÄNGD (min) DATUM 

Utvecklare  36:32 2016-03-09 

Produktanalytiker  37:16 2016-03-09 

Produktägare  36:29 2016-03-10 

Utvecklare  36:33 2016-03-10 

Utvecklare  41:26 2016-03-11 

Produktägare  41:24 2016-03-16 

Utvecklare  32:23 2016-03-16 

Utvecklare 35:56 2016-03-17 

5.4.1 INTERVJUTEKNIK 

Syftet med intervjuerna var att utforska situationer eller episoder då respondenterna 

erfarit starka upplevelser av motivation såväl som situationer med en låg mängd eller en 

brist på motivation. Sättet att intervjua baseras på Flanagans (1954) critical incident 

technique där intervjun utgår från situationer eller avgörande händelser som 

respondenterna väljer ur sin erfarenhet med hjälp av intervjuarnas frågor. Den 

semistrukturerade formen tillåter respondenten att fritt välja de tillfällen som är mest 

betydelsefulla för upplevelsen. Tanken är att respondenten återberättar en händelse och 

att intervjuaren följer upp med följdfrågor relevanta för ämnesområdet som intervjun 

avser behandla. Intervjutekniken har operationaliserats och använts för att studera 

motivation av bland annat Herzberg et al. (1959). Intervjumallen, som beskrivs i avsnitt 

5.2, utgick således från ett teoretiskt resonemang om hur tidigare forskare studerat 

motivation – vilket kan anses stärka studiens validitet. De kompletteringsfrågor som 

ställdes under intervjuerna baserades på den förväntade koppling mellan motivation och 
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de agila aktiviteterna som tidigare presenteras i teoriavsnittets avslutande stycke. Detta i 

syfte att få en bättre förståelse för hur intervjurespondentens upplevda motivation 

eventuellt kan kopplas till de agila aktiviteterna.  

  

Samtliga intervjuer spelades‚ med intervjuobjektets tillåtelse, in med en diktafon för att 

inte gå miste om relevant information. Innan intervjuerna informerades även 

intervjurespondenten om att deras identitet kommer att anonymiseras, en enligt Bell och 

Bryman (2005) viktig etisk aspekt att ta hänsyn till.  

5.4.2 INTERVJUMALL 

Intervjumallen som använts för studien är uppdelad i fyra delar varav två med fokus på 

metodiken som kort beskrivits ovan (presenteras i sin helhet i Bilaga 1). Till en början 

ombads respondenternas att berätta om sin bakgrund i branschen, hur länge de utövat agil 

projektmetodik, hur länge de arbetat på Tradera, vad deras dagliga arbetsuppgifter bestod 

av och om aktuella projekt de arbetar på. Syftet med bakgrundsfrågorna var dels att 

utvinna betydelsefull information men även att få till form en naturlig dialog innan 

huvudämnena för intervjun avhandlades.  

 

I den andra delen av intervjun ombads respondenterna att erinra sig ett projekt eller en 

funktion som denne arbetat med under det senaste året. Sedan användes en mätstolpe (där 

0 är lägst och 10 högst) på vilken respondenten fick markera sin upplevda genomsnittliga 

motivationsnivå för projektet. Mätstolpen användes inte för att försöka kvantifiera den 

upplevda motivationsnivån utan snarare som ett verktyg för att skapa en utgångspunkt för 

efterföljande frågor. Respondenten ombads sedan att välja en episod eller situation under 

projektet då motivationen var tydligt över genomsnittet. Syftet var att få respondenten att 

fokusera på en konkret upplevelse under projektet då motivationen var tydligt över 

genomsnittet – för att därefter låta respondenten berätta om händelsen. Respondenterna 

var fria att välja vad de ville berätta om och således inte tvungna att välja en episod 

knuten till en specifik agil aktivitet. Som en följd var det inte möjligt att knyta alla 

berättelser av hög motivation till de agila aktiviteterna. Å andra sidan är de möjligt att 

argumentera att de episoder som var gick att knyta till de agila aktiviteterna också var 

bland de mest motiverande för individerna. Om respondenterna istället ombads att välja 

en episod kopplad till en aktivitet finns risk att berättelsen tillrättaläggs och är således 

mindre sannolik att innehålla upplevelser av hög motivation. Som ett resultat av valet 
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ovan är det således möjligt att empiri innehöll färre, för studien, användbara berättelser 

men med högre validitet. 

 

Under intervjuns tredje del ställdes samma fråga fast med fokus på en situation eller en 

episod då den upplevda motivationsnivån var tydligt under genomsnittet för det berörda 

projektet. För att under den avslutade delen låta respondenterna reflektera fritt kring hur 

denne upplevde det att arbeta agilt i det studerade teamet. Syftet med den avslutande 

delen var dels att lätta upp stämningen efter det att respondenten delat med sig av 

situationer med låg motivation – men också att utvinna information om hur denne 

upplever teamets agila projektmetodik. 

 

Under intervjun försågs respondenterna inte med någon definition av motivation utan fick 

således själva bestämma innebörden av motivation. Valet baseras på Flanagan (1954) 

som menar att det finns en risk för att respondenterna distraheras i sin spontana 

återberättelse av händelsen om de på förhand utsätts för den teori som ska komma att 

användas för att analysera intervjun. Detta då respondenten i sådana fall riskerar att 

fokusera på att se orsakssamband och analysera dessa snarare än att återberätta händelsen 

utifrån dennes upplevelse. Som följd kan respondenternas definition av motivation skilja 

sig från definitionen som används i studien vilket kan ha en negativ inverkan på studiens 

validitet.  

5.5 HANTERING AV DATA  

För att i bästa möjliga mån bevara insikterna från empiriinsamlingen användes som 

nämnts tidigare en observationsmall där händelser kopplat till det dagliga arbetet 

nedtecknades. Det insamlade materialet har strukturerats i ett liknande format för att det i 

den senare analysen ska vara mer överskådligt och jämförbar (Bell & Bryman, 2005). För 

planeringsmöten, dagliga ståuppmöten, demonstrationer och återblicksmöten fördes 

mötesanteckningar. Intervjuerna transkriberades i syfte att göra materialet lättare att 

bearbeta och i enlighet med Saunders et al., (2016) rekommendation genomfördes 

transkriberingarna parallellt med intervjuerna. Syftet med att transkribera löpande var att 

ha intervjuerna aktuella i minnet för att även möjliggöra en beskrivning av kroppsspråk 

eller röstläge – vilket hade riskerat att försvinna ur minnet om transkriberingen 

genomförts vid ett senare tillfälle. Mötesanteckningarna namngavs efter vilken typ av 

möte de behandlade och sparades tillsammans med observationsmallen och de 
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transkriberade intervjuerna i en mapp i en molntjänst. De transkriberade intervjuerna, 

observationsmallen och mötesanteckningarna resulterade i ett omfattande empiriskt 

material bestående av 97 A4-sidor.   

5.6 ANALYSMETOD  

Insamlad data bearbetades sedan i ett första steg genom en övergripande kategorisering 

av data, utifrån en metod som beskrivs av Oates (2006). Metoden innebär att det 

empiriska materialet sorteras efter tre olika kategorier: data som är relevant för att 

beskriva studiens kontext, data som till synes är relevant för studiens syfte och data som 

inte anses ha någon betydelse för studiens övergripande syfte. Detta i syfte av få tydligare 

struktur på det insamlade materialet och för att underlätta senare analysarbete. För att 

understödja sorteringen användes ett verktyg som tillåter användaren att markera relevant 

text som sedan kopieras till ett nytt dokument i samma mapp. Den första bearbetningen 

resulterade i tre olika dokument, ett för varje kategori, som även inkluderade de 

transkriberade intervjuerna, observationsmallen och mötesanteckningarna. 

 

I ett nästa steg bearbetades materialet utifrån en metod som kallas begreppsdriven eller 

tematisk kodning. Metoden klassificeras som en deduktiv ansats vilket innebär att man på 

förhand bestämt sig vad man letar efter, och att man därav bortser från andra saker som 

kommer upp (Hjerm & Lindgren, 2010). I denna studie kunde metoden med fördel 

tillämpas utifrån den konceptuella analysmodell och det teoretiska underlag, vilket 

innebär att teman i detta fall var de agila aktiviteterna. Valet att tillämpa denna process 

för analys av det insamlade material föreföll naturligt då det anses som en lämplig metod 

för att testa en modell deduktivt (Hjerm & Lindgren, 2010). De förväntningar som avses 

testas deduktivt i denna studie presenteras genom den framtagna konceptuella 

analysmodellen. Det finns emellertid en risk att det, som resultat av ovanstående 

metodval, uppstår en viss negativ påverkan på den kvalitativa analysens främsta styrkor. 

Den kvalitativa ansatsens styrkor beskrivs som: känslighet för nyanser, dess förmåga att 

identifiera oväntade mönster och den hänsyn som den tar till sammanhanget. (Hjerm & 

Lindgren, 2010) Med vetskapen om dessa risker har det gjorts en ansträngning att i 

möjligaste mån ta sig an data med ett öppet sinne – för att inte gå miste om exempelvis 

oväntade mönster.  
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För att sedan kunna särskilja bearbetad data användes olika färger för de olika agila 

aktiviteterna. Datamaterialet bearbetades vidare i omgångar i syftet att öka sannolikheten 

för en mer underbyggd och förfinad analys (Hjerm & Lindgren, 2010). Med hjälp av 

sorteringsverktyget bearbetades data för att sedan möjliggöra en analys av innehållet i de 

konsoliderade textdokumenten. Det empiriska materialet analyserades på så vis att 

materialet jämfördes mot den förväntan som beskrivs i analysmodellen och det teoretiska 

underlaget. Jämförelsens syfte var att påvisa både likheter och skillnader mellan det 

empiriska utfallet och hur det beskrivs enligt teorin. Utifrån analysmodellen och de teman 

som framkom föreföll det naturligt att strukturera och rubricera den empiriska berättelsen 

på ett liknande sätt. 

5.7 OPERATIONALISERING 

Operationalisering handlar om processen med att göra abstrakta teoretiska begrepp 

operativa och mätbara. Operationaliseringen förtydligar de operationer som måste utföras 

för att det ska gå att ta ställning till det empiriska materialet. (Halvorsen & Andersson, 

1992; Jacobsen et al., 2002). Ett vanligt verktyg för att omvandla teoretiska förväntningar 

till något som går att deduktivt testa är att använda sig av en konceptuell modell. I den 

konceptuella modellen presenteras förväntningar om faktiska förhållanden, vilka syftar 

till att undersöka huruvida det empiriska resultatet överensstämmer med de förväntningar 

som finns enligt teorin. Den konceptuella modellen kan således ge en tydligare bild av 

vilken typ av data som bör samlas in för att frågeställningen ska kunna besvaras. 

(Halvorsen & Andersson, 1992)  

 

Med ovanstående resonemang i beaktande har motivationsteorier och de agila 

aktiviteterna som beskrivs inom Scrum kombinerats och operationaliserats genom en 

konceptuell analysmodell (se avsnitt 4.2). Analysmodellen operationaliserar de 

egenskaper som för ett arbete skapar förutsättning för hög arbetsmotivation och kopplar 

dessa till de agila aktiviteterna. Genom att identifiera de arbetsrelaterade dimensionerna 

är det således möjligt att säga huruvida de agila aktiviteterna i den studerade kontexten 

innehar förutsättning att skapa hög arbetsmotivation. För att ge en indikation på huruvida 

de agila aktiviteterna även motiverar teamdeltagarna används semistrukturerade 

intervjuer där begreppet motivation operationaliserats. Utifrån analysmodellens 

förväntade kopplingar har sedan empirisk data i form av intervjusvar, observerat material 
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och mötesanteckningar tolkats. För att därefter, utifrån utfallet i analysen, bekräfta 

respektive dementera de förväntade kopplingarna i analysmodellen.  

5.8 KRITISK REFLEKTION 

Genom de semistrukturerade intervjuerna gjordes en ansats att mäta teamdeltagarnas 

motivation i förhållande till de olika agila aktiviteterna. Det finns emellertid en svårighet 

med att mäta psykologiska och mjuka faktorer som motivation eftersom det finns en risk 

att de intervjuade inte tolkar begreppet entydigt (Hackman & Oldham, 1976; McConnell, 

1998). För att i någon mån öka sannolikheten för att motivation faktiskt mätts användes 

en sedan tidigare beprövad intervjuteknik. De semistrukturerade intervjuerna har i detta 

avseende gjort det möjligt att följa upp berättelserna med kompletterande frågor som är 

relevanta utifrån avsikten med intervjun, till exempel hur personen påverkades av 

händelsen, hur lång tid känslan varade etcetera. Det finns emellertid en risk att de 

intervjuade personerna har återberättat och svarat på uppföljningsfrågor på det sätt som 

de tror att de borde ha tolkat situationen snarare än hur de faktiskt reagerade i situationen 

(Bell & Bryman, 2005). Denna problematik får i någon mening anses påverka studiens 

validitet negativt. Vidare är det i kvalitativa studier svårt att bortse från det egna 

perspektivet när det empiriska materialet bearbetas (Yin, 2009). För att visa på någon 

form av perspektivmedvetenhet gjordes en ansträngning att transparent redovisa 

tillvägagångssätt för bearbetning och analys av data samt slutsatser.  

6. EMPIRI 

 

I detta avsnitt presenteras studiens empiriska datamaterial som inleds med att ge en 

bakgrund till det studerade företaget och utvecklarteamet.  

6.1 FÖRETAGET TRADERA 

Studieobjektet Tradera är sedan 1999 en av Sveriges största marknadsplatser online med 

över två miljoner användare. Inledningsvis var Tradera en ren auktionssajt men numera 

går det att handla både nya och andrahandsobjekt genom såväl auktion som till fast pris – 

av både privata och kommersiella aktörer. Idag arbetar närmare 50 personer på företagets 

kontor i Stockholm inom de sju avdelningarna: Operations, Marketing, Business Sales, 

Customer Service, Safety, Finance och Product Development. (Tradera, 2016a; Tradera, 
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2016b) Avdelningen product development är uppdelad i fyra team: buying, selling, app 

team och payment. I teamen arbetar produktägare, produktanalytiker, backend-,  

frontend-, och fullstackutvecklare tillsammans med UX designers – i syftet att skapa en 

bra användarupplevlse på Traderas hemsida och mobila applikationer. (Tradera, 2016c) I 

denna studie har emperiinsamlingen genomförts i team buying (härdanefter kallat buyer 

team) som introduceras närmre i stycket nedan.  

6.2 UTVECKLARTEAMET – BUYER TEAM   

I det studerade utvecklarteamet på Tradera ingår en utvecklingschef, två produktägare, en 

produktanalytiker, en interaktionsdesigner, en användarundersökningspraktikant och sju 

systemutvecklare. Bland de intervjuade personerna i utvecklarteamet är fem utvecklare, 

två produktägare och en produktanalytiker. Utvecklarna har i genomsnitt arbetat cirka 12 

år i branschen och enligt egen utsago med agila projektmetoder i minst 4 år. 

Produktägarna har arbetat i branschen i genomsnitt cirka 7 år och enligt deras egen 

uppskattning med agila projektmetoder i minsta fallet 3,5 år. Produktanalytikern har 

arbetat i branschen i 1 år och enligt egen uppskattning med agila metoder i 1 år. Med 

undantag för produktanalytikern har resterande intervjurespondenter enligt egen utsago 

arbetat med agila projektmetoder länge nog för att arbetssättet inte bör ses som något nytt 

och ovant.  

6.3 INDIVIDER I DEN EMPIRISKA BERÄTTELSEN 

I den empiriska berättelsen har medlemmarna av buyer team inte givits fiktiva namn. 

Istället används fraser som en av produktägarna eller två av utvecklarna. Valet att inte 

särskilja mellan de olika personerna på mer än rollnivå görs i syfte att förbättra 

läsbarheten. 

 

I kommande avsnitt presenteras den empiriska berättelsen som inleds med en återgivning 

av det agila arbetssättet i utvecklarteamet i syfte att ge en beskrivning av den studerade 

kontexten. Efter det agila arbetssättet fortsätter den empiriska berättelsen med en 

redogörelse av de fyra agila aktiviteterna: planeringsmöte, ståuppmöte, demonstration 

och återblicksmöte. 
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6.4 INTERVJU- OCH OBSERVATIONSDATA 

6.4.1 DET AGILA ARBETSSÄTTET 

Karaktären av de funktioner som teamet utvecklar varierar från högteknologisk backend 

funktionalitet till enklare webbapplikationer med fokus på användargränssnitt. Arbetet 

beskrivs som underhåll samt produkt- och vidareutveckling av företagets tjänst. 

Utvecklingen i teamet organiseras inkrementellt och iterativt vilket betyder att teamet 

utvecklar ny funktionalitet en bit i taget. Under hela utvecklingsprocessen är teamet 

öppen för att upptäcka behovet att revidera och förfina sin föreställning både om vad nya 

funktioner ska kunna göra samt hur de ska utformas rent tekniskt och visuellt.  

 

Flera utvecklare beskriver att det inkrementella arbetssättet skapar en form av trygghet 

eftersom det får dem att uppleva en mindre oro för att saker ska gå fel. Två utvecklare 

förklarar exempelvis att små och frekventa leveranser minskar risken för att stora fel 

uppstår i produktion. Detta eftersom det är möjligt att tidigt få feedback och på så vis 

snabbt kunna härleda ett visst fel till en specifik leverans. En av utvecklarna ger en mer 

explicit förklaring under en intervju genom en analogi med Toyota och deras tänk kring 

lean management. 

 

“Ford gjorde så i början, de batchade sig i tusen bilar, gjorde tusen bottnar, sen satte 

de på däcken och vice versa. Blir det fel här [pekar på tavlan där han ritar] stoppar du 

upp hela produktionen. Men i toyotafabriken med Kanban hade man en maskin som 

var väldigt versatile. Den kunde göra väldigt mycket. Det de gjorde var att skapa bilar 

från ax till limpa. De gjorde dem i ett. Det var jättebra, för om det blev något litet litet 

fel då fixade man till det, fick ut bilen och så körde man på.”  

(Utvecklare, 2016-03-10) 

 

Det blir alltså en form av fjärilseffekt, där fel i en del av koden orsakar fel i en annan del. 

Som följd räcker det inte med att åtgärda grundfelet utan det behöver göras ändringar i 

flera delar av koden. I fallet med små och frekventa leveranser, menar utvecklaren, räcker 

det förhoppningsvis att ändra den delen av koden där felet uppstått – samtidigt som koden 

finns färskt i minnet och därför är lättare att arbeta med.  
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En produktägare beskriver den snabba feedbackloopen som positivt då det gör det möjligt 

att utvärdera konkreta delresultat och ta lärdom av dessa. Feedbacken kommer delvis från 

tekniska nyckeltal över exempelvis hur många buggar som uppstår men även från 

feedbackformulär på hemsidan, i vilka användarna kan ge tumme upp eller ned och 

lämna en kommentar. Nedan återges en episod baserad på observationer och 

mötesanteckningar där detta exemplifieras.    

Under observationsperioden uppmärksammades hur en av utvecklarna följde 

användarnas kommentarer genom ett fönster på en av dennes datorskärmar. Han 

berättar att det är roligt att läsa kommentarerna, speciellt när en användare uttrycker 

uppskattning för något han personligen varit med och utvecklat. Detta är dock mer 

undantag än regel menar utvecklaren eftersom de användare som tar sig tid att lämna 

kommentarer tenderar att ge kritik snarare än beröm. Utvecklaren skrattar och säger 

att om man bara läser kommentarerna och inte tar i beaktande andelen tummar upp 

och tekniska nyckeltal får man lätt bilden av att den levererade funktionen 

underpresterar.  

 

Oavsett uppgiftens karaktär, menar utvecklarna, är arbetet som roligast i början och vid 

slutet när målet närmar sig. En annan utvecklare tar vid och menar att det inkrementella 

arbetssättet innebär att bryta ned problem i flera konkreta uppgifter. Detta, menar han, 

hjälper till att hålla motivationen uppe även i perioder då flera mindre roliga uppgifter 

avbyter varandra. De två tidigare nämnda utvecklarna ger medhåll och beskriver hur det 

uppstår en skön och befriande känsla då de slutför något. En av personerna beskriver 

arbetssättet med hjälp av en analogi från vardagslivet.  

 

“Det är befriande att, eftersom vi jobbar lapp/taskbaserat så vill man checka av lappar 

och ta en ny. Det är då man känner att man har en progress, lite flow. Det är precis 

som att ha en to-do-lista i det vanliga livet, städa, diska. Att checka av det ger en 

befriande känsla.” (Utvecklare, 2016-03-09) 

 

Den andra utvecklaren beskriver varför små lappar är att föredra. 

 

“Man vill ha de konstanta små kickarna och känna att man avklarat något. Om man 

kör en stor blobba blir feedbackloopen så lång. Den blir så lång att man nästan tappar 

siktet på det.” (Utvecklare, 2016-03-11) 
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För att summera det agila arbetssättet inom buyer team på Tradera så karaktäriseras det 

av att teamet i den mån det är möjligt arbetar inkrementellt. Det inkrementella arbetet ger 

en snabb feedbacksloop där nyckeltal och åsikter från slutanvändarna ger 

teammedlemmarna feedback på de levererade lösningarna. Teammedlemmarna föredrar 

att arbeta på små uppgifter eftersom det ger en befriande känsla att avsluta en uppgift. I 

kommande avsnitt presenteras de fyra agila aktiviteterna. 

6.4.2 PLANERINGSMÖTE 

När det observerade utvecklarteamet ska ta sig an ett nytt projekt eller ny funktion inleds 

arbetet med ett planeringsmöte. Vid de möten som observerats var fokus för den 

inledande delen att klargöra vad som faktiskt skulle uppnås med projektet. En av 

produktägarna berättar om processen och menar att teamet tillsammans försöker sätta 

fingret på problemet eller målet. Detta exemplifierades vid ett av planeringsmötena:  

I mötet stod det stod klart att användarna inte var särskilt nöjda med en viss 

funktionalitet på hemsidan – hemsidans olika listvyer upplevdes nämligen som 

ikonsistenta. De nya listorna skulle enligt ett koncept framtaget av en UX-ansvarig 

homogeniseras, genom ny design med knappar som förenklar navigationen mella de 

olika listorna. Detta borde vara ett svar på kritiken från användarna menade en av 

utvecklarna. En annan av utvecklarna skruvade sig lite och påpekade att knapparna 

kanske uppfattades som något litet att fixa men att det i själva verket skulle innebära 

väldigt mycket “backend programmering”. Produktanalytikern poängterade att om 

knapparna omarbetades skulle de även få en möjlighet att lägga in nya datapunkter, 

för att kunna föra mer komplett statistik över hur användarna faktiskt använder de 

olika listorna.  

 

Mötet fortsatte med en intensiv diskussion där bland annat förslag på mål – att få flera 

att använda en viss typ av lista – och mätetal definierades. Efter den heta diskussionen 

beslutade teamet att följa designkonceptet och homogenisera listorna. Med 

möjligheten till ny statistik, beslutades att ett antal nya färguppsättningar skulle testas 

för att se vilken av dessa som i störst utsträckning ökade användandet av listorna. 

Samtidigt etablerade utvecklarna ett antal tekniska mål, där bland annat resurserna 

som den nya lösningen skulle ta i anspråk inte fick öka hemsidans reponstid. I slutet 

av diskussionen påminde en av produktägarna att arbetet med lösningen skulle 
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fortsätta och inte anses som färdigt förens de nya listorna uppnått minst 70 % tumme 

upp från användarna.  

 

När målen väl var uppsatta och problemen definierade fortsatte teamdeltagarna med 

att bryta ned arbetet i mindre delar för att därefter fördela ansvarsområden. 

Utvecklaren som tidigare skruvade på sig när knapparna i listorna kom på tal, tog sig 

an uppgiften att analysera problemet utifrån ett backend perspektiv eftersom det var 

något som låg i hans intresse och kompetensområde. 

 

Under en intervju med en av produktägarna återkopplar denne till episoden ovan i sin 

förklaring av hennes roll på möten som dessa:  

 

“Men ibland känner jag att det i min roll inte riktigt finns utrymme för att ha åsikter. 

Min roll handlar väldigt mycket om att facilitera och styra och se till att alla får göra 

sin röst hörd, så att det inte är bara är en person som berättar hur det ska gå till. 

Väldigt mycket att facilitera och försöka hitta konsensus. Men jag upplever att det är 

bra när vi sitter ner hela teamet och kommer fram till en riktning eller hur vi ska nå 

samsyn. Hur vi vill jobba och hur vi vill göra – då är det oftast väldigt peppat. Till 

exempel när vi hade mötet om listor.” (Produktägare, 2016-03-16) 

 

En annan utvecklare instämmer och menar att det är mycket roligare att arbeta på ett 

projekt där denne fått vara med från början och påverka till skillnad från projekt som mer 

liknar beställningsjobb där utvecklarna blir tillsagda vad de ska göra.  

 

“Vi har märkt att om vi involverar utvecklarna så tidigt som möjligt i processen, inte 

bara utvecklarna, utan alla som ska vara med och jobba. Om de är med på det initiala 

mötet känner du dig inblandad, involverad och du blir mycket mer engagerad i hela 

utvecklingen. Du vet varför du tar vissa beslut, får vara med och påverka – för du var 

med på det mötet. Om du bara får det kastat i knäet är du inte med från början och då 

blir det inte lika roligt.” (Utvecklare, 2016-03-17) 

 

En annan utvecklare pratar i en intervju om betydelsen om att få vara med vid 

planeringsmötena och påverka arbetet. 
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“Det blir inte bara den där chefen som har bestämt det, den där personens specifika 

projekt, utan det är vår grej tillsammans.” (Utvecklare, 2016-03-11) 

 

En av utvecklarna reflekterar kring varför det är så pass viktigt att vid planeringsmötena 

definiera problemet. 

 

“Det här projektet var ju inte helt nytt utan vi hade en befintlig inloggningssida. Själva 

uppgiften var att putsa till login funktionen så att den såg bra ut på den nya siten. Men 

egentligen var det ju hela grejen kring password recovery, att hjälpa CS [customer 

support] sänka sina kostnader. Det var där den stora motivationen låg. Och 

motivationen var hög då, och lägre när man satt med det lite tråkiga jobbet då man 

bara ska porta en sak från ett till ett annat ställe. ” (Utvecklare, 2016-03-09) 

 

Utvecklaren fortsätter och berättar att den annars monotona uppgiften, att putsa till login 

funktionen, efter mötet kändes meningsfullt att genomföra eftersom det skulle leda till 

något bra för kollegorna på en annan avdelning. En annan utvecklare väger in kring 

vikten av att definiera problemet vid planeringsmötet genom att göra en parallell till när 

han personligen sitter med ett programmeringsproblem.  

 

“Det är som när man får ett programmeringsproblem, man har ingen aning om hur 

man ska lösa det men man förstår att det finns en lösning – som tar en dag eller vad 

det kan vara. När det väl är definierat att jag ska lösa det här problemet då går det upp 

till 10 [hög motivation], för då skapar man liksom, då kan man sätta sig i lugn och ro 

och bara fokusera på det.” (Utvecklare, 2016-03-16) 

 

Utvecklaren berättar vidare om hur han vid ett tillfälle lämnade ett planeringsmöte med 

en nästan euforisk känsla efter att teamet nått konsensus kring ett mål. På frågan hur 

länge känslan höll i sig förklarar han hur den snabbt försvinner då han återgår till det 

vardagliga arbetet.  

 

“Precis, det är ett tydligt mål, när man går iväg från mötet så ser man målet framför 

sig. [...] Det kanske inte varade jättelänge, det gick ner snabbt till 8:a. Det var mer 

eufori efter första mötet. Och sen när man börjar jobba och hamnar man lite i dagligt 

arbete, vardagslunken. Så om man sitter med något under en längre tid, jobbar med 
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samma sak. Vill man bara bli av med det och börja med något annat. Det kan vara lite 

frustrerande, liksom att man vill hoppa på nästa grej.” (Utvecklare, 2016-03-16) 

 

En av utvecklarna reflekterar kring planeringsmöten och menar, i linje med 

produktägaren ovan, att hans engagemang för utveckling blir större ju tidigare han och de 

andra och teamdeltagarna involveras i ett projekt. 

 

“Om du inte är med från början är du inte lika engagerad eller motiverad för du 

förstår inte varför vi gör det. Du är inte med på tåget riktigt om man ska hårddra det.” 

(Utvecklare, 2016-03-17) 

 

Sammanfattningsvis upplever teammedlemmarna det viktigt att få vara delaktiga i att 

fatta beslut i samband med planeringsmötena. Om de är med på planeringsmötena och får 

en förståelse för varför en uppgift ska genomföras finner de arbetet mer meningsfullt och 

har lättare att motivera sig för uppgiften.  

6.4.3 STÅUPPMÖTE 

Buyer teams dagliga ståuppmöten ger teamdeltagarna möjlighet att berätta vad de arbetar 

med och lyfta eventuella problem. Mötena görs vid teamets whiteboardtavla där varje 

teamdeltagare redogör för de häftlappar som denne arbetar på för tillfället. En av 

utvecklarna berättar om varför han väljer att flytta sina lappar i samband med 

ståuppmötena och inte kontinuerligt vartefter arbetet med lappen fortskrider.  

 

“Anledningen till att man ska flytta dem på daily standup [ståuppmöte] är för att 

teamet ska vara involverade i vad som händer hela tiden. Så man vet vad som händer 

och varför man gör som man gör. Men ibland kan det bli lite som en avrapportering. 

Så det är viktigt att hålla kvar involveringsgraden hela tiden, berätta och få in folk och 

berätta varför vi göra saker och så. För då blir det mycket roligare att jobba.” 

(Utvecklare, 2016-03-17) 

 

Att det är roligare att arbeta i teamet när alla är involverade har flera av teamdeltagarna 

uttryckt både under intervjuerna och under återblicksmötena. En annan aspekt kopplad 

till ståuppmötena som uppmärksammats i intervjuerna och som togs upp som något 

positivt under återblicksmötena är känslan av att arbetet i teamet går framåt. En av 
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utvecklarna reflekterar i citatet nedan om ståuppmöten och hur känslan av att arbetet går 

framåt påverkas av mängden arbete som ingår i lapparna.  

 

“Just det här med känslan att det går framåt. Har man en stor lapp, eller om mängden 

jobb i en lapp är så stor att lappen sitter där i veckor. Man kanske gör massor med 

saker men den bara sitter där. Då känner man ju inte, det är ju inte så tydligt, att det 

går framåt. Ingen utifrån ser det och man själv ser att – det blir ju aldrig klart.” 

(Utvecklare, 2016-03-11) 

 

En annan utvecklare tangerar ovanstående talares resonemang och berättar om hur teamet 

är som mest engagerat när det sker förändring.  

 

“Förändring är när man t.ex. flyttar sin lapp. Nu flyttar jag den, nu har jag äntligen 

fått ut den och det fungerar bra, vad skönt. I bästa fall ska hela teamet jobba med 

samma lapp och då är hela teamet färdiga samtidigt.” (Utvecklare, 2016-03-17) 

 

Förändringen som utvecklaren berättar om sker i samband med ståuppmötena när 

häftlapparna flyttas. Utvecklaren förklarar att det egentligen inte behöver vara samma 

lapp bokstavligt talat utan att det kan vara olika lappar men att lapparna tillsammans är 

delar av ett projekt eller en funktion som teamet arbetar på.  

 

Sammanfattningsvis menar teammedlemmarna att ståuppmötena bidrar till att teamet blir 

involverat. När personerna under ståuppmötena flyttar häftlapparna skapar det en känsla 

av att arbetet går framåt. I nästa avsnitt presenteras den empiriska berättelsen kopplat till 

den agila aktiviteten demonstration.  

6.4.4 DEMONSTRATION 

I slutet av varje vecka på fredagsmorgonen samlas hela företaget på morgonen för att 

delta på fredagsmöte där personer från varje utvecklarteam demonstrerar funktioner de 

byggt. Demonstrationerna (hädanefter även benämnt som demo) fungerar så att den som 

demonstrerar kopplar upp sin laptop, mobiltelefon eller surfplatta till en projektor för att 

sedan visa upp ny funktionalitet som utvecklats på hemsidan. Under demon är det fritt 

fram för åhörarna att avbryta med frågor och uppmaningar. Exempelvis demonstrerade 

ett av utvecklarteamen ändringar till en användarregistreringsfunktion och blev 
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uppmanade att skriva in ett icke-svenskt personnummer för att se vad som hände. Andra 

exempel är uppmaningar att trycka på element i användargränssnittet eller frågor om de 

tekniska aspekterna av en lösning.   

 

En av utvecklarna beskriver varför demo är ett bra inslag i arbetet.  

 

“Demo det är bra för då tvingas man tänka igenom vad man gjort och presentera det. 

Framförallt sprider det kunskap inom företaget om vad man pysslar med.” 

(Utvecklare, 2016-03-11) 

 

Förutom att demonstration fungerar som ett verktyg för att sprida kunskap förefaller 

aspekten av att tänka igenom det som byggts vara viktigt. En annan utvecklare uttrycker i 

en intervju varför det är en positiv aspekt av demonstration.  

 

“Dels är det roligt att stå där själv och visa upp vad man gjort. Man kommer ofta på 

mycket saker som man skulle kunna göra bättre när man börjar fundera på demo. Det 

är en bra sidoeffekt.” (Utvecklare, 2016-03-16) 

  

Utvecklaren förklarar att när han börjar tänka i form av demo får det honom att se 

produkten ur perspektivet av en användare. När han gör detta, menar utvecklaren, är det 

lättare att upptäcka delar i funktionen som är bristfälliga eller som han helt enkelt missat 

att göra under första iterationen. Även under demonstrationerna uppdagas brister eller 

förbättringsbehov.  

Vid en av de observerade demonstrationerna, ställde en av åhörarna frågan om det 

var möjligt att skicka föremålen till en adress utomlands. Utvecklaren som ledde 

demonstrationen av funktionen funderade ett tag och provade sedan att klicka på ett 

element i användargränssnittet – där denne tänkte sig att länken till sidan för frakt till 

utlandet borde finnas. Länken saknades och utvecklaren ställde då frågan till 

åhörarna om de också trodde att länken borde ligga bakom knappen. Åhörarna höll 

med och utvecklaren lovade att lägga till länken innan dess att funktionen släpptes för 

hemsidans användare. 
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Utöver spridandet av kunskap och ett nytt perspektiv förefaller demonstration bidra till 

känslan av att arbetet går framåt. Detta exemplifieras i citatet nedan ur en intervju med en 

av utvecklarna. 

 

“Det är bra för resten av organisationen. Det är bra om hela organisationen har koll 

på vad utvecklarteamen gör. Om man inte visar vad man gör känns det som att inget 

händer. Ju mer man är uppe och pratar desto mer drag är det.“  

(Utvecklare, 2016-03-10) 

 

Flera av de intervjuade personerna menar dock att det ibland känns som att 

demonstrationerna primärt görs ur ett PR-syfte – där teamet ska visa upp att de levererar 

och bidrar till företaget som helhet. Nedan ges ett utdrag ur en intervju med en utvecklare 

som beskriver detta. 

 

“Det är ett bra sätt att marknadsföra teamet. Initialt kändes det som att det var den 

enda anledningen till att vi gjorde det. [...] Man ska visa att man levererar. Den 

aspekten tycker inte jag är lika rolig med demos. Det som är roligt är att få visa upp för 

andra, vara stolt över det och få feedback. Jag känner att det är motivationshöjande 

när man får “bra jobbat” – den biten.” (Utvecklare, 2016-03-09) 

 

Utvecklaren pekar å ena sidan på demo som lite av ett PR-jippo men å andra sidan 

upplever han det motivationshöjande att visa för andra vad han skapat och få feedback på 

detta. Att göra reklam för teamet och upplysa om vad teamet arbetar med förefaller vara 

en viktig aspekt av demo. Exempelvis belyser en av produktägarna i en intervju vikten av 

att göra reklam för teamet.  

 

“Jag ser demos som att göra PR för teamet, det är det här vi jobbar med, möjlighet att 

dels informera företaget om att det här gör vi och varför. Men också att utvecklarna får 

visa upp vad det har byggt. Och mycket reklam för teamet.”  

(Produktägare, 2016-03-16) 

 

Att det är viktigt att visa upp vad utvecklarteamen arbetar med stärktes under ett av 

fredagsmötena då en produktägare från ett annat team bad om att få genomföra ett demo i 

slutet av mötet, trots att de inte fanns  representerade på mötets agenda.  
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Flera av teammedlemmarna framhäver även att det är roligt att få visa upp vad teamet 

åstadkommit. En av utvecklarna berättar under en intervju om att det skapas en form av 

stolthet av att få visa upp vad teamet skapat och understryker detta genom en analogi med 

Toyota. 

 

 “Det finns en stolthet i det. Som Toyota som kör leangrejjen där alla vid bandet kan 

sätta sitt namn på det som de är ansvariga för. Det skapar stolthet och ägandeskap 

vilket gör att man är mer motiverad.“ (Utvecklare, 2016-03-11) 

 

I en intervju med den andra produktägaren valde denne att lyfta en annan aspekt av demo. 

Produktägaren berättar om när hon demonstrerade en mobilapplikation som teamet 

arbetat på. 

 

“Vi hade precis fått ut det i betahanteraren. Så jag i min telefon kunde tanka hem den, 

se den nya navigationen och känna på den. Ja, se resultaten... Det skjutsade upp mig 

till 10 [hög motivation] tror jag.” (Produktägare, 2016-03-10) 

 

Produktägaren förklarar hur det – även om hon sett delar av mobilapplikationen under 

arbetets gång – var helt annorlunda att få se och känna på den nästan färdiga produkten 

och att detta gjorde henne väldigt motiverad att fortsätta arbetet. 

 

Sammanfattningsvis förefaller den agila aktiviteten hjälpa utvecklarna att se funktionerna 

utifrån användarnas perspektiv. Det ges intrycket av att finnas både en vilja och ett krav, 

både på gott och ont, att visa upp att teamet presterar. Demonstrationer förefaller även 

bidra till känslan av stolthet för arbetet som teamet åstadkommit.  

6.4.5 ÅTERBLICKSMÖTE 

Varannan vecka genomför hela teamet ett återblicksmöte. En av produktägarna berättar 

om syftet med återblicksmötena.  

 

“Syftet med återblicksmöten är att man ska titta tillbaka på veckan som gått och lära 

från det så att man kan förbättra sina processer.” (Produktägare, 2016-03-16) 
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Mötet modereras av en produktägare eller utvecklare från ett annat utvecklarteam. Under 

mötet skriver deltagarna ned positiva och negativa reflektioner på häftlappar som sedan 

lyfts till diskussion med hela teamet. Resultatet av mötet är en rad beslut och åtaganden 

som fördelas mellan teamdeltagarna i syfte att förbättra arbetssättet och relaterade 

processer. I en intervju med produktanalytikern talar denne om hur återblicksmötena, likt 

produktägaren ovan, gör det möjligt att påverka arbetsprocessen.  

 

“Jag skulle vilja göra en koppling med det där iterativa arbetssättet, det är motiverande 

för mig för att man kan påverka processen. Man känner aldrig att arbetssättet är låst 

då. Det är alltid en deg som man håller på och knådar, det är det som är häftigt. Då 

har man mer impact på slutresultatet, det blir att man delar ägandeskap, vilket är 

motiverande.” (Produktanalytiker, 2016-03-09) 

 

Att återblicksmötena ger möjlighet att påverka arbetsprocessen gavs exempel på under 

flera av mötena. Ett av dessa möten återges i episoden nedan.  

En av utvecklarna påpekade att teamet blivit rädda för att släppa kod i produktion. En 

av anledningarna till detta var att det skapats en vana att släppa kod i början, snarare 

än slutet, av veckan så att eventuella fel kunde åtgärdas under veckan medan 

utvecklarna var på plats. Problemet med att vänta med att släppa kod är, vilket 

tidigare nämnts, att det ökar risken för att fjärilseffekter uppstår – i samband med att 

kodmängden ökar till följd av att mer kod packas samman i en större release. Teamet 

kom fram till att försöka ändra detta genom att uppmuntra varandra att våga släppa 

kod även om det var i slutet av veckan. Vid nästkommande återblicksmöte reflekterade 

teamet över åtagandet att släppa kod och en av produktägarna berömde en av 

utvecklarna som släppt kod på en torsdag veckan innan. 

 

I en intervju med en av utvecklarna framkommer hur återblicksmötena kan vara viktiga 

för motivationen.  

 

“Vi hade någon period för något år sedan då det kändes som att vi bara tog nästa lapp, 

nästa lapp, nästa lapp. Vi stannade inte riktigt upp och hade ett retro [återblicksmöte] 

och tala igenom vad vi hade gjort. Retro tycker jag är väldigt viktigt för att få en liten 

paus. Om man haft saker som legat som är mindre motiverande får man möjlighet att 
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prata igenom dem och kanske komma fram till sätt att undvika dem framöver. Då blir 

det motiverande att köra på ett tag till med nya grejer.” (Utvecklare, 2016-03-09) 

 

Återblicksmötena förefaller fungera både som ett forum för att förbättra arbetsprocesser 

och som ett tillfälle för individen att reflektera lite över den egna arbetssituationen. Som 

exemplet ovan med releaser sent i veckan antyder, är det inte endast negativa saker som 

tags upp under återblicksmötena. En av utvecklarna berättar hur han uppskattar att även 

positiva saker tas upp.  

 

“Att positiva saker tags upp är bra. Det gör liksom att teamet blir uppmärksam på att 

saker och ting faktiskt blir bättre.” (Utvecklare, 2016-03-11) 

 

Sammanfattningsvis förefaller återblicksmötena fungera som ett forum för reflektion där 

både positiva såväl som negativa aspekter tillåts ventileras. Teamet uttrycker det som 

positivt och motiverande att vid återblicksmötena ges möjlighet att påverka arbetet. 

7. ANALYS 

 

Analysavsnittet följer i stort strukturen för den empiriska berättelsen. De agila 

aktiviteterna i den empiriska berättelsen ställs till en början i kontrast mot scrumteori i 

syfte att motivera varför dessa bör likställas med aktiviteterna i Scrum. Sedan analyseras 

empiridelarna gentemot den analytiska modellen för att sammanstrålas i en analys som 

återknyter till Job Characteristics Model.  

7.1 AGILA AKTIVITETER I BUYER TEAM  

Studiens fokus är som tidigare nämnt de fyra agila aktiviteterna: planeringsmöte, 

ståuppmöte, demonstration och återblicksmöte, som beskrivs utförligt i teoriavsnittet. Det 

är emellertid inte möjligt att objektivt fastställa huruvida buyer team faktiskt använder sig 

av de fyra aktiviteterna. Om utvecklarteamets implementering av aktiviteterna avviker 

från de agila aktiviteterna som beskrivs i scrumteori (Beck & Andres, 2005; Björkholm & 

Brattberg, 2010; Elssamadisy, 2007, 2008; Gustavsson, 2011; Schwaber & Beedle, 2002; 

Schwaber & Sutherland, 2013;) men på vissa punkter innehar liknande karaktäristika är 

det rimligt att benämna dessa som svagare versioner av de agila aktiviteterna. Oavsett 
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benämning är det inte möjligt att sätta en absolut gräns för när aktiviteterna inte längre 

definieras som agila. För att motivera till varför det agila arbetssättet och de agila 

aktiviteterna i buyer team ändå bör likställas med de som presenteras i scrumteori, 

redogörs nedanför likheter och skillnader mellan aktiviteterna som observerats under 

empiriinsamlingen och aktiviteterna enligt teorin. 

 

Utvecklarteamets planeringsmöten skiljer sig från aktiviteten som den beskrivs inom 

scrumteori i och med att de är olika långa från gång till gång och att teamet inte avser att 

planera en sprint som löper över en bestämd tidsperiod. Planeringsmötena omfattar 

snarare hela projekt som beroende på omfång löper över olika långa tidsperioder. 

Planeringsmöten i buyer team liknar aktiviteten i avsnittet genom att teamets 

tillsammans: definierar mål, bryter ned problem i delmål och gör en grov planering för 

hur de ska nå målet. 

 

Ståuppmöten i buyer team skiljer sig från ståuppmöten inom scrumteori genom att 

mötesdeltagarna inte redogör för vad de gjort sedan senaste mötet och att det är 

produktägaren och inte scrummästaren som faciliterar mötet. På resterande punkter liknar 

de dagliga ståuppmötena den aktivitet som beskrivs i teoriavsnittet: mötet sker varje dag 

vid samma tid och genomförs vid teamets whiteboardtavla; deltagarna deltar på stående 

fot; redogör för vad de ska arbeta med och vilka hinder som finns; mötet är tidsbegränsat. 

 

Demonstration i buyer team skiljer sig från aktiviteten som den beskrivs i teorin genom 

att de inte sker efter varje sprint utan snarare efter det att en funktion är färdig och redo 

att sättas i drift. På resterande två punkter liknar demonstrationer i buyer team den 

aktivitet som beskrivs i avsnittet genom att alla på företaget är välkomna att bevittna 

demonstrationen, komma med åsikter och förbättringsförslag samt ställa frågor.    

 

Utvecklarteamets återblicksmöten skiljer sig från den aktivitet som den beskrivs inom 

scrumteori genom att de inte sker efter varje sprint och att ingen inom buyer team innehar 

rollen scrummästare. Återblicksmötena sker kontinuerligt och ansvaret att genomföra 

förbättringspunkter faller istället på den eller de som anses bäst lämpade för uppgiften. 

Återblicksmöten som observerats under empiriinsamlingen liknar den aktivitet som 

beskrivs i avsnittet genom att: teamet är självgranskande; reflekterar kring vad som gått 
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bra och vad som kan göras bättre; sker kontinuerligt och inte endast vid avslutade 

sprintar.  

7.2 PLANERINGSMÖTE 

Enligt den konceptuella analysmodellen finns en förväntan om att de arbetsrelaterade 

dimensionerna autonomi, varierande färdigheter och uppgiftens betydelse är egenskaper 

som tillhör aktiviteten planeringsmöte. Nedan analyseras aktiviteten utifrån insamlad 

empiri med utgångspunkt från förväntningarna.  

 

I den inledande episoden i avsnittet avseende planeringsmöte syns teamet tillsammans ta 

sig an arbetet med listvyerna. Där teamet efter en intensiv diskussion kommer överens 

om syfte, mål och mätetal för projektet. I mötet manifestera teamdeltagarna autonomi 

över arbetet i enlighet med Hackman & Oldhams (1976) definition av begreppet. Att den 

agila aktiviteten planeringsmöte svarar mot den arbetsrelaterade dimensionen autonomi 

finns stöd för i tre av intervjuerna. Där en av produktägarna menar att hennes roll under 

planeringsmötena handlar om att facilitera diskussionen och få allas röster hörda och 

utvecklarna beskriver hur arbetet blir roligare och teamet mer engagerat då det är med 

och påverkar arbetet. Mötesformen tillåter teamdeltagarna att påverka arbetet men 

samtidigt förutsätter det att deltagarna tar sig utrymme att göra detta, vilket understryks 

av produktägaren när denne beskriver sin roll på mötena. Att mötesformen svarar mot 

den arbetsrelaterade dimensionen autonomi skulle kunna anses aningen flytande och i det 

specifika fallet beroende av god facilitering som förhindrar att endast en eller ett fåtal av 

deltagarna övertar mötet och således fråntar resterande deltagare möjligheten att 

manifestera autonomi. Givet att produktägaren i buyer team faciliterar diskussionen på så 

vis att samtliga teamdeltagarna har möjlighet att påverka arbetets planering och utförande 

kan den agila aktiviteten anses inneha egenskapen autonomi som enligt Hackman & 

Oldham (1976; 1980) skapar en förutsättning för hög motivation. Att autonomi även 

fungerat som en källa till motivation finns stöd för i empiri. Där den inledande episoden 

och citatet från produktägaren och en av utvecklarna beskriver hur teamet upplevs mer 

engagerat då de får vara med och forma projektet.  

 

I den inledande episoden ges ett exempel på hur teamet skapar en djupare förståelse för 

ett visst problem – i detta fall hemsidans olika listvyer. Efter att teamet skapat en 

förståelse för problemet som avses lösas, formuleras kollektivt mål för projektet. 
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Hackman & Oldham (1976, 1980) menar att en förståelse av att resultatet av en uppgift 

har en positiv inverkan på andra människors välmående skapar meningsfullhet – 

oberoende om människorna befinner sig i eller utanför organisationen. I en av 

intervjuerna uppger en av utvecklarna hur denne upplevde ett projekt som mer 

meningsfullt och motiverande efter att på planeringsmötet formulerat målet om att sänka 

kostnaderna för en annan avdelning på företaget. Detta tillsammans med episoden ger 

därav visst fog att göra en koppling mellan planeringsmötens utformning och utförande i 

den studerade kontexten och den arbetsrelaterade dimensionen uppgiftens betydelse. 

Andra intervjurespondenter gör en koppling mellan hög motivation och formulerandet av 

ett mål där en av dessa beskriver en nästan euforisk känsla efter att ha lämnat ett 

planeringsmöte. Även detta går i linje med Job Characteristics Model även om den 

primära effekten av den arbetsrelaterade dimensionen identifikation med uppgiften 

uttrycks vara ett psykologiskt tillstånd där arbetet upplevs som meningsfullt. Givet 

resonemanget ovan anses planeringsmöten i den studerade kontexten inneha egenskapen 

uppgiftens betydelse.  

 

Feedback definieras av Hackman & Oldham (1976) som graden till vilket 

arbetsuppgifterna resulterar i att individen får direkt och tydlig information om hur väl 

denne presterat. I planeringsmötena i den studerade kontexten ges teamdeltagarna ingen 

direkt feedback. Å andra sidan har de möjlighet att formulera mål och mätetal vilket 

exempelvis beskrivs i den inledande episoden. Även om det vid mötet inte ges en direkt 

feedback kan teammedlemmarnas delaktighet i skapandet av mätetal kunna anses öka 

möjligheten för att teammedlemmarna i framtiden får direkt och tydlig information för 

hur de presterat. Det bygger dock på antagandet att mötet facilliteras på så vis att 

teamdeltagarna gör sin röst hörd och/eller att teammedlemmarna på eget inititativ tar del i 

samtalet. Givet ovanstående resonemang anses feedback inte ha någon direkt koppling till 

den agila aktiviteten planeringsmöte i den studerade kontexten.  

 

Enligt resonemanget i analysmodellen fanns anledning att tro att även den 

arbetsrelaterade dimensionen varierande färdigheter skulle innefattas inom ramen för 

planeringsmöten i buyer team. Det har dock inte varit möjligt att i den studerade 

kontexten identifiera en tydlig koppling mellan dimensionen och aktiviteten. Möjligtvis 

ges ett visst stöd – formulerat i den inledande episoden – då en utvecklare väljer att ta 

ansvar för en specifik uppgift. Det är även möjligt att hävda att graden av autonomi 



 [43] 

möjliggör för teammedlemmarna att påverka projektet i den grad att arbetsuppgifter blir 

varierande och därmed utmanar individernas olika kompetensområden. Detta resonemang 

har en teoretisk koppling men baseras på en rad antaganden som inom ramen för studien 

inte kunnat bekräftas. Av den anledningen anses planeringsmöten i den studerade 

kontexten inte inneha den arbetsrelaterade dimensionen varierande färdigheter. I linje 

med den konceptuella analysmodellen har det inte identifierats en koppling mellan 

planeringsmötena i den studerande kontexten och den arbetsrelaterade dimensionen 

identifikation med uppgiften.  

7.3 STÅUPPMÖTE 

I linje med den analytiska modellen har ingen koppling mellan de arbetsrelaterade 

dimensionerna och den agila aktiviteten ståuppmöte identifierats. Å andra sidan beskriver 

flera av de intervjuade teammedlemmarna hur ståuppmötena och mer specifikt flyttandet 

av häftlappar bidrar till känslan av att arbetet i teamet går framåt vilket enligt de 

intervjuade är en källa till motivation. En annan källa till motivation enligt intervjuerna är 

känslan av att teamet är involverat vilket de återkommande ståuppmötena verkar bidra 

till. Att ståuppmöten i den studerade kontexten leder till känslan av att arbetet i teamet 

går framåt och känslan av involvering kan vara en intressant aspekt att ta i beaktning då 

Job Characteristics Model fått motta kritik för att den bortser från de sociala aspekterna 

på arbetsplatsen. Baserat på studiens empiri är möjligt att se en koppling mellan 

motivation – skapat av känslan av att arbetet går framåt och känslan av involvering – och 

den agila aktiviteten. Men utan att gå utanför ramen för det teoretiska ramverket är det 

inte möjligt att i en teoretiskt mening stödja denna koppling varpå resultatet bör 

behandlas med skepticism. 

7.4 DEMONSTRATION 

Den konceptuella analysmodellen ger en förväntan om att den arbetsrelaterade 

dimensionen feedback är en egenskap av aktiviteten demonstration. Nedan analyseras 

empiri kopplat till aktiviteten med utgångspunkt i den förväntan som finns i 

analysmodellen.  

  

Feedback definieras enligt Hackman & Oldham (1976; 1980) som graden för vilket 

utförandet av arbetsuppgifterna resulterar i att individen får direkt och tydlig information 

om hur väl denne presterat. I intervjuerna beskriver två av utvecklarna hur de i 
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förberedelsen inför en demonstration ges tillfälle att syna resultatet av arbetet ur ögonen 

av en användare. Samtidigt ges intern feedback från andra i företaget under själva 

presentationen vilket exemplifierades i två episoder som återges i empiriavsnittet. Flera 

av de intervjuade teammedlemmarna uttrycker även hur det är motiverande att få visa 

upp vad teamet arbetar på och få feedback på detta. I det empiriska materialet kopplat till 

den agila aktiviteten demonstration går det att identifiera två typer av feedback. Den 

första är en form av personlig feedback som utvecklarna får då de personligen granskar 

den utvecklade funktionen ur ögonen av en användare. När utvecklarna ser det egna 

resultatet går det möjligtvis att hävda att de blir medvetna om hur väl de presterat. 

Hackman & Oldham (1976; 1980) menar dock att graden av tydlighet är av betydelse för 

huruvida den arbetsrelaterade dimensionen feedback ska uppfyllas. Att avgöra huruvida 

den personliga feedbacken är tydlig eller inte är svårt baserat på det empiriska materialet 

och skulle således kräva en mängd antaganden bland annat angående de studerade 

individernas förmåga att granska sig själv. Det går emellertid att hävda att utvecklarna i 

sin förberedelse inför demonstrationerna får en form av direkt feedback vilket således 

uppfyller den första delen av Oldham & Hackmans (1976; 1980) definition. Den andra 

typen av feedback inom ramen för den agila aktiviteten är den som ges från åhörarna 

under själva demonstrationen. I episoderna uppmanar åhörarna den som demonstrerar att 

exempelvis klicka på element i användargränssnittet för att se hur dessa fungerar. Detta 

skulle kunna vara ett exempel på direkt och tydlig feedback då utvecklaren på åhörarnas 

begäran blir varse huruvida funktionen fungerar eller inte – vilket blir ett form av mått på 

teamets prestation. Givet ovanstående resonemang anses den agila aktiviteten 

demonstration inneha den arbetsrelaterade dimensionen, vilket går i linje med den 

analytiska modellen. 

 

Hackman & Oldham (1976) definierar identifikation med uppgiften som graden för vilket 

arbetet är en del av en helhet och hur väl arbetet går att identifiera i slutresultatet. 

Konceptet av ett konkret slutresultat när mjukvara avses är svårgreppat. Å ena sidan finns 

gränssnittsnära mjukvara som exempelvis fraktfunktionen som beskrivs i en av 

episoderna (se avsnitt 6.4.4). Å andra sidan finns backend relaterad mjukvara, mjukvara 

som ligger långt ifrån gränssnittet. Vilket i den empiriska berättelsen skulle kunna 

representeras av resonemanget kring svårigheten att ändra knapparna i listvyerna under 

ett planeringsmöte. Om Hackman & Oldham (1976) definition av identifikation med 

uppgiften tolkas såvida att ett resultat ska vara, för ögat, synligt uppstår en svårighet för 
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utvecklarna i studien som främst arbetar med backend relaterad utveckling. Å andra sidan 

går det att hävda att, eftersom dessa personer är kunniga inom backend, bör de kunna 

“se” eller “veta” vad deras personliga bidrag inneburit för slutresultatet – även om arbetet 

för en lekman inte är direkt synligt i gränssnittet. Då en av utvecklarna förbereder sig för 

en demonstration menar denne att han tvingas tänka igenom vad som skapats – vilket kan 

tolkas som att utvecklaren i stunden blir varse slutresultatet. En av utvecklarna gör en 

analogi i syfte att berätta hur demonstrationer skapar en form av stolthet vilket beskrivs 

som en källa till motivation där denne berättar hur arbetare i toyotafabriker sätter sitt 

namn på delar de är ansvariga för. Med analogin i ryggen är det lockande att göra en 

koppling till identifikation med uppgiften men det baseras på antagandet att personen 

med analogin menar att man vid demonstration stolt får visa upp och peka på det man 

skapat. I en annan intervju med en produktägare berättar denne om hur hon blev 

motiverad av att inför en demonstration få “känna” på slutprodukten i form av en 

mobilapplikation för hemsidan – något som även det bör kunna tolkas som någon form av 

identifikation med uppgiften eftersom personen då blir varse ett form av slutresultat som 

dennes arbete är en del av. Demonstrationer i den studerade kontexten är av formen att 

det kräver, en på hemsidan, fungerande funktion att visa upp. Detta eftersom den som 

demonstrerar navigerar till den faktiska hemsidan för att sedan använda funktionen. 

Vilket i sig bör kunna ses som ett slutresultat. Baserat på resonemanget ovan anses den 

agila aktiviteten demonstration inneha egenskapen identifikation med uppgiften. Detta 

baseras dock på antagandena att utvecklarna som arbetar backend har möjlighet att 

identifiera sitt bidrag till slutresultatet och att identifikation av uppgiften inte kräver ett 

för ögat synligt bidrag till slutresultat. Identifikation med uppgiften är således en 

arbetsrelaterad dimension där det enligt den konceptuella analysmodellen inte fanns en 

förväntad koppling – men som enligt analysen identifierats som en egenskap i aktiviteten 

demonstrationer, i den studerade kontexten. 

 

Något som uppmärksammats i flera intervjuer – för vilka utdrag presenterats i 

empiriavsnittet kopplat till den agila aktiviteten demonstration – är behovet av att göra 

PR för teamet. Hackman & Oldham (1976) definierar uppgiftens betydelse som graden 

för vilket ett arbete har en betydande inverkan på andra människors liv eller arbete. Om 

arbetet har en betydande inverkan för andra människor – inom eller utanför 

organisationen – bidrar det till att arbetet upplevs som meningsfullt. Med lite fantasi går 

det att göra kopplingen mellan behovet av att göra PR och viljan att se arbetet som 
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meningsfullt. Detta bygger dock på antagandet att viljan att se arbetet som meningsfullt 

är en av de grundläggande orsakerna till behovet av PR. Att det skulle vara så är 

emellertid inte säkert eftersom det skulle kunna finnas en rad andra tänkbara anledningar 

till behovet av PR som exempelvis företagskultur och tradition. Dessutom råder delande 

meningar kring huruvida det är positivt att behöva göra PR för teamet vilket bland annat 

exemplifieras i ett citat från en av teamets utvecklare. Samtidigt menar flera av de 

intervjuade att det är motivationshöjande att få visa upp vad teamet skapat – vilket enligt 

det teoretiska ramverket skulle kunna förklaras av behovet av att se arbetet som 

meningsfullt. Att dra slutsatsen att den agila aktiviteten demonstration innehar 

egenskapen uppgiftens betydelse anses bygga på en rad inom ramen för studien 

spekulativa antaganden vilka ej har tillräckliga grund i empiri. Av den anledningen finns 

det inte tillräckliga fog att göra en koppling mellan behovet av PR och den 

arbetsrelaterade dimensionen uppgiftens betydelse 

7.5 ÅTERBLICKSMÖTE 

Den konceptuella analysmodellen ger en förväntan om att den arbetsrelaterade 

dimensionen autonomi är en egenskap av aktiviteten återblicksmöte. Nedan analyseras 

empiri kopplad till aktiviteten med utgångspunkt från förväntan om egenskapen 

autonomi.  

 

En av produktägarna beskriver att syftet med återblicksmöten är att reflektera kring 

arbetet, ta lärdom av detta och förbättra arbetsprocesserna. Detta stöds av 

produktanalytikern och en av utvecklarna som berättar hur det är motiverande att vid 

återblicksmöten ges möjlighet att påverka arbetet. Hackman & Oldham (1976) definierar 

autonomi som graden för vilket arbetet bidrar till substantiell frihet, självständighet och 

en frihet att planera arbetet och bestämma hur det ska utföras. Intervjuerna som nämnts 

ovan och episoden som beskriver hur teamet ändrar de inofficiella reglerna för när kod 

får släppas i produktion talar för att det inom ramen för återblicksmöten ges utrymme att 

planera och påverka arbetet. Svårt att avgöra är huruvida friheten som ges kan anses som 

substantiell. Något som möjligtvis talar för detta är att återblicksmötena är en 

återkommande aktivitet, där mängden tillfällen att påverka arbetet således skulle göra det 

just substantiellt. Å andra sidan har det inom ramen för studien inte varit möjligt att 

avgöra om förbättringsåtaganden faktiskt följs upp och resulterar i förändring – förutom i 

ett fåtal fall. Något som talar för att förbättringsåtaganden resulterar i förändring skulle 
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möjligtvis kunna vara avsaknaden av bevis på motsatsen – i form av utsagor i 

intervjuerna eller som något som tags upp som negativt vid återblicksmötena. Syftet med 

återblicksmötena förefaller vara att förbättra arbetsprocesserna och givet antagandet att 

förbättringsåtaganden resulterar i förändring anses den agila aktiviteten inneha 

egenskapen autonomi – i linje med den analytiska modellen.  

 

Inom ramen för återblicksmötena går även att identifiera en form av feedback. Som 

bekant ligger fokus för feedback enligt studiens teoretiska ramverk på individens 

prestation. En utvecklare beskriver i en intervju hur det är bra att även positiva saker tags 

upp och hur det gör teamet uppmärksamt på att arbetet förbättras. I episoden återges även 

hur en utvecklare får beröm för att denne släppt kod sent i veckan. I gängse mening 

skulle denna typ av återkoppling kunna falla inom ramen för en mer generell definition 

av feedback. Att denna typ av feedback även skulle vara en källa till motivation, vilket 

intervjuerna indikerat, finns ett visst stöd för i den kritik som modellen mottagit. Där 

modellen anses bortse från sociala aspekter. Men utan att signifikant tänja gränsen för 

vad tydlig och direkt information för hur väl en individ presterat innebär, är det inte 

möjligt att placera denna typ av feedback inom ramen för Hackman & Oldhams (1976) 

definition. Av den anledningen anses det inte finnas stöd nog att göra en koppling mellan 

den arbetsrelaterade dimensionen feedback och den agila aktiviteten återblicksmöte. 

7.6 SAMMANFATTNING 

Planeringsmötena i det studerade fallet med buyer team på Tradera innehar enligt 

analysen två av de fem arbetsrelaterade dimensionerna – autonomi och uppgiftens 

betydelse. I det empiriska materialet framkommer att intervjurespondenterna anser teamet 

som mer engagerat då de är med och formar arbetet. Berättelser om starka upplevelser av 

motivation går även att knyta till uppgiftens betydelse där teamdeltagarna motiveras av 

syftet och målet med ett projekt. Den konceptuella analysmodellen skapade en förväntan 

om att egenskapen varierande färdigheter skulle vara del av planeringsmöten – något som 

inte kunde styrkas givet studiens analys. I analysen av ståuppmöten redogörs till varför 

det inte är möjligt att göra någon koppling mellan de dagliga ståuppmötena och någon av 

de arbetsrelaterade dimensionerna. Trots bristen på egenskaper som enligt teorin ger 

upphov till motivation har det i empirin framkommit berättelsers av hög motivation 

kopplat till ståuppmöten. Där aktiviteten i den studerade kontexten enligt empiri bidrar 

till känslan av att teamet är involverat och känslan av att arbetet går framåt – något som 
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teamdeltagarna anser är källor till motivation. Demonstrationerna i buyer team har enligt 

analysen egenskaperna feedback och identifikation med uppgiften. Identifikation med 

uppgiften är en egenskap som tillkommit, vilket givet den konceptuella analysmodellen 

inte förväntades. I intervjuerna framkommer även att teamdeltagarna finner det 

motiverande att se slutresultatet, visa upp vad de arbetar på för andra i företaget och i 

samband med detta få feedback. Avslutningsvis visar analysen att den agila aktiviteten 

återblicksmöte inom ramen för den studerade kontexten innehar den arbetsrelaterade 

dimensionen autonomi. Där teamdeltagarna enligt intervjuerna upplever det motiverande 

att kunna påverka arbetet.    

 

I figuren nedan (se Figur 3) presenteras en reviderad analysmodell där de arbetsrelaterade 

dimensionerna som inom ramen för den studerade kontexten bekräftats, färgats grönt 

medan de som dementerats färgats rött. Den egenskap som i studien dementerats är 

varierande färdigheter som enligt den konceptuella analysmodellen förväntades vara en 

del av aktiviteten planeringsmöte. De dimensioner där det inte fanns en förväntad 

koppling till en av de fyra agila aktiviteterna men där studiens empiri indikerat på 

motsatsen har färgats blått. 

 
FIGUR 3 | Studiens reviderade analysmodell med arbetsrelaterade dimensioner i de agila aktiviteterna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

Autonomi är den enda av de arbetsrelaterade dimensionerna som i modellen ovan 

återfinns flera gånger. Karaktären eller förutsättningen för autonomi kan anses skilja 

mellan de agila aktiviteterna planeringsmöte och återblicksmöte. Där autonomi vid 

planeringsmötena i den studerade kontexten kan anses vara beroende av produktägarens 
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facilitering och/eller teamdeltagarnas egna initiativ att ta för sig och påverka arbetet. 

Autonomi vid återblicksmöten kan förvisso anses vara beroende av att deltagarna på eget 

initiativ gör sin röst hörd. Sättet aktiviteterna skiljer sig i den studerade kontexten är att 

deltagarna i det första fallet med hjälp av produktägaren eller på eget initiativ behöver ge 

sig in i planeringsmötets diskussion för att manifestera sin autonomi. Under 

återblicksmöten å andra sidan behöver deltagarna nödvändigtvis inte ge sig in i en 

diskussion utan de ombedes dela sina tankar genom att skriva ned dessa på häftlappar 

som sedan lyfts för diskussion, vilket sedan kan resultera i förbättringsåtaganden. 

Utformningen av återblicksmötena i den studerade kontexten skulle således kunna anses 

tillåta teamdeltagarna manifestera sin autonomi i en högre grad än vid planeringsmöten. 

Detta är dock baserat på antagandet att en teamdeltagare i med högre sannolikhet väljer 

att dela sina tankar genom häftlapparna under återblicksmötena än vad deltagarna är att 

ge sig in i diskussionen och dela sina tankar under planeringsmötet. Huruvida detta 

antagande stämmer är dock inte möjligt att svara på baserat på insamlad empiri – varpå 

det inte anses möjligt att göra skillnad i graden av autonomi.   

 

Hackman & Oldham (1976; 1980) kopplar samman de arbetsrelaterade dimensionerna 

med tre psykologiska tillstånd. Tre av dimensionerna: varierande färdigheter, 

identifikation med uppgiften och uppgiftens betydelse, menar Hackman & Oldham (1976; 

1980), ger upphov till ett psykologiskt tillstånd där arbetet upplevs som meningsfullt. 

Autonomi i sin tur ger upphov till ett psykologiskt tillstånd där individen upplever att 

denne har ansvar för arbetet och dess resultat. Slutligen ger feedback upphov till ett 

tillstånd där en person är medveten om och har kunskap om arbetets resultat. Hackman & 

Oldham (1976; 1980) förklarar att om en individ upplever alla dessa psykologiska 

tillstånd ger det upphov till bland annat hög arbetsmotivation. I den reviderade versionen 

av den analytiska modellen som visas ovan i figuren (se Figur 3) finns endast fyra av fem 

arbetsrelaterade dimensioner närvarande. De arbetsrelaterade dimensionerna definieras av 

Hackman & Oldham (1976; 1980) som egenskaper av ett arbete som skapar 

förutsättningar för en hög intern arbetsmotivation och hög arbetskvalité. De menar att 

individens motivation är som starkast då samtliga psykologiska tillstånd finns närvarande 

men vidhåller att individen kan vara motiverad även då inte alla psykologiska tillstånd 

finns närvarande. Det faktum att inte alla fem arbetsrelaterade dimensioner finns 

närvarande i modellen behöver således nödvändigtvis inte betyda att teamdeltagarna i 

buyer team inte har förutsättningen att uppleva en hög arbetsmotivation.  
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Genom intervjuerna gjordes en ansats att mäta motivationen hos teamdeltagarna. Av den 

empiriska berättelsen att döma har flera av teammedlemmarna upplevt motivation i 

samband med de agila aktiviteterna vilket möjligtvis skulle kunna klassificeras som hög 

arbetsmotivation. Detta baseras dock på antagandet att de enskilda individerna i individen 

förhåller sig till begreppet motivation på samma vis som Hackman & Oldham (1976, 

1980). Den arbetsrelaterade dimension som saknas i modellen är varierande uppgifter 

som är en del av det konstrukt som ger upphov till det psykologiska tillståndet arbetet 

upplevs som meningsfullt. Hackman & Oldham (1976) definierar det psykologiska 

tillståndet som att arbetet upplevs som meningsfullt i den grad efter vilket individen 

erfarar att jobbet i allmänhet är meningsfullt, värdefullt och givande. Flera av de 

intervjuade ger uttryck för hur ett visst projekt eller uppgift upplevs som mer meningsfull 

i samband med exempelvis planeringsmöten och i samband med demonstrationer – vilka 

ger känslan av att teamet är med och bidrar till företaget som helhet. Detta skulle kunna 

tyda på att det psykologiska tillståndet uppnås i samband med de agila aktiviteterna 

planeringsmöte och demonstration. Dock är det inte möjligt att baserat på studiens empiri 

stärka huruvida personerna i teamet faktiskt uppnår det psykologiska tillståndet i 

samband med de agila aktiviteterna. Genom att undersöka förutsättningarna för de 

arbetsrelaterade dimensionerna i analys av de agila aktiviteterna, är det möjligt att 

fastställa huruvida förutsättningarna för de psykologiska tillstånden i en teoretisk mening 

förekommer inom ramen för aktiviteterna i den studerade kontexten. Det är i viss mån 

även möjligt att koppla samman analysen av dimensionerna och aktiviteterna med 

empirisk data för när individerna upplever en hög grad av motivation. Detta skulle 

möjligtvis kunna ge en indikation på huruvida de psykologiska tillstånden faktiskt 

uppstår eller inte – eftersom de psykologiska tillstånden enligt teorin resulterar i hög 

arbetsmotivation. Det är inte möjligt att avgöra om motivationen som det berättas om i 

intervjuerna på ett tydligt vis går att härleda till ett eller flera specifika psykologiska 

tillstånd. Varpå en vidare analys av de psykologiska tillståndens vara eller icke vara inom 

ramen för de agila aktiviteterna i den studerade kontexten förefaller spekulativ.   

 

Studien visar på att tre av de fyra agila aktiviteterna i den studerade kontexten innehar 

karaktäristika vilka enligt det teoretiska ramverket skapar förutsättningar för hög 

arbetsmotivation. Berättelser om episoder av hög motivation från vilka utdrag i form av 

citat återges i empiridelen styrker att motivation uppstår hos teammedlemmarna i 
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samband med tre av de agila aktiviteterna. Det empiriska materialet möjliggör inte att på 

ett tydligt sätt härleda en koppling mellan de arbetsrelaterade dimensionerna och de 

psykologiska tillstånden, i annat än ur en teoretisk mening. Studien visar således att tre av 

de agila aktiviteterna innehar karaktäristika vilka skapar förutsättningar för hög 

arbetsmotivation. Att de arbetsrelaterade dimensionerna ger upphov till den motivation 

som uppstår hos teamdeltagarna i samband med de agila aktiviteterna går dock inte att 

styrka i en empirisk mening.  

8. SLUTSATS & BIDRAG 

8.1 SLUTSATS 

I följande avsnitt beskrivs hur agila aktiviteter kan bidra till att motivera deltagare i ett 

agilt utvecklarteam. Detta med en utgångspunkt i forskningsfrågan “Hur uppstår 

motivation hos deltagarna i utvecklarteamet och vilken koppling har motivationen till de 

agila aktiviteterna planeringsmöte, ståuppmöte, återblicksmöte och demonstration?" 

  

Den agila aktiviteten planeringsmöte ger teamdeltagarna möjlighet att påverka arbetets 

planering och utförande vilket ger stöd för att mötesformen i den studerade kontexten 

innehar egenskapen autonomi. Där autonomi vid planeringsmötena i buyer team på 

Tradera kan anses vara beroende av produktägarens facilitering och/eller att 

teamdeltagarnas på eget initiativ tar för sig och påverkar arbetets planering och utförande. 

Att autonomi bidrar till att motivera teamdeltagarna stöds av att teamdeltagarna enligt 

utsago upplever det som motiverande då de är med och påverkar arbetet. Under 

planeringsmöten skapar teamet en förståelse för problemet som ska lösas och formulerar 

kollektivt mål för projektet. Vilket enligt teamdeltagarna bidrar till känslan av att 

uppgiften upplevs som meningsfull och motiverande. Planeringsmöten i den studerade 

kontexten anses således inneha den arbetsrelaterade dimensionen uppgiftens betydelse.  

 

Teamets ståuppmöten anses inte inne ha någon av de egenskaper som enligt det teoretiska 

ramverket skapar förutsättning för hög arbetsmotivation. I intervjuerna med 

teammedlemmarna framkommer emellertid berättelser om episoder av hög motivation 

kopplat till den agila aktiviteten – där motivationen enligt utsago är ett resultat av känslan 

av samstämmighet inom teamet och känslan av att arbetet går framåt. Det är inte möjligt 
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att inom den teoretiska ramen för studien härleda dessa episoder av motivation till 

egenskaperna av den agila aktiviteten. Av den anledningen anses inte ståuppmötena i den 

studerade kontexten inneha någon av de arbetsrelaterade dimensionerna som skapar 

förutsättning för en hög arbetsmotivation. 

 

Demonstrationerna i buyer team på Tradera möjliggör för teamdeltagarna att uppleva hur 

de bidragit till slutresultatet genom vilket de kan erhålla personlig och extern feedback. 

Av den anledningen anses den agila aktiviteten demonstration i den studerade kontexten 

inneha egenskaperna uppgiftens betydelse och feedback vilka enligt det teoretiska 

ramverket skapar förutsättning för hög arbetsmotivation. Att feedback skulle vara en 

källa till motivation stöds av det empiriska materialet där teamdeltagarna upplever det 

motiverande att få se slutprodukten, visa upp den för företaget och få feedback. 

 

Återblicksmötena som utvecklarteamet deltar vid tillåter teammedlemmarna att påverka 

arbetets processer. Av den anledningen anses den agila aktiviteten i den studerade 

kontexten inneha egenskapen autonomi. I intervjuerna framkommer berättelser om 

motivation vilka är kopplade till att vid återblicksmöten ges möjligheten påverka arbetet.  

 

I figuren nedan (se Figur 4) illustreras de arbetsrelaterade dimensioner som skapar 

förutsättning för hög arbetsmotivation som enligt studien identifierats vara egenskaper av 

de agila aktiviteterna planeringsmöte, demonstration och återblicksmöte inom ramen för 

den studerade kontexten. 

 
FIGUR 4 |: Studiens slutgiltiga konceptuella modell 
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Sammanfattningsvis indikerar studien att de agila aktiviteterna planeringsmöte, 

demonstration och återblicksmöte i det studerade utvecklarteamet på Tradera innehar 

egenskaper som skapar förutsättning för hög arbetsmotivation. I en teoretisk men inte 

empirisk mening stöds sambandet mellan de arbetsrelaterade dimensionerna och de 

psykologiska tillstånden. Där berättelser från teammedlemmar om episoder av hög 

motivation kopplat till de agila aktiviteterna ger en indikation på att de arbetsrelaterade 

dimensionerna gett upphov till de psykologiska tillstånden som i sin tur resulterat i en 

hög arbetsmotivation.   

8.2 BIDRAG 

Mot bakgrunden att studiens bedrivits som en fallstudie går slutsatserna inte att 

generalisera utanför det studerade utvecklarteamet på Tradera. Resultatet av studien 

indikerar på att agila aktiviteter som planeringsmöte, demonstration och återblicksmöte 

inom ramen för den studerade kontexten kan ha en positiv inverkan på teamdeltagarnas 

arbetsmotivation. Ur ett empiriskt perspektiv ger studien en ökad förståelse för hur 

initiativtagare i det studerade utvecklarteamet kan facilitera de agila aktiviteterna i syfte 

att öka sannolikheten för motiverade teamdeltagare. Teoretiskt bidrar studien genom att 

en konceptuell analysmodell utvecklats – som kombinerar den klassiska 

motivationsteorin Job Characteristics Model med de agila aktiviteterna utifrån hur de 

beskrivs i scrumteori. Den konceptuella analysmodellen har sedan testats i en ny empirisk 

kontext.   

9. VIDARE FORSKNING 

 

I studien identifierades utöver de egenskaper som ger en förutsättning för hög 

arbetsmotivation även andra egenskaper som enligt det empiriska materialet skulle kunna 

vara källor till motivation. I det empiriska materialet återges berättelser om episoder av 

hög motivation sprungna ur känslan av att arbetet går framåt. Dessa episoder är kopplade 

delvis till teamets ståuppmöten men kanske mer specifikt till flyttandet av häftlappar. Där 

exempelvis två utvecklare i avsnittet avseende det agila arbetssättet reflekterar kring den 

befriande känsla och motivation som kommer av att bli klar med en uppgift och således 

flytta en häftlapp. Liknande utsagor går att finna i det empiriska avsnittet avseende 

aktiviteten ståuppmöten, även dessa kopplade till flyttandet av häftlappar. Att flyttandet 
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av häftlappar eller som en av de intervjuade uttrycker det “känslan av progress” skulle ha 

en inverkan på motivationen hos teamdeltagarna går ej att styrka i en teoretisk mening 

baserat på det teoretiska ramverket som använts för studien. Varför det skulle vara 

intressant att vidare undersöka huruvida känslan av progress är en valid motivator även i 

en teoretisk mening – är att den agila aktiviteten inom ramen för den studerade kontexten 

ansågs sakna de egenskaper som enligt det teoretiska ramverket skapar förutsättning för 

hög arbetsmotivation. 
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BILAGOR 

BILAGA 1: INTERVJUMALL 

Nedan presenteras intervjumallens huvudämnen och relaterade frågor. 

 

“Tänk på ett projekt du deltagit i eller en funktion som du varit med och utvecklat 

under det senaste året” 

 

Syftet med frågan var att få respondenten att erinra sig ett projekt eller en funktion som 

denne jobbat på under det senaste året. Vanligt var att respondenterna hade flera projekt 

eller funktioner i åtanke och ombads då att fokusera på en av dessa. Utöver detta ombads 

respondenten att välja ett projekt som pågått över en längre tid – minimum ett par veckor 

– och som inkluderat flera personer. Efter att personen tagit sig tid att välja ett projekt 

eller en funktion komfirmerades detta och intervjun gick vidare till nästa steg. Syftet var 

att få respondenten att fokusera på en konkret upplevelse under projektet då motivationen 

var tydligt över genomsnittet, för att därefter kunna identifiera vad som skapade 

motivationen.  

 

Vidare ställdes samma fråga fast med fokus på en situation eller en episod då den 

upplevda motivationsnivån var tydligt under genomsnittet där samma följdfrågor och 

premisser som för den förgående frågan användes.  

 

“Bedöm din upplevda genomsnittliga motivationsnivå mellan 0 (lägst) och 10 (högst) 

för det valda funktionen/projektet” 

 

Här användes en mätstolpe på vilken respondenten fick markera sin upplevda 

genomsnittliga motivationsnivå för projektet. Syftet var inte att försöka kvantifiera den 

upplevda motivationsnivån utan snarare att använda mätstolpen som ett verktyg för att 

skapa en utgångspunkt för efterföljande frågor.  

 

“Är det rätt att anta att motivationen varierade både under och över genomsnittet 

under projektets gång?” 
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Syftet med denna fråga var att breda väg för nästa fråga och för att få respondenten att 

dela upp projektet i delar då den upplevda motivationsnivån varierat både under och över 

genomsnittet. 

 

“Tänk på en situation eller episod under detta projekt/funktion då din motivation 

var tydligt över genomsnittet” 

 

Frågan användes för att få respondenten att fokusera på en konkret upplevelse då 

motivationen var tydligt över genomsnittet i syfte att kunna identifiera vad som skapade 

motivationen. För att göra detta ombads respondenten att välja ut en episod eller situation 

då motivationen var tydligt över genomsnittet. När respondenten gjort detta ombads 

denne berätta om den valda situationen från början till slut. Här användes följdfrågor 

såsom: “Var befann du dig (till exempel vilket rum)?”, “Vilka var där?”, “Jobbade du 

ensam?”, “I vilken ordning skedde saker?”, “Hur reagerade du?”, “Hur länge varade 

effekten/känslan?”, “Vad föranledde detta?”, “När började motivationen gå mot 

genomsnittet?”, “Vad hände då?”. Syftet med frågorna var att försöka få personen att inte 

fokusera på att analysera vad som skapar motivation utan på att berätta så utförligt som 

möjligt om upplevelsen och vad som hände omkring. Följdfrågorna fungerade också som 

ett sätt att hindra den intervjuade från att sväva ifrån händelsen i fråga utan att behålla 

fokus vid den aktuella situationen eller episoden.  

 

Vidare ställdes samma fråga fast med fokus på en situation eller en episod då den 

upplevda motivationsnivån var tydligt under genomsnittet där samma följdfrågor och 

premisser som för den förgående frågan användes.  

 

Under den avslutande delen av intervjun tilläts respondenten att fritt reflektera kring hur 

denne upplevde det att arbeta agilt i buyer team. Syftet med den avslutande delen var dels 

att lätta upp stämningen efter det att respondenten delat med sig av situationer med låg 

motivation – men också att utvinna information om hur denne upplevde den agila 

projektmetodiken i buyer team. 

 


