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Agila projektledningsmetoder  
och motivation

Det råder brist på forskning som förklarar hur och varför agila metoder för 
systemutvecklingsprojekt fungerar. Stödet för hur implementering av metoderna 
bäst bör göras i en viss organisation eller visst projekt är därför svagt.

I avhandlingen används motivationsteori, Self-Determination Theory, och teori 
om vardagskreativitet, för att analysera agila metoders inverkan på utvecklares 
motivation. Den mest populära agila metoden, Scrum, liksom utvecklares 
verkliga upplevelser av motivation i projekt där agila metoder används analyseras.

Resultaten visar att agila metoder inverkar positivt på utvecklarnas 
motivation i avseenden som är gynnsamma för kreativa prestationer och 
systemutvecklingsarbete: Upplevelsen av egen kompetens, självbestämmande 
och samhörighet inom teamet stimuleras.

Flera vanliga agila arrangemang samverkar till att förstärka upplevelserna. Den 
enskilt mest förstärkande komponenten är teamets dagliga stå-upp-möte. Rollen 
produktägare är den agila komponent som är svårast att implementera utan att 
ge upphov till negativa motivationsupplevelser.

Resultaten bidrar till att ge bättre stöd för den som avser att implementera agila 
metoder i sin organisation.
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SAMMANFATTNING 

Agila projektledningsmetoder och motivation:  
Varför man blir produktiv av att flytta lappar på en whiteboard 

Agila metoder för systemutvecklingsprojekt syftar till att öka utvecklarnas flexi-
bilitet och effektivitet genom arrangemang av utvecklarnas fysiska och psykoso-
ciala arbetsmiljö. Forskning om hur, varför och i vilka sammanhang agila meto-
der fungerar är dock ännu otillräcklig. Systemutveckling kan beskrivas som en 
komplex uppgift som fordrar utvecklarnas kreativitet. Individens kreativa pro-
cess påverkas av individens uppgiftsmotivation, vilken i sin tur påverkas av fak-
torer i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Mot den bakgrunden framhålls 
psykologisk teori om motivation, som Self-Determination Theory, och teori om 
kreativitet, som relevant för forskning om agila metoder. I avhandlingen analyse-
ras Scrum, en av de mest populära agila metoderna. Empiriska data har hämtats 
från fokusintervjuer med utvecklare med lång erfarenhet av arbete i agila pro-
jektmiljöer. Deras berättelser om episoder med starka motivationsupplevelser 
har analyserats med stöd av teorin. Intervjudata har klassificerats avseende mo-
tivationstyp och i relation till inverkande agila arrangemang. Resultaten visar hur 
agila metoder inverkar på utvecklares motivation i avseenden med relevans för 
kreativa prestationer. Starkast var inverkan relaterad till utvecklarnas upplevelse 
av arbetsrelaterad kompetens, autonomi och samhörighet med utvecklingstea-
met. Flera samverkande agila arrangemang inverkade positivt på motivationen; 
allra starkast inverkan hade teamets dagliga stå-upp-möte. Det agila arrange-
mang som var svårast att implementera utan att bidra till uppkomsten av nega-
tivt inverkande episoder var rollen produktägare. Studien bidrar med kunskap 
relevant för implementering av agila metoder i systemutvecklingsprojekt.  

Keywords: agila metoder, systemutveckling, projektledning, motivation, kreativi-
tet. 

  

    



ABSTRACT 

Agile project management methods and motivation:  
Why moving sticky notes on a whiteboard boosts productivity  

Agile methods for Information Systems Development (ISD) projects are 
claimed to encourage developers to be more flexible and efficient by means of  
arrangements in the development team’s physical and social environment. Re-
search has, however, not yet answered the questions of  how, why, and in what 
contexts agile methods work. ISD can be understood as a highly complex un-
dertaking, which requires the developers’ creativity. The creative process is sus-
ceptible to the individual’s task motivation, which in turn is affected by the phys-
ical and social environment. In view of  this, I argue that theories of  motivation, 
such as the Self-Determination Theory, and theories of  creativity could be use-
fully applied in such research. This study analyses Scrum, one of  the most 
popular agile methods. Empirical data were collected through focused inter-
views with developers who had extensive experience of  working in projects us-
ing various agile methods. Narratives of  work episodes with perceived high and 
low motivation were analyzed in terms of  motivation theory. Interview data 
were classified according to the type of  motivation experienced and analyzed in 
relation to the agile method arrangement involved. The results of  the investiga-
tion demonstrate how agile methods affect developers’ motivation in ways that 
are conducive to creative performance. The most pronounced effects are related 
to the individuals’ perceived work-related competence, autonomy, and sense of  
belonging to the team. Several agile arrangements in combination affect motiva-
tion in the positive direction, the single most influential factor being the team’s 
daily stand-up meetings. The agile arrangement that seems most difficult to im-
plement without causing episodes of  low motivation is the product owner role. 
The analytical approach taken in this study contributes to a better understanding 
of  the aspects that are critical to the successful implementation of  agile meth-
ods. 

Keywords: Agile methods, systems development, project management, motiva-
tion, creativity. 
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1 Avhandlingens vad och varför 

 
Systemutvecklingsprojekt leder ofta till besvikelse; resultatet blir inte så bra som 
man hoppats, och det blir dyrare och försenat (se t.ex. Standish  2013). Den här 
avhandlingen handlar om arbete i systemutvecklingsprojekt som organiserats 
med agila metoder. Det intressanta med agila metoder är att de tycks vara fram-
gångsrika (Ågerfalk et al.  2009), samtidigt som vi märkligt nog vet ganska litet 
om hur och varför de lyckas (Dingsøyr et al.  2012). Att skapa bättre kunskap 
om hur och varför agila metoder fungerar är därför ett angeläget ämne för en 
avhandling: Det kan leda till fler framgångsrika systemutvecklingsprojekt.  

Bakom avhandlingen ligger också en undran som är större än så. Den är om 
hur man leder människor som arbetar i projekt, oavsett vilken karaktär pro-
jektets uppgift har. Kan vi förstå hur och varför agila metoder fungerar så är 
min förhoppning att vi kan använda de lärdomarna inte bara för att lyckas ännu 
bättre med systemutvecklingsprojekt utan också för ledning och organisering av 
projekt med helt andra mål och syften.  

Vad är det för särski lt  med agi la metoder?  
Det som idag litet svepande kallas agila metoder1 utvecklades under 1990-talet 
genom trial-and-error i en rad olika organisationer där man arbetade praktiskt 
med systemutveckling. Det problem man försökte lösa var att det traditionella 
sättet att leda projekt – att först göra en omsorgsfull plan och sedan försöka 
följa den – visat sig inte räcka till. Det var helt enkelt svårt för kund, användare 
och utvecklare att i tillräcklig detalj överblicka och beskriva det informationssy-
stem eller den IT-produkt man skulle skapa redan innan man börjat utveckling-
en. Agila metoder syftade till att hantera problemet genom att organisera arbetet 
inkrementellt och iterativt – att utveckla systemet en bit i taget och vara öppen 
för att man under arbetet skulle upptäcka behovet att förfina och revidera sin 

1 Termen ”agilt” används som prefix tillsammans med många olika begrepp, som t.ex. det allmänna 
”agila metoder”(Ågerfalk & Fitzgerald  2006), men också ”agil utveckling” (Dingsøyr et al.  2012), 
”agila mjukvaruutvecklingsmetoder” (Abrahamsson et al.  2002),”agil projektledning” (Leybourne  
2009, Highsmith  2010) och många andra varianter. Jag kommer att använda flera sådana samman-
sättningar i avhandlingen beroende av vilket som passar bäst i det specifika sammanhanget. Agila 
metoder som fenomen kommer att diskuteras och avgränsas närmare i kapitel 2 Agila metoder: 
Presentation, analys och avgränsning. 
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föreställning både om vad systemet skulle kunna göra och hur det skulle utfor-
mas tekniskt. (Larman & Basili  2003) 

Termen ”agil” etablerades först 2001, när några av de ledande personerna i 
denna utvecklingstrend samlades för att formulera en gemensam plattform. 
Den döptes till Det agila manifestet (Beck et al.  2001) och används sedan dess 
allmänt som en källa som förklarar vad som är kärnan i de många konkurre-
rande metoder som kallar sig agila.  

Inom IT-branschen är man överlag entusiastisk över agila metoder och de 
pekas ut som en av de viktigaste trenderna av konsultgruppen Gartner 
(Rosengren  2012, 2014). Framgångsskimret sprids i fackpress, som i den 
svenska facktidskriften Computer Sweden som har rubriker som ”ComHem fyr-
dubblade effektivteten” (Hellström  2011) och ”Självstyre nyckeln till Spotifys agila fram-
gång” (Myrén  2013). I vetenskaplig litteratur beskrivs agila metoder som “ex-
amples of apparently major success stories” (Ågerfalk et al.  2009, s. 317) utan att på-
ståendet längre kräver argumentation och Dingsøyra, Nerur, Balijepally och 
Moe konstaterar (2012, s. 1213) att fenomenet inneburit “ unprecedented changes to 
the software engineering field”.  

Ågerfalk och Fitzgerald (2006), liksom Dingsøyr tillsammans med flera kol-
legor (Dingsøyr et al.  2008, Dingsøyr et al.  2012), har poängterat att forsk-
ningen ännu inte särskilt väl besvarat frågorna om hur, varför och i vilka sam-
manhang agila metoder verkligen fungerar. Detta skapar svårigheter för den 
chef, ledare, eller till och med utvecklingsteam, som ska implementera agila me-
toder i sin organisation eller i sitt projekt. En agil metodbeskrivning är typiskt 
utformad som en uppsättning rekommenderade praktiska arrangemang (t.ex. i 
form av roller, mötesformer, dokument och andra konkreta organisatoriska 
arrangemang) som påstås inverka gynnsamt på deltagarnas engagemang, flexibi-
litet och produktivitet. I agila metoder framhålls också vikten av att utvecklings-
teamet har en hög grad av självstyrande. Den praktiska utformningen av roller, 
mötesformer, osv. ska kontinuerligt anpassas till de lokala behoven, både i or-
ganisationen, i det enskilda projektet och till och med löpande under det på-
gående projektets förlopp. Men utan en väl underbyggd förklaring av hur de 
agila arrangemangen påverkar deltagarna blir varje sådan lokal anpassning en 
chansning, som Dingsøyr med flera påpekat (Dingsøyr et al.  2008) – anpass-
ningarna baseras på fragmentariska erfarenheter och intuition och med litet otur 
så blir de verkningslösa eller till och med motverkar sitt syfte.  
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Motivationsteori  för att förstå agi la metoder 
Forskning om agila metoder är generellt sett teorisvag (Dingsøyr et al.  2012) 
och det har därför inte etablerats något dominerande teoretiskt perspektiv för 
förståelsen av agila metoder. Jag menar att man vid valet av teoretiskt perspek-
tiv bör utgå från den analys av systemutveckling som agila metoder, uttryckligen 
eller underförstått, bygger på.  

Larman och Basili (2003) beskriver hur agila metoder utvecklades i opposit-
ion mot upplevda begränsningar i traditionella metodansatser byggda på det 
rationella paradigmet att planera först och utveckla sedan. Det nya var att upp-
fatta systemutveckling som en med nödvändighet evolutionär process med stort 
inslag av gradvis lärande (Brooks  1987, Boehm  1988). Stora IT-system är 
komplexa (Brooks  1987) och därmed oöverblickbara (Langefors i Langefors & 
Dahlbom  1995). Detta får flera viktiga konsekvenser för hur systemutveckling 
kan förstås:  

Uppgifter som utmärks av komplexitet kräver heuristiska metoder; de kan 
alltså inte lösas enligt detaljerade, ändliga algoritmer som leder fram till ”kor-
rekta” eller ens ”bästa” lösningar, utan kräver deltagarnas kreativitet och resul-
terar i olika och mer eller mindre ändamålsenliga lösningar (McGraw  1978). 
Systemutveckling beskrivs som en process som kräver kreativitet av bland annat 
Brooks (1987), Dybå (2000), Lakhani och Wolf (2005) och Glass (2006). 

Amabile (1983, 1996) hävdar att den enskilt viktigaste faktorn för individens 
kreativa process är individens motivation för uppgiften och det handlar då inte 
enbart om motivationens styrka, utan, och här stödjer hon sig på Deci och 
Ryan (1985), också om vilket slags motivation individen drivs av.  

Individens motivation i kreativa processer påverkas i sin tur, fortsätter Ama-
bile, bland annat av individens psykosociala och fysiska miljö (1983, 1996) . 

Agila metoder kan beskrivas som system för att arrangera en psykosocial och 
fysisk arbetsmiljö som antas vara gynnsam för deltagarnas prestationer vid 
systemutveckling. Det agila manifestet (Beck et al.  2001) saknar visserligen ut-
trycklig teoretisk förankring men betonar individernas motivation som väsentlig 
för framgång.  

Modern psykologisk teori om individens motivation, som Self-
Determination Theory (Deci & Ryan  1985), omfattar sambanden mellan indi-
videns tolkning av en situation utifrån närvarande fysiska och psykosociala fak-
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torer, individens typ av motivation (t.ex. om den är gynnsam för kreativa pre-
stationer) och individens beteende och prestation i situationen.2  

Mot bakgrund av ovanstående framstår motivationsteori som relevant för att 
förklara hur, varför och i vilka sammanhang agila metoder fungerar. 

FORSKNINGSFRÅGOR 

Figur 1 sammanfattar det principiella sambandet mellan agila metoder och de 
deltagande individernas prestationer. Agila metoder innebär att arbetsmiljön 
arrangeras på särskilda sätt (både fysiska förhållanden och de sociala situationer 
där människor möts och skapar relationer). Projektarbete, som systemutveckl-
ing, pågår inte i ett vakuum utan påverkas av ett myller av olika samtidigt ver-
kande faktorer i och utanför deltagarnas närmaste arbetsmiljö (Engwall  2003b). 
Deltagarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö påverkas därför också av andra 
faktorer än de metodarrangemang som implementerats, t.ex. av deltagarnas er-
farenhet och domänkunskap (t.ex. om den aktuella tekniken och om den verk-
samhet där det utvecklade systemet ska fungera), av det historiska samman-
hanget med andra tidigare projekt och händelser i organisationen, av deltagar-
nas personligheter, deras livssituation utanför den konkreta projektsituationen, 
deras inbördes relationer, ställning och anställningsförhållanden i organisation-
en. Implementeringen av agila metoder är dock en faktor som syftar till att av-
siktligt och konkret inverka på deltagarnas arbetsmiljö i det här avseendet och 
det är den faktor som är i centrum i den här studien. 
 
 

 
 

Figur 1 Samband mellan agila metoder och prestation via deltagarnas arbetsmiljö  och motivation 

 
Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön (som i det här fallet påverkas av att 
agila metoder används) inverkar på deltagarnas motivation för uppgiften 
(Amabile  1983, 1996).  

2 Jag kommer att utveckla de här skissade sambanden i de följande kapitlen, där relevant psykolo-
gisk teori om motivation presenteras. 
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Individens motivation – motivationens styrka och typ – inverkar på indivi-
dens prestation (Deci & Ryan  1985, Amabile  1983, 1996).  

Utgångspunkten i avhandlingen är att jag godtar att det existerar ett i huvud-
sak positivt samband mellan användning av agila metoder och deltagarnas goda 
prestationer. Eftersom goda prestationer i systemutveckling karaktäriseras av 
kreativitet och sådant beteende är beroende av individens motivation, så kan 
därför antas att de agila metoderna bidrar positivt till deltagarnas motivation 
genom sin inverkan på vad deltagarna upplever i sin psykosociala och fysiska 
arbetsmiljö. Därför är sambandet mellan de agila metodarrangemangen och 
deltagarnas motivation det som hamnar i avhandlingens fokus (den streckade 
delen i Figur 1). Mot denna bakgrund formulerar jag följande övergripande 
forskningsfråga:  

 
Hur inverkar agila metoder på deltagarnas motivation? 

 
I förhållande till forskningsfrågan kan agil metod som fenomen undersökas på 
två nivåer. Den första nivån avser det normativa, ideala system av begrepp och 
konkreta arrangemang som föreslås i handböcker och motsvarande beskriv-
ningar av agila metoder. Här kan frågan ställas: finns det stöd i motivationsteori 
för att agila metoders föreslagna system av begrepp och konkreta arrangemang, 
om det implementerades, skulle få gynnsam inverkan på deltagarnas motivat-
ion?  

Den andra nivån gäller hur agila metoder inverkar på deltagarnas motivation 
när de implementeras i verkliga projekt. Här kan frågan ställas om vilken inver-
kan på motivation de agila begreppen och konkreta arrangemangen får när de 
anpassas till och används i verkliga projekt och organisationsmiljöer. 

En undersökning på den första nivån kan ses som en undersökning av agila 
metoders potential, medan den andra nivån inriktas på agila metoders utfall.  

Resonemanget leder till att jag formulerar två underfrågor till den övergri-
pande forskningsfrågan:  

1. Utifrån ett motivationsteoretiskt perspektiv, vilken inverkan kan de ar-
rangemang som agila metoder rekommenderar förväntas få på deltagar-
nas motivation?  

2. Hur påverkas deltagarnas motivation när agila metoder används i prakti-
ken? 
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Den första frågan syftar till att ge kunskap om hur agila metoder konceptuellt 
sett är utformade i förhållande till motivationsteori. Den andra frågan syftar till 
att ge kunskap om hur väl de föreslagna arrangemangen från beskrivningar och 
handböcker går att överföra till verkliga situationer utifrån hur metoderna pre-
senteras för praktikersamhället. 

KUNSKAPSBIDRAG OCH AVGRÄNSNINGAR 

Den här avhandlingen bidrar inte med ny teori (om man nu inte ska betrakta 
ökad förståelse av en ledningsmetod som teori) utan använder befintlig teori för 
att skapa mer kunskap om ett fenomen. Starbuck (2006) menar att samhällsve-
tenskaperna, i kontrast till naturvetenskaperna, är generellt svagare på att acku-
mulera kunskap genom att bygga vidare på befintlig sådan. Det är lättare att 
föreslå ny teori än att bygga vidare på andras, menar han, vilket innebär att 
samhällsvetenskaperna producerar bredd på bekostnad av djup och därmed på 
bekostnad av relevans. Min avhandling är i det avseendet ett försök att utgå från 
existerande kunskap om motivation i samband med kreativa uppgifter för att 
skapa fördjupad kunskap om agila metoder. 

En sådan fördjupad kunskap om hur, varför och i vilka sammanhang agila 
metoder påverkar deltagarnas motivation kan användas på flera sätt: 

- Förstå agil metod. Implementering av agila metoder i specifika organisat-
ioner och projekt kan göras med större förutsägbarhet.  

- Överföra agila metoder till andra slags projekt. Verkningsfulla arrangemang 
från agila metoder (som är utvecklade för systemutvecklingsprojekt) kan 
överföras till andra typer av projekt, t.ex. till verksamhetsutvecklingspro-
jekt. 

- Motivationsteori för att förstå projektledning. Användningen av motivations-
teori från psykologi kan i förlängningen anvisa ett fruktbart angreppssätt 
för att förstå effekten av olika sätt att organisera och utöva ledarskap i 
projekt, oavsett projektens karaktär.  

Avgränsningar  
Avhandlingen inkluderar inte någon validering av den använda motivations-
teorin. Teorin används uteslutande som bas för att undersöka sambandet mel-
lan sociala och andra miljöfaktorer skapade genom tillämpningen av agila led-
ningsmetoder och individers upplevda motivation. 
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Undersökningen som presenteras i avhandlingen är begränsad till projektmil-
jöer där systemutveckling bedrivs. Agila metoder är utvecklade för systemut-
veckling, men som framgår av det förväntade kunskapsbidraget kan agila meto-
der vara intressanta också för projektmiljöer utanför systemutvecklingsområdet. 
Min undersökning gör emellertid inga anspråk på att skapa systematiskt under-
byggd kunskap om det.  

AVHANDLINGENS DISPOSITION 

Så här är avhandlingen disponerad: 
I kapitel 2 introduceras fenomenet agila metoder. Några etablerade agila me-

toder presenteras och en diskussion förs om vad som är det agila i de agila me-
toderna. Den karaktäristik av det agila i agila metoder som blir utgångspunkten i 
avhandlingen presenteras. 

I kapitel 3 skissas den teoretiska grunden för avhandlingen. Först argumente-
rar jag för varför motivationsteori är relevant som bas för en studie av agila me-
toder. Därefter visar jag att motivationsteori hittills i stort sett saknats i forsk-
ning om agila metoder. Sedan presenterar jag en översikt över aktuell motivat-
ionsteori, dess grundläggande begrepp och koncept liksom aktuell kunskap om 
motivation i samband med kreativitet. Slutligen presenterar jag ledande forsk-
ning om hur konkreta förhållanden och händelser i den fysiska och sociala ar-
betsmiljön i arbetssammanhang där kraven på flexibilitet och kreativitet är stora 
inverkar på individernas motivation och prestation. Kapitlet avslutas med en 
modell för hur motivationsteori används i avhandlingen. 

I kapitel 4 redovisas och diskuteras studiens forskningsmetod.  
I kapitel 5 analyserar jag den agila metoden Scrum som representant för fe-

nomenet agila metoder. Scrum beskrivs och dess komponenter analyseras sepa-
rat och som system.  

Kapitel 6 ägnas åt avhandlingens empiriska del, en intervjuundersökning av 
hur agila metoder inverkat på systemutvecklares upplevelser av motivation i 
arbetet. Det är avhandlingens mest omfattande kapitel. De intervjuade och de-
ras agila arbetsmiljöer beskrivs, intervjudata presenteras, struktureras, tolkas och 
analyseras. Kapitlet avslutas med en diskussion av de observerade mönstren 
och vad de innebär. 
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I kapitel 7 för jag en diskussion kring resultaten av analysen av metoden 
Scrum och av intervjuundersökningen. Diskussionen utgår från forskningsfrå-
gorna. Hur har de besvarats? Vad innebär svaren?   

Agila metoders potential och svaga sidor diskuteras. Undersökningens be-
gränsningar diskuteras. Slutligen samlas idéer upp om frågor som dykt upp un-
der arbetet och som påkallar uppmärksamhet i form av fortsatt forsking.  
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2 Agila metoder: Presentation, analys och av-
gränsning 

Det finns ingen entydig, allmänt accepterad definition av vad agilt i samband 
med systemutveckling och projektledning innebär. Det studerade i avhandling-
en – dess analysenhet – är agila metoder, varför jag här kommer att först besk-
riva hur agila metoder som fenomen utvecklats, presentera några av de vanlig-
aste metoderna som gör anspråk på att vara agila, och slutligen diskutera fram 
den avgränsning av det studerade fenomenet agila metoder som jag använt i 
studien.  

EN YTLIG BILD AV AGILA METODER 

En väl spridd och ytlig föreställning av vad det innebär att arbeta agilt är nog 
bilden av det lilla teamet med ett halvdussin utvecklare som arbetar tätt till-
sammans i ett enda stort rum med all den tekniska utrustning de behöver, med 
kaffemuggar och tomburkar överallt. I änden av rummet finns en stor 
whiteboard, indelad i breda kolumner fyllda med handskrivna notislappar med 
arbetsuppgifter beskrivna på varje. Då och då har teamet möte stående framför 
sin whiteboard och diskuterar och flyttar lappar mellan kolumnerna. Miljön är 
rörig och temporär, men samtidigt organiserad och engagerad.  

Utvecklingsarbetet genomförs indelat i korta utvecklingscykler med förutbe-
stämd längd och leds av ett självstyrande utvecklingsteam. I slutet av varje ar-
betscykel visas delresultatet – en ny version av produkten – upp för kundrepre-
sentanter och man kommer tillsammans (kundrepresentant och utvecklings-
team) överens om vad som ska utvecklas under nästa utvecklingscykel. Man 
strävar efter att ägna minimal tid åt att skapa och underhålla metadokumentat-
ion för den kommande produkten. Som referenspunkter för att bedöma hur 
projektet fortskrider används i stället en kontinuerligt utvecklad lista på önskad 
funktionalitet och den aktuella produktversionen.  

Utmärkande för de olika etablerade agila metoderna (jag återkommer till dem 
nedan) är det praktiska anslaget. De beskriver hur kontorsmiljön ska utformas, 
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hur möten ska gå till, vad individer med olika roller ska och inte får lägga sig i, 
osv. Beskrivningarna är generellt sett okomplicerade – åtminstone till ytan enkla 
att förstå och omsätta praktiskt: ”Om arbetsmiljön arrangeras så här, om arbe-
tet tidsstruktureras så här, om deltagarna använder termer och begrepp och age-
rar så här, så fungerar arbetet bättre och slutresultatet håller högre kvalitet”. 

PROBLEMET SOM AGILA METODER FÖRSÖKER LÖSA 

I avhandlingens inledning berörde jag kort att agila metoder bryter mot det 
traditionella perspektiv som länge dominerat inom systemutveckling liksom i 
projektledning i allmänhet – inom praktik, forskning, utbildning, standarder och 
verktyg – som innebär att man söker att betvinga osäkerhet med hjälp av rat-
ionalism.  

Traditionell projektledning bygger på ett rationellt anslag, att omsorgsfullt 
definiera och fastställa det kommande arbetets mål, planera det nödvändiga 
arbetet, och sedan genomföra planerna som en enda sekvens steg för steg och 
mäta framgången i förhållande till det överenskomna målet och planerna, sna-
rare än till nyttan med de faktiskt producerade resultaten (Morris  1994, 
Söderlund  2005, Engwall  2003a). Larman och Basili sammanfattar det elegant 
som ett ”single-pass sequential, document-driven, gated-step approach” (2003, 
s. 47). De mänskliga aktörerna betraktas då som verktyg som ska styras och 
användas på ett effektivt sätt.  

Denna traditionella grundsyn genomsyrar t.ex. de stora bransch-
organisationerna för projektledare, som den nordamerikanska Project Manage-
ment Institute PMI och den europeiska International Project Management As-
sociation IPMA, med tillsammans flera hundra tusen projektledare, projektled-
ningsutbildare och -konsulter som medlemmar. Båda organisationerna bygger 
sin verksamhet på egna standards, varav PMIs standard, PM-BOK® (PMI  
2008), blivit ANSI-standard och därmed fått stort inflytande över hur projekt-
ledning lärs ut och utövas i många (framför allt stora) organisationer.  

Som paradigm för projektledning i allmänhet har denna traditionella ansats 
mött kritik från forskare (Kreiner  1995, Christensen & Kreiner  1997, 
Blomquist & Söderholm  2002, Engwall  2003a, Hällgren et al.  2012). Man pe-
kar bland annat på svagheterna i att planen görs i början av projektet, när kun-
skapen om det kommande arbetet är som minst, att målet fixeras vid en tid-
punkt långt innan resultatet ska komma till nytta istället för att målet förändras 
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när behoven förändras under tiden som projektet pågår. Projektuppgifter 
präglas av både oklarhet och osäkerhet (Engwall  2003a), vilket innebär kom-
plexitet som ofta visar sig mänskligt ogörlig att överblicka innan projektet ge-
nomförs. En underliggande konsekvens av detta är att aktörerna, de som leder 
och genomför projektet, alltför mycket siktar på att följa den ursprungliga över-
enskomna planen i stället för på att skapa användbara resultat. 

Motsvarande rationalism har länge varit rådande paradigm också inom 
systemutveckling. En representant för detta är The Capability Maturity Model 
(CMM) (Paulk et al.  1994), en beskrivning av hur en organisation kan systema-
tiskt förbättra sina systemutvecklingsprocesser. Syftet är att skapa förutsägbar-
het, alltså att kunna leverera mjukvarusystem av hög kvalitet i tid med förutsäg-
bar resursinsats. Ansatsen kännetecknas av ett intensivt arbete med meta-
beskrivningar av produkten och processerna för att skapa den – man produce-
rar många dokument medan själva produkten hamnar i bakgrunden, den blir 
nästan en bieffekt av det systematiska angreppsättet.  

Många organisationer har visserligen nått framgångar med systematisk im-
plementering av traditionella projektledningsmetoder (som CMM), men i all-
mänhet är frustrationen stor över att projekt blir sena, dyra och levererar sämre 
kvalitet än det man målat upp som mål (se t.ex. Standish  2009, 2013).  

Ett alternativ till planera-först-gör-sedan är att arbeta evolutionärt, dvs. i in-
krementellt och iterativt. Det innebär att systemet utvecklas litet i taget och att 
delresultat och gjorda erfarenheter utvärderas ofta och att både systeminnehåll 
och planen för arbetet justeras baserat på det lärande som kommer av att kunna 
utvärdera konkreta delresultat. Iterativ systemutveckling har prövats sedan långt 
tillbaka, bland annat redan på 1960-talet inom NASA (Larman & Basili  2003). 
Det innebär att systemet inte beskrivs i omfattande dokumentation i detalj i 
förväg, utan att utvecklare och beställare samråder om systemets detaljer under 
hela projektets gång, baserat på utvärdering av och lärdomar från uppnådda 
delresultat. 

En annan invändning mot det traditionella plan-drivna angreppssättet hand-
lar mer om problem relaterade till aktörerna än om struktureringen av uppgiften 
och arbetet i sig. De som behöver systemet och de som ska utveckla det använ-
der och behöver olika slags språk. Användarna beskriver med ett ”naturligt 
språk” systemets syfte och vad det (informationssystemet) bör kunna åstad-
komma (systemets externa egenskaper), medan utvecklarna beskriver med ett 
”matematiskt språk” vad det (datasystemet) kan göra och hur det hänger ihop 
(systemets interna egenskaper) (Langefors i Langefors & Dahlbom  1995, s. 
33ff och 71ff,  liksom Stapleton  1997, Kap. 9). För att överbrygga språkklyftan 

   11 



krävs en stor kommunikationsinsats av båda parter. Det traditionella angrepps-
sättet, att komma överens i detalj om det beställda systemet innan man börjar 
utveckla det, motverkar möjligheten att kommunicera för att tillsammans lära 
känna varandra och varandras behov under arbetets gång.  

Agila metoder kan ses som en reaktion mot både planera-först-gör-sedan-
ansatsens praktiska tillkortakommanden och mot den rationella synen på män-
niskor som verktyg som ska styras, snarare än som aktörer vars självständighet 
och engagemang är själva grunden för framgångsrik utveckling.  

Agila metoder bygger på att som det centrala se aktörernas inneboende för-
måga att lära av erfarenheter, att hitta kreativa lösningar, och att spontant söka 
att dra ömsesidig nytta av varandra. De agila metoderna är därför inriktade på 
att skapa situationer där aktörerna har möjlighet att kommunicera mycket och 
informellt och kan styra sig själva. Systemet byggs evolutionärt, dvs. med grad-
vis ökande funktionalitet. Framstegen mäts i förhållande till den bedömda nyt-
tan av de konkreta delresultat man åstadkommer steg för steg under projektets 
gång. (Highsmith & Cockburn  2001, Cockburn & Highsmith  2001) 

AGILA METODER VÄXER FRAM PÅ FLERA HÅLL 

Det som idag benämns agila metoder har utvecklats av praktiskt utövande le-
dare under de senaste två, tre decennierna (Larman & Basili  2003, Dingsøyr et 
al.  2012, s. 1217). Utvecklingen har till stor del gjorts intuitivt genom trial and 
error och formulerats på en sådan nivå av konkretisering att de snabbt fått stor 
spridning bland praktiker. De upplevs ge användbart stöd i det praktiska dagliga 
ledarskapet, även om det är en bild som till stor del vilar på anekdotiskt stöd 
snarare än på systematisk forskning (Abrahamsson et al.  2002, s. 99ff, 
Dingsøyr et al.  2012). 

En förelöpare var Rapid Application Development RAD (Martin  1991) som 
beskriver projektet som en serie inkrement som vart och ett går att överblicka 
och som ger utrymme för justeringar under projektets gång. RAD betonar be-
tydelsen av prototyper för att underlätta fortlöpande kommunikation om krav 
och funktionalitet med användarna. The Rational Unified Process RUP 
(Kruchten  1998) markerar ett nästa utvecklingssteg i form av en modell för ett 
iterativt arbetssätt i systemutveckling. Den var dock fortfarande en starkt 
dokumentdriven modell.  
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Från 1990-talet kom flera metodansatser som senare skulle kallas agila: Dy-
namic Systems Development Method DSDM (19953), Scrum (Schwaber  1995), 
Extreme Programming XP (Beck  1999), Crystal (Cockburn  1998, 2000), Fea-
ture-Driven Development FDD (Coad et al.  1999) och Adaptive Software De-
velopment (Highsmith  2000).  

Själva termen agil (eller eng. agile) skapades genom Det agila manifestet (Beck et 
al.  2001). Det var ett försök av en grupp ledande förspråkare (och konkurren-
ter) att formulera en gemensam grund för de ovan nämnda och några andra 
liknande metoder. Innan jag återkommer till det agila manifestet och till vad som 
utmärker och förenar agila metoder som fenomen, vill jag presentera de ovan 
nämnda metoderna, liksom Kanban som metod för systemutveckling 
(Anderson  2010), en metodvariant som utvecklades först några år in på 2000-
talet.  

NÅGRA ETABLERADE AGILA METODER 

Det är svårt att avgöra vilka metoder som tillsammans bäst representerar agila 
metoder som helhet eller som representerar agila metoders kärna. Mitt urval är 
till stor del gjort för att de metoder jag presenterar ofta förekommer i samman-
ställningar av agila metoder, inte för att de är de nödvändigtvis är de mest agila 
metoderna eller de mest spridda. Översikter och analyser av de agila metoder 
jag presenterar här finns (tillsammans med flera andra) också i  Boehm och 
Turner (2004, Appendix A), Abrahamsson, Salo, Ronkainen och Warsta (2002) 
och Abrahamsson, Oza och Siponen (2010).  

I en årlig undersökning av den kommersiella organisationen VersionOne4, 
svarade år 2013 cirka 3500 respondenter, främst i Nordamerika och Europa, på 
en webbenkät om sina erfarenheter av agila metoder (VersionOne  2013). Nära 
tre fjärdedelar uppgav att de använde Scrum eller en metodkombination där 
Scrum ingick. Metoderna XP, FDD och DSDM fanns också med, men utgjorde 
tillsammans mindre än 15 %, inklusive de 11 % som beskrev sin metod som en 
kombination av XP och Scrum. En relativt vanlig kombination var också att 
använda termerna kanban eller lean eller någon benämning där dessa ord ingår i 
beskrivningen av metodvarianten; 8 % av respondenterna i VersionOnes 
undersökning gjorde det.  

3 Se www.dsdm.org/content/history-dsdm (Avläst 2014-12-20) och Stapleton (1997). 
4 Hemsida www.versionone.com. 
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Utgångspunkten för att implementera agila metoder i en verksamhet är inte 
nödvändigvis någon av de etablerade metodvarianterna, utan kan lika väl vara 
någon av de namnkunniga superkonsulternas handböcker eller kurser. Dessa är 
ofta spetsade med en egen agil profil, t.ex. med inriktning på planeringstekniker 
(Cohn  2004, 2006), om själva övergången från ”traditionella” till agila metoder 
(Poppendieck & Poppendieck  2007, Cohn  2010), med ett mer filosofiskt an-
slag (Poppendieck & Poppendieck  2003, 2010), som en komplett projektled-
ningsmetod från start till leverans (Highsmith  2010), genom att återberätta sina 
erfarenheter som en fallstudie (Kniberg  2007), eller helt enkelt agila metoder 
förmedlat på det svenska språket (Gustavsson  2013) eller som praktisk öv-
ningsbok (Gustavsson  2015).  

Förutom att ta stöd i böcker eller konsulter, finns också möjligheten att gå 
utbildning eller till och med certifiera sig som agil coach eller scrum master (det 
senare ungefär processledare i ett agilt utvecklingsteam). Tillsammans innebär 
detta att det finns många uttolkare av vad agila metoder egentligen innebär.  

Här begränsar jag mig till att beskriva huvuddragen i några av de vanliga agila 
metoderna: Extreme Programming (XP), Feature-Driven Development (FDD), 
Crystal family, Adaptive Software Development, Scrum, Dynamic Systems De-
velopment Method (DSDM), och Kanban för systemutveckling.  

Tillsammans ger de en bild av hur agila metoder kommer till uttryck som 
ideal och norm att förhålla sig till vid praktisk implementering. Jag beskriver 
och kommenterar nedan huvuddragen för en metod i taget: dess viktigaste käl-
lor, hur det problem metoden adresserar analyseras och hur strategin som me-
toden vilar på beskrivs, metodens karaktär och uppbyggnad, liksom dess fokus 
och begränsningar.  

Extreme Programming (XP) 
Extreme Programming (XP) är utvecklat av Kent Beck och beskrivs första 
gången i en artikel i Computer (1999). Han beskrev där angreppssättet som ”[tur-
ning] the conventional software process sideways” genom att göra allt – planering, analys 
och design – litet i taget i stället för i en enda stor sekvens. Becks två senare 
handböcker (Beck  2000, Beck & Andres  2005) är numera de centrala källorna 
för XP. 

XPs analys av problemet 
I den första versionen av XP (Beck  2000, kapitel 1) beskrivs det problem som 
metoden adresserar genom ett antal riskexempel. Riskerna handlar om förse-
ningar, låg teknisk systemkvalitet, lågt nyttovärde och hög personalomsättning. 
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XPs lösning (Beck & Andres  2005, kapitel 1) kretsar kring inkrementell plane-
ring, enkel dokumentation, korta utvecklingscykler och tät, informell kommuni-
kation mellan engagerade deltagare. 

Karaktär och uppbyggnad 
XP är uppbyggt kring ett antal grundläggande värderingar och principer.  

Värderingarna (Beck & Andres  2005) handlar om nära kommunikation i ut-
vecklingsteamet, enkelhet (”What is the simplest thing that could possibly work?” (s. 
18)), frekvent återkoppling på resultat, mod (att ha tålamod, att våga vara upp-
riktig och söka verkliga svar), och ömsesidig respekt mellan utvecklarna i tea-
met.  

I den första XP-versionen (2000) beskrevs fem principer: Rapid feedback, 
assume simplicity, incremental change, embracing change och quality work. I 
den andra versionen (2005) hade principerna växt till 14 st., men deras samman-
tagna sakliga innehåll var ungefär detsamma.  

Huvuddelen av XP cirklar kring ett ganska stort antal (ett tjugotal) föreslagna 
tekniker, verktyg och arrangemang som sägs bidra till att realisera värderingarna. 
Teknikerna och verktygen handlar om hur arbetet i teamet ska arrangeras. Upp-
sättningen sådana tekniker och verktyg är olika i de olika publikationerna, men 
några av dem är t.ex. ”the planning game” som beskriver hur ansvar för olika 
aspekter av projektet ska delas upp mellan ”business people” och ”technical 
people”, parprogrammering (att två utvecklare skriver kod tillsammans framför 
en gemensam skärm), ”continuous integration” och ”test-first programming” 
(att färdig kod integreras i systemet som helhet efter varje liten förändring, dvs. 
många gånger dagligen, respektive att alla utvecklingssteg börjar med att kon-
struera automatiska tester) och kollektivt ägarskap av all programkod (att alla i 
teamet får och ska ändra i och förbättra i alla delar av den existerande program-
koden).  

Flera av dessa tekniker, verktyg och arrangemang betonar vikten av att ha 
teamet samlokaliserat och att arbeta inkrementellt i korta arbetscykler på flera 
samtidiga nivåer (dag, vecka och release av ny systemversion).  

Utvecklingsteamet förutsätts behöva olika roller (förutom den uppenbara 
rollen som programmerare) även om ansvaret för resultaten är kollektivt. Rollen 
project manager (som inte fanns med i den första versionen av XP (2000)) är 
definierad som den som faciliterar kommunikation inom teamet och mellan 
team och omvärld. Rollen product manager faciliterar kommunikation mellan 
teamet och kunden och ansvarar för beskrivning och prioritering av de funkt-
ioner som ska utvecklas. Det finns också en roll coach, som beskrivs som ”re-
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sponsible for the process as a whole” (2000, s. 145, 2005, s. 143). Coach är inte ledare 
för teamet, utan “should encourage independence, not dependence” (2005, s. 144). Ytter-
ligare en handfull roller är beskrivna (något olika uppsättningar i de båda XP-
versionerna). De enskilda rollerna är dock inte obligatoriska som komponenter i 
XP. 

Beck betonar att tekniker och andra metodkomponenter är att se som en pa-
lett där det är upp till det enskilda projektet att bestämma vilka och på vilket 
sätt de implementeras, så länge de avspeglar de underliggande värderingarna 
och principerna. Självständighet är centralt i XP. 

Fokus och avgränsningar 
Sammantaget kan XP beskrivas som ett system av utgångspunkter (värdering-
ar), principer och förslag till konkreta arrangemang för att åstadkomma var-
dagssituationer som avspeglar värderingarna.  

På en hierarkisk skala som spänner från verksamhetsstyrning, via projektled-
ning och teamarbete ända till individens operativa arbete, är fokus för XP tyd-
ligt på de två sistnämnda (lägsta) nivåerna: teamarbetet och individens operativa 
arbete.  

XP handlar i första hand om det lilla teamet och uppgiften att skapa pro-
gramkod. Fokus är tydligt begränsat till systemutveckling, t.ex. handlar många 
av teknikerna (som t.ex. de givna exemplen parprogrammering, ”continuous 
integration” och ”test-first programming”) om hur själva produktionen av pro-
gramkod ska gå till. Integrationen i den omgivande organisationen och med 
kunden/systemanvändarna är ett gränssnittsproblem som betraktas inifrån tea-
met. I den första XP-versionen anges metoden vara lämplig först och främst för 
små team som utvecklar system där kraven är vaga och förändras ofta, medan 
författarna i den andra versionen hävdar att deras egna erfarenheter visat att 
metoden kan anpassas till de allra flesta systemutvecklingsprojekt.  

Feature-Driven Development (FDD)  
Feature-Driven Development (FDD) utvecklades av Peter Coad och Jeff De 
Luca och beskrevs först i ett kapitel i boken Java Modeling in Color with UML 
(Coad et al.  1999, Kapitel 6) och blev senare vidareutvecklat och utvidgat av 
Palmer och Felsing (2002).  

FDDs analys av problemet 
FDD pekar ut tre typer av utmaningar att hantera i samband med systemut-
veckling. Språk- och kommunikationsproblem mellan olika individer och parter 
kring projektet, den komplexitet som måste hanteras vid systemutveckling och 
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svårigheten att balansera intern kvalitet mot extern, alltså teknisk kvalitet mot 
funktionell. Strategin för att möta utmaningarna är mindre tydligt deklarerad, 
men man betonar att framgång beror först och främst på skickliga individers 
engagemang och förmåga, och i andra hand på tillgången till relevanta processer 
och teknologier.  

Karaktär och uppbyggnad 
FDD är strukturerad som best practices, definierade roller och processer.  

Åtta viktiga best practices beskrivs; några exempel är domain object mo-
deling, developing by feature, feature teams och inspections. För var och en 
beskrivs hur man gör och varför de stödjer de grundläggande problemen med 
kommunikation, komplexitet och kvalitet. Man betonar också att de utgör ett 
sammanhängande system: ”Each practice complements and reinforces the others” 
(Palmer & Felsing  2002, s. 35). 

Sex viktiga projektroller (och åtta andra roller som är aktuella då och då) de-
finieras (Palmer & Felsing  2002). Project manager är ”the administrative lead of the 
project [. . .] Part of that role involves shielding the development team from distractions by 
forces external to the project”  (s. 28). Rollen domain experts är sådana användare, 
kunder, projektsponsor och affärsanalytiker som har kunskap om den verksam-
het där systemet ska användas. De andra rollerna beskriver en hierarki i förhål-
lande till det utvecklade systemet: chief architect, development manager, chief 
programmer och class owners.  

Processerna delar in arbetsflödet i fem faser där de tre första skapar en över-
gripande modell av systemet, översätter den till features och sedan till en grov 
plan för det kommande arbetet. De två sista, en sekvens med design och ut-
veckling per feature, itereras tills alla features är färdiga och systemet komplett. 
En viktig poäng är att hitta en lagom abstraktions- eller detaljeringsnivå för en 
feature; den får inte vara större än att den går att utveckla inom två veckor, 
helst betydligt mindre, och den ska beskriva något med ett tydligt kundvärde.  

FDD föreslår också färdiga formulär för dokumentation av features och lik-
nande (t.ex. med standardiserad färgkodning), och att man använder standardi-
serade milstolpar och milstolpemöten för uppföljning av progress. Syftet är här 
att skapa så transparenta former för kommunikationen av progress att missför-
stånd minimeras och eventuella problem snabbt blir synliga.  

Fokus och avgränsningar 
Den uppgift som FDD har ambitionen att vara en lösning på beskrivs som ka-
raktäriserad av kommunikationsutmaningar mellan inblandade parter, av upp-
giftens komplexitet och av balansen mellan teknisk och funktionell kvalitet. 
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Förutom att man betonar individernas betydelse, anges ingen uttrycklig strategi 
som vägledning för att förstå kopplingen mellan FDDs problemanalys och lös-
ning. FDDs lösning byggs i stället upp som ett system av best practices, definie-
rade roller och processer.  

Metoden har sitt fokus tydligt begränsat till utvecklingsteamet i ett systemut-
vecklingsprojekt och på hur teamet organiserar sitt operativa arbete med att 
analysera, planera och genomföra sin operativa uppgift att skapa programkod. 
Kund, användare och andra aktörer utanför teamet betraktas från en utgångs-
punkt inne i teamet.  

Även om teamets självständighet betonas, så är metoden presenterad i en på-
tagligt konkret och instruerande stil, med steg-för-steg-beskrivningar av aktivi-
teter, listor med tips och definitioner av avsett resultat från de beskrivna detalj-
aktiviteterna. Fragmentariska anvisningar för anpassning till olika projektsituat-
ioner finns invävda här och där i beskrivningarna, men är inte särskilt tydliga.  

Crystal  family  
Crystal är en familj med metodvarianter i form av grova mallar anpassade till 
olika relevanta projektsituationer. Crystal introduceras i boken Agile Software 
Development (2002, ny utökad upplaga 2006) och i Crystal Clear: A Human-Powered 
Methodology for Small Teams (Cockburn  2004) presenteras den minsta och enkl-
aste av metodvarianterna utförligt. 

Crystals  analys av problemet 
Cockburn framhåller kommunikation och lärande som avgörande framgångsrik 
systemutveckling. Tyst kunskap betonas som väsentlig och han hänvisar till Pe-
ter Naurs idéer om programmering betraktad som teoriutveckling och Pelle 
Ehns texter om betydelsen i systemutveckling av ”the building of shared experiences 
through shared practice, of using practice directly as a basis for discovering needs” (Cockburn  
2006, s. 407).  

Strategin bakom metodfamiljen Crystal baseras på frekventa leveranser, re-
flektion och förbättringar, och nära, informell kommunikation (Cockburn  
2006). Dessa anges som principer som måste vägleda all implementering av 
metoden. 

 

Karaktär och uppbyggnad 
I de två introducerande böckerna (2002, 2006) skissas Crystal-metodernas prin-
ciper för lösningar för olika projektsituationer upp och ett par exempel på me-
todversioner ur familjen utvecklas litet mer. Cockburn poängterar att Crystal 
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ska ses som en ”family of methodologies with a common genetic code. . . . Each project or 
organization uses the genetic code to generate new family members” (2004, s. xvi). Idén är 
att välja metodvariant efter två dimensioner: Antalet människor i projektet och 
hur allvarliga konsekvenser man riskerar vid fel i systemet. De inverkar på hur 
kommunikationen inom projektet organiseras, respektive graden av formalism 
vid t.ex. granskningar. 

Gemensamt för alla varianterna är att man utvecklar produkten inkrementellt 
(upp till 3-4 månaders inkrement, men normalt betydligt kortare) och att tea-
men genomför reflektions-workshops minst före och efter varje inkrement där 
man diskuterar och beslutar om löpande justeringar av hur metoden ska tilläm-
pas.  

Centralt i Crystal är hur man fysiskt arrangerar arbetsplatser för att underlätta 
informell kommunikation och hur viktig information om den kontinuerliga 
progressen åskådliggörs för projektdeltagarna. De praktiska skillnaderna mellan 
de olika metodvarianterna ligger i vilka roller som bör finnas, hur koordination-
en mellan team ordnas (givetvis när det finns mer än ett team), pulsen (inkre-
mentens längd) och hur formellt som krav och specifikationer bör dokumente-
ras. 

Crystal Clear, den minsta av metodvarianterna är avsedd för team upp till 
cirka ett halvdussin deltagare och system som inte är särskilt felkritiska (dvs. där 
konsekvensen av fel i den färdiga produkten inte hotar stora värden eller män-
niskors hälsa). Den presenteras (2004) som en palett med förslag till arrange-
mang för det enskilda projektet eller organisationen att utgå ifrån för det en-
skilda projektet. För några, men inte alla, av förslagen antyds hur de kan föränd-
ras om projektet är större eller mer felkritiskt än det som Crystal Clear är av-
sedd för.  

Förutom de grundläggande principerna om frekventa leveranser, reflektion 
och förbättringar, och nära, informell kommunikation, anges ytterligare fyra 
principer som centrala för framgång men inte alltid möjliga att helt tillfreds-
ställa: Individens trygghet (att kunna uttrycka oro utan att riskera kritik), fokus 
(veta vad man ska göra och ha tid och arbetsro för att kunna göra det), tillgång 
till expertanvändare, och en teknisk miljö med automatiska tester, versionshan-
tering och frekvent integration av systemet.  

Cockburn är tydlig med att olika föreslagna tekniker och lösningar från andra 
metoder, som XP, Scrum eller Adaptive Software Development, kan användas i 
stället för de som föreslås i Crystal under förutsättning att de stödjer de under-
liggande syftena med de utbytta arrangemangen. 
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Fokus och avgränsningar 
I Crystal uppfattas systemutvecklingsuppgiften som karaktäriserad av kommu-
nikationsutmaningar och lärande på individ- och teamnivå (tyst kunskap skapad 
genom nära informell kommunikation och reflektion). Strategin kan beskrivas 
som att skapa fysiska möjligheter till nära informell kommunikation mellan de 
inblandade parterna och individerna, liksom till lärande genom inspektioner av 
delresultat och gemensam reflektion.  

Metodens fokus är på teamnivån. 
I metoden beskrivs hur Crystal kan anpassas beroende av projektstorlek och 

hur felkritiskt det utvecklade systemet är. Anpassningarna beskrivs i form av 
riktlinjer och enstaka exempel ges.  

Adaptive Software Development  (ASD)  
Adaptive software development (ASD) formuleras i Jim Highsmiths5 bok Adap-
tive software development (Highsmith  2000).  

ASDs analys av problemet 
Highsmith framhåller att traditionella ansatser, som planera-först-gör-sedan, 
hanterat mjukvaruutveckling som om det vore frågan om en komplicerad upp-
gift, när uppgiften att utveckla IT-system i stället utmärks av komplexitet. 
Bokens (2000) undertitel är A colloborative approach to managing complex systems. 
Komplexiteten innebär, menar Highsmith, att ledningsstrategin måste utmärkas 
av att söka skapa möjlighet för aktörerna i projektet att samarbeta i självorgani-
serande system av team och individer. 

Teamet samlas kring en mission som anger riktning, ger inspiration och väg-
leder beslut. Allt arbete följer tre cykliska steg: Speculate, collaborate och learn. 
Termen speculate är vald för att understryka att komplexa uppgifter inte kan 
planeras i traditionell mening, det handlar i stället om att formulera riktning 
(mission) och en slags arbetshypotes om hur man ska gå tillväga. Collaborate 
syftar på arbetet och learn betonar att allt arbete genererar lärande och nya för-
utsättningar som kan användas i fortsatt iteration av de tre stegen.  

Karaktär och uppbyggnad 
ASD är ingen särskilt starkt sammanhållen metodbeskrivning av det tradition-
ella slaget, med definierade roller, aktiviteter och dokument. Både roller, aktivi-
teter och dokument beskrivs visserligen, men det är den bakomliggande filoso-
fin som ges utrymme.  

5 Han använder namnet James A. Highsmith III för denna bok, men är samma person som den Jim 
Highsmith som senare publicerat t.ex. boken Agile Project Management (2010).  
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Viktigast i en arbetscykel (speculate, collaborate och learn) är att fokusera på 
den komponent som ska skapas. Först om den framstår tillräckligt klart för ak-
törerna kommer de självorganiserande mekanismerna att inverka maximalt po-
sitivt på hur teamet löser den praktiska uppgiften med att skapa resultatet.  

Timebox är ett viktigt koncept, eftersom det tvingar till avvägningar mellan 
inre och yttre kvalitet, kort och långt perspektiv, det tvingar fram pragmatism 
och lärande (man måste dra lärdom för att kunna leverera resultat) och fokus på 
uppgiften. Timebox används på flera nivåer: version (produktversion klar för 
användning), cycle (arbetscykel som levererar en komponent klar för gransk-
ning) och build (en del av produkten klar för intern granskning i teamet).  

En viktig samarbetsarena är joint application development (JAD) som är en 
form av strukturerat arbetsmöte med en facilitator som hanterar mötesproces-
sen. Tre andra beskrivna och centrala mötesformer är customer focus-group 
reviews (kund/användare ger feedback på produkten), software inspections 
(teaminterna kodgranskningar för att säkerställa kvalitet och teamlärande) och 
postmortems (teamets utvärdering av arbetet under projektet med ett tydligt 
lärandesyfte).  

I ASD betonas att agila metoder kräver ett ledarskap som skapar förutsätt-
ningar för självorganisering. I stället för den traditionella modellen (kallas 
command-control) föreslås i ASD en modell byggd på leadership-collaboration. 
Det nås genom att ledare betonar och stödjer en tydlig struktur och klarhet vad 
gäller arbetsresultat (de avsedda och de faktiska), men stödjer teamets självor-
ganiserande principer när det gäller hur arbetet att nå resultaten ska gå till.  

Fokus och avgränsningar 
Systemutvecklingsuppgiften ses i ASD som en komplex uppgift som för sin 
lösning kräver att aktörerna i projektet kan samarbeta i självorganiserande sy-
stem av team och individer. Arbetet måste ske iterativt i cykler med reflektion, 
samarbete och lärande.  

Principerna och de föreslagna metodkomponenterna anges vara generiska, 
men även om detta inte formuleras eller definieras så är det det lilla teamet som 
står i fokus. ASD är i det avseendet mer att se som en kultur än ett system av 
rekommenderade konkreta yttre arrangemang.  

Scrum 
Scrum beskrevs första gången, då som en utvecklingsprocess, av Ken Schwaber 
i ett konferensbidrag (Schwaber  1995). Därefter har metoden Scrum publice-
rats i gradvis utvecklade versioner av Schwaber och Beedle (2001), av Schwaber 
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själv (2004) och därefter publicerar Schwaber och Sutherland en periodiskt 
uppdaterad och versionshanterad definition av komponenterna i Scrum på sin 
webbplats (www.scrumguides.org). Den senaste är från juli 2013 (Schwaber & 
Sutherland  2013a). År 2014 finns metodbeskrivningen översatt till mer än 30 
språk, bland annat till svenska av Christina Skaskiw (Schwaber & Sutherland  
2013b). 

Jag återkommer något till Scrums bakgrund i kapitlet 5 Analys av agil metod 
i idealform: Exemplet Scrum, s. 101.  

Scrums analys av problemet 
Systemutveckling beskrivs som ”a complex endeavor” (Schwaber  2004, s. 1) och 
Scrum som en ”management and control process that cuts through complexity” (Schwaber 
& Beedle  2001, s. 2).  

Strategin för att hantera komplexiteten beskrivs som empirical process con-
trol, dvs. att arbetet styrs genom frekvent feedback från verkliga delresultat sna-
rare än genom jämförelser med en ursprunglig plan (det senare kallas defined 
process control) (Schwaber & Sutherland  2013a). Strategin bygger på att tre 
komponenter implementeras konsekvent: Transparens (benämns visibility i 
Schwaber  2004), dvs. att alla aktörer har tillgång till delresultat, får observera 
processen (t.ex. i möten) och delar begrepp och terminologi (t.ex. har tydliga 
definitioner om vad som menas med ”färdigt”). Inspection, den andra kompo-
nenten, syftar på att delresultat granskas så ofta att man upptäcker avvikelser 
och problem tidigt. Den tredje komponenten är adaptation, som innebär att 
man snabbt agerar på problem, avvikelser och förändrade förutsättningar.  

Karaktär och uppbyggnad 
Scrum definierar ett sammanhållet system av roller, aktiviteter och artefakter 
(dokument och begrepp) som tillsammans påstås skapa arbetssituationer som 
stimulerar till engagerat och produktivt arbete i ett utvecklingsteam.  

Teamet (3-9 deltagare) har ingen ledare, bara en scrum master som stödjer 
teamets arbetsprocess (att tillämpa Scrum effektivt). Teamets kontakt med värl-
den utanför går via rollen product owner, som formulerar och prioriterar krav, 
godkänner delresultat och svarar för att teamet får tillgång till tillräcklig inform-
ation om den verksamhet som ska använda det färdiga systemet.  

Arbetet organiseras i sprintar, dvs. arbetscykler på upp till en månad då tea-
met realiserar några av posterna på kravlistan och lämnar över en fungerande 
(men i början enkel) version av systemet till product owner. Sprinten inleds 
med ett prioriterings- och planeringsmöte med utvecklingsteam och product 
owner, fortsätter med dagliga (starkt formaliserade) korta avstämningsmöten i 
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teamet och avslutas med en demonstration av produkten för product owner 
och andra inbjudna kundrepresentanter, följt av ett reflektionsmöte där team 
och product owner utvärderar hur arbetet fungerat under den gångna sprinten. 
Sådana här arbetscykler repeteras tills systemet är klart.  

Fokus och avgränsningar 
Scrum är beskrivet, speciellt i den aktuella The Scrum Guide (Schwaber & 
Sutherland  2013a), som en uppsättning definierade komponenter som tillsam-
mans ska skapa en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som påstås vara gynnsam 
för arbete med den komplexa systemutvecklingsuppgiften.  

Scrum kan beskrivas som en ledningsmetod med sitt fokus på utvecklings-
teamet (”Scrum deals primarily with the level of the team” (Schwaber & Beedle  2001, 
s. 2)) och metoden anvisar inga speciella tekniker för själva arbetet med att 
skapa den tekniska produkten.  

Dynamic Systems Development Method (DSDM) 
DSDM är frukten av ett samarbete mellan ett knappt tjugotal brittiska ISD-
aktörer i början av 1990-talet i ett konsortium som bildades för att ”[provide] a 
framework of controls and best practices for the rapid application development (RAD) of 
high-quality business system solutions” (Paul Taylor, ordförande i The DSDM 
Consortium i Stapleton  1997, s. xi). DSDM bygger på RAD som försetts med 
en övergripande modell för styrning av projektet och beskrivs i en handbok 
som ges ut av konsortiet (DSDM Consortium  2014). Konsortiet har en hem-
sida där bland annat metodhandboken finns tillgänglig (www.dsdm.org6).  

Metoden har under några år benämnts DSDM Atern (DSDM Consortium  
2008), men heter i sin senaste version The DSDM Agile Project Framework 
(DSDM Consortium  2014). En annan ofta refererad källa är en handbok av 
Jennifer Stapleton (1997), som var en av de drivande i utvecklingen av DSDM. 

DSDMs analys av problemet 
I DSDM (DSDM Consortium  2014) beskrivs det som orealistiskt att tro att det 
går att specificera en systemlösning i detalj innan den utvecklas. Dessutom ger 
själva utvecklingsarbetet med en lösning alltid upphov till gradvis bättre förstå-
else av hur lösningen kommer att inverka på den verksamhet där den ska an-
vändas och sådant lärande stimulerar till förändring av kraven (s. 13).  

Lösningen ligger i att finna en balans mellan verksamhets- och affärssituat-
ionen kring projektet och de mer omedelbara frågorna om här-och-nu i utveckl-

6 I Sverige finns DSDM Konsortiet Sverige med hemsidan www.dsdmsweden.com. 
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ingsteamet. Styrkan i det traditionella angreppssättet planera-först-gör-sedan 
(”control and quality” (s. 10)) och styrkan i Rapid Application Development RAD 
(”good communication, business involvement, transparency” (s. 10)) är båda viktiga – de 
måste balanseras mot varandra.  

Balansen realiseras genom att de grundläggande förutsättningarna för pro-
jektet definieras tidigt. Det är nödvändigt för att verksamhetsledande funktioner 
i organisationen (speciellt så i större organisationer) ska kunna förstå och för-
hålla sig till projektet och minskar risken för ”nasty surprises” för projektet 
(DSDM Consortium  2014, s. 13). Men genomförandearbetet sker inkrementellt 
och iterativt i relativt självstyrande utvecklingsteam som samarbetar nära med 
affärs- och verksamhetsrepresentanter, användare och tekniska koordinatorer.  

Karaktär och uppbyggnad 
Själva projektet delas in i sex övergripande, sekventiella faser: Pre-project phase, 
feasibility phase, foundations phase, evolutionary development phase, 
deployment phase och post-project phase (DSDM Consortium  2014). 

De grundläggande principerna (8 st. i senaste versionen) betonar nära samar-
bete mellan utvecklare, affärsansvariga och användare och att utvecklingen ska 
ske inkrementellt. Tids- och kostnadsramarna ska betraktas som fasta och den 
slutliga funktionaliteten ska anpassas efter vad som visar sig möjligt att klara 
inom dessa. Principen att en lösning bara behöver vara ”good enough” betonas 
genomgående – strävan mot perfektion gör ofta att tiden till att systemets af-
färsnytta kan realiseras förlängs på ett oekonomiskt sätt.  

Timebox, att aktiviteter tidsbegränsas i förväg, liksom tekniken med 
MoSCoW7 för prioritering av krav är grundläggande i metoden. Facilitated 
workshop, en typ av öppet brainstorming-möte med en neutral mötesledare, 
rekommenderas som generellt teknik för problemlösning. (2014) 

Utvecklingsteamet (solution development team) (idealt ett halvdussin med-
lemmar (Stapleton  1997)) är mycket självständigt och samarbetar tätt med an-
vändarrepresentanter. Ett tiotal roller i och kring utvecklingsteamet är definie-
rade. Teamet leds av en team leader som “acts as the servant-leader for the Solution 
team. . . . This is a leadership role rather than a management role and the person holding it 
will ideally be elected by his or her peers as the best person to lead them through a particular 
stage of the project”  (DSDM Consortium  2014, s. 48). 

Hierarkiskt överställd team leader finns en project manager som är ”focused on 
managing the working environment in which the solution is evolving. . . . Managing the em-

7 MoSCoW är akronym för prioritering av krav i fyra grupper efter fallande prioritetsordning: “(M)ust, 
(S)hould, (C)ould and (W)on’t have this time” (DSDM Consortium  2014). 
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powered team requires a facilitative style rather than a ‘command and control’ style” (2014, s. 
46). Över project manager finns ytterligare ett par ledarnivåer definierade och 
vid sidan av utvecklingsteamet finns bland annat rollen DSDM coach  som ska 
hjälpa teamet att implementera metoden på ett effektivt sätt (2014, Kap. 7). 

Metoden är utvecklad för att kunna integreras med stora generella kommer-
siella projektledningsstandards som den brittiska PRINCE2 (Office of 
Gouvernment Commerce  2002) och den amerikanska PMBOK® Guide (PMI  
2008). Om den senaste versionen av DSDM skriver man på sin egen hemsida: 
“[DSDM] has always maintained a strong focus on the corporate project-based environment 
to provide a ‘grown- up’ approach to Agile in the complex corporate world”.8 

Fokus och avgränsningar 
Systemutveckling ses i DSDM som en komplex uppgift som inte helt kan över-
blickas förrän under utvecklingsarbetet. För att skapa en bra lösning, en med 
stort affärsvärde, måste projektet integreras väl i den omgivande organisation-
ens strukturer för verksamhetsstyrning, liksom de deltagande individerna och 
utvecklingsteamen ges en hög grad av självbestämmande. DSDM söker hitta 
strukturer för att nå en fungerande balans mellan dessa två. 

På en hierarkisk skala från verksamhetsstyrning, via projektledning och tea-
marbete ända till individens operativa arbete, är fokus för DSDM på de två 
förstnämnda (högsta) nivåerna: verksamhetsstyrning och projektledning.  

I introduktionen av den senaste versionen av DSDM skriver man att meto-
den med fördel kan integreras med andra agila metoder genom att den är “ ideal 
as a wrapper for more limited Agile approaches to ensure that the whole project lifecycle is 
addressed” (2014, s. 4). För integrationen med metoden Scrum (som då används 
för arbetet i the solution development team) har man till och med givit ut en 
särskild handbok (Craddock  2013). 

Kanban för systemutveckl ing 
Några år in på 2000-talet utvecklade David Anderson en metod för systemut-
veckling vid Microsoft som baseras på Kanban, ett begrepp hämtat från Toyo-
tas produktionsprocess (Anderson  2010).  

Flera av de vanliga kännetecknen från andra agila metoder saknas i Kanban, 
men den förtjänar ändå att tas upp här eftersom den fått stor spridning bland 
praktiker i miljöer som i övrigt diskuterar agila metoder (VersionOne  2013), 
särskilt där systemutvecklingen sker i sammanhang där inslaget av vidareut-
veckling och förvaltning är stort.  

8 Se www.dsdm.org/product/dsdm-agile-project-framework-handbook [Avläst 2014 Dec. 08] 
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Kanbans analys  av problemet 
Begreppet Kanban syftar på principen att låta behoven, inte kapaciteten, styra 
processen. Man kallar principen för Pull system, att inget produceras i ett pro-
cessteg förrän efterföljande processteg signalerar att det behöver ny input. Tan-
ken är att bara en minimal mängd enheter samtidigt ska befinna sig i processen 
som helhet. Utmaningen är då att komma underfund med hur små lager och 
mellanlager man kan ha som buffert och ändå täcka variationerna i behov hos 
efterföljande steg i processen.  

Bakgrunden till Kanban hos Toyota var brist på råmaterial i Japan efter 
andra världskriget. Det tvingade fram arbetssätt där man kunde hålla produkt-
ionen igång med minimala inleveranser Just-in-time, alltså bara precis tillräckligt 
med material levererat precis i tid för att tillverkningen skulle kunna fortgå utan 
avbrott. En positiv sidoeffekt var att resurser (t.ex. kapital och utrymme) inte 
bands i mellanlager mer än absolut nödvändigt.  

Anderson var också inspirerad av Goldratts Theory of Constraints (Goldratt 
& Cox  1993, Goldratt  1997), att öka den totala genomströmningen i en pro-
cess genom att identifiera det processteg som är processens flaskhals och där-
med begränsar det totala flödet och föra resurser dit. Goldratt pekade på att 
den som hanterar flera uppgifter parallellt förlorar ställtid varje gång han eller 
hon byter från en uppgift till en annan. Om det drabbar ett steg i processen 
som är flaskhals och alltså begränsar processens totala genomströmning, adde-
ras ställtiderna till den totala genomförandetiden. Dessutom innebär ställtider 
att resurser ägnas åt icke-produktivt arbete och ökar kostnaderna för processen.  

Översatt till systemutveckling handlar Kanban om att minimera multi-
tasking, dvs. att teamet inte arbetar med många uppgifter parallellt (t.ex. att 
teamet inte påbörjar arbetet med nya funktioner innan de redan påbörjade av-
slutats).  

Karaktär och uppbyggnad 
Grunden i Kanban för systemutveckling är helt enkelt att sätta ett tak för hur 
många ärenden eller uppgifter som samtidigt få befinna sig i de olika stegen i 
utvecklingsprocessen, t.ex. hur många ärenden eller funktioner som samtidigt 
analyseras, som kodas och som testas. Teamet påbörjar inte ett nytt ärende, t.ex. 
analysen av en felrapport eller en ny funktion, förrän det finns en ”ledig plats” i 
analyssteget. Det får konsekvenser för teamets praktiska samarbete, t.ex. att om 
ett ärende fastnar i ett visst steg i processen och alltså hindrar flödet för andra 
ärenden, fokuserar hela teamet tillsammans på att göra färdigt det blockerande 
ärendet och därmed öppna flödet för nya ärenden igen (Kniberg & Skarin  
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2010). Resurserna i processen flyttas snabbt till det arbetssteg som för tillfället 
begränsar systemets totala prestation. 

En konsekvens av att Kanban för systemutveckling inriktas på flödeseffekti-
vetet är att begreppen inkrement och arbetscykel tonas ned. Kanban handlar i 
stället om hur flödet av enskilda arbetspaket eller ärenden hanteras effektivt.  

Fokus och avgränsningar 
Grundläggande i Kanban som metod för systemutveckling är att betrakta tea-
mets arbete ur processperspektiv. Metoden söker effektivisera teamets system-
utvecklingsprocess genom att minska förlusterna i ställtid genom strategin att 
minska teamets multi-tasking. Kanban för systemutveckling handlar alltså 
närmast om teamets sätt att effektivisera flödet i sin löpande arbetsprocess. 

Etablerade agi la metoder: Sammanfattande kommentarer  
Som framgår av presentationerna av olika etablerade agila metoder här ovan 
skiljer de sig åt i flera dimensioner, både till sitt innehåll och hur de presenteras. 
Abrahamsson och kollegor konstaterar i en tidig jämförande analys av agila me-
toder (Abrahamsson et al.  2002) att varje agil metod introducerar egna begrepp 
och en egen terminologi, vilket bidrar till förvirring bland annat om vad som 
egentligen karaktäriserar agilt och agila metoder. Från min egen, ovanstående 
genomgång av agila metoder noterar jag t.ex. följande: 

En palett  att  väl ja ur  e l ler  ett  sammanhållet  system 
Några metoder presenteras som paletter fyllda med tekniker och arrangemang 
att välja ur, som XP, ASD och Crystal, medan andra i högre utsträckning anvi-
sar ett komplett system av arrangemang som bör implementeras punkt för 
punkt. Till de senare hör FDD, Scrum, DSDM och Kanban.  

Olika organisatorisk  nivå 
De skiljer sig också åt vad gäller den organisatoriska nivå de tar som sin ut-
gångspunkt. De flesta (alla utom DSDM) har sitt fokus i det lilla teamet med 
utvecklare som ska skriva programkod för det utvecklade IT-systemet. Den 
organisation där projektet pågår är då något som finns ”där utanför” och som 
man måste hantera relationen ”till”, men den ingår inte i den värld som meto-
den beskriver.  

Generel l t  el ler  begränsat t i l l  systemutveckl ing 
Också för de metoder som fokuserar på det lilla teamet finns tydliga skillnader. 
I XP och FDD ligger fokus på tekniknära aspekter av arbetet, t.ex. hur tänkta 
programfunktioner struktureras och beskrivs, hur koden testas, mm. Crystal, 
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ASD, Scrum och Kanban har i stället sitt fokus på mer generella aspekter av hur 
individerna i det lilla teamet bäst samarbetar med varandra för att lösa en kom-
plex uppgift vilken som helst. Även om det är tydligt att det är systemutveckl-
ing, att det till slut handlar om att skriva programkod, som är den miljö som är i 
centrum går det ganska bra att tänka sig att teamets uppgift skulle kunna vara 
något helt annat än systemutveckling. Här hamnar DSDM i mellanläge.  

Fi losof i  el ler  instruktion 
Presentationen av metoderna är också olika utförliga vad gäller den underlig-
gande filosofi och de grundläggande principerna metoden utgår ifrån. ASD och 
Crystal lägger stor vikt vid att försöka förmedla sin underliggande analys av vad 
systemutveckling innebär och vilken strategi man valt för att hantera detta 
framgångsrikt. DSDM, FDD och XP är mer instruerande pragmatiska om hur 
praktiska arrangemang ska se ut för att leda till framgång. Scrum och Kanban 
kan beskrivas som litet av båda. 

VAD ÄR DET AGILA I  AGIL METOD? 

Det hävdas ibland av förespråkare av agila metoder, som bland annat Abra-
hamsson, Oza och Siponen konstaterar (2010), att det inte fungerar att plocka 
enskilda russin ur den agila metodkakan utan att metoderna måste implemente-
ras som helheter. Schwaber och Highsmith säger t.ex. om metoden Scrum 
(2013a, s. 16) att ”Scrum’s roles, artifacts, events, and rules are immutable and although 
implementing only parts of Scrum is possible, the result is not Scrum. Scrum exists only in its 
entirety. . .” Men paradoxalt nog innebär principen om självstyrande team och 
kontinuerlig anpassning och utveckling av arbetsprocesserna också att de re-
kommenderade metodarrangemang man finner i handboken, vilken det nu än 
är, ska anpassas till lokala förhållanden. I praktiken torde det knappast gå att 
finna några ”rena” implementeringar av någon enskild av de olika konkurre-
rande agila metodvarianterna. Det vanliga är i stället att den enskilda organisat-
ionen eller projektet låter sig inspireras av en eller flera av metoderna och gör 
en implementering med inslag hämtade från flera håll (Diebold & Dahlem  
2014, VersionOne  2013). 

Ågerfalk och Fitzgerald (2006), liksom Hoda, Kruchten, Noble och Marshall 
(2010), pekar på att budskapet om att implementera allt eller inget ställt mot 
uppmaning om kontinuerlig lokal anpassning, tillsammans blir ett förvirrande 
budskap. För att kunna anpassa på ett medvetet sätt krävs därför att den under-
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liggande strategin som de agila metoderna baseras på kan artikuleras. Flera såd-
ana försök till definitioner av det agila i agila metoder har gjorts. Den mest up-
penbara är det agila manifestet. 

Det agi la manifestet:  Värderingar och princ iper  
I det agila manifestet (Beck et al.  2001) formulerade sjutton ledande personlighet-
er inom systemutveckling en gemensam bas för deras olika metoder och myn-
tade termen ”agile software development” för detta gemensamma. Man enades om 
fyra grundläggande värderingar som anger önskvärd attityd i några betydelse-
fulla avseenden: Att betona betydelsen av levande människor snarare än verktyg 
och processer, av själva produkten snarare än dokumentation av den, av samar-
bete snarare än köpslående och av flexibilitet snarare än rigid planering (se Ta-
bell 1). 

 

Tabell 1 Det agila manifestet: Värderingar 

Manifesto for Agile Software Development 
We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping other do it. 
Through this work we have come to value: 
 
Individuals and interactions  ................. over  ................................ processes and tools 
Working software  ................................. over  ............... comprehensive documentation 
Customer collaboration  ....................... over  ................................. contract negotiation 
Responding to change  ........................ over  ....................................... following a plan 
 
That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. 
(Beck et al.  2001) 

 

Mot bakgrund av värderingarna formulerades också tolv principer som förfat-
tarna menar att man bör följa vid agil systemutveckling (se Tabell 2, den vänstra 
kolumnen).  

Någon ytterligare förklaring eller anvisning av hur manifetset ska tolkas och 
användas ges inte. Sju av de tolv principerna har en tydligt instruerande karaktär 
(se mina markeringar i den högra kolumnen i Tabell 2). De anger hur något ska 
göras: Leveranser ska ske tidigt och kontinuerligt; leverans ska göras ofta, dvs. 
med några veckors intervall; utvecklare och ”business people” ska samarbeta på 
daglig basis; kommunicera i första hand ansikte mot ansikte; progression bör 
mätas direkt på produkten; teamen bör vara självorganiserande; teamet bör re-
gelbundet reflektera över sin effektivitet och justera sina arbetsprocesser.  

De fem andra principerna går inte att översätta direkt i hur arbetet ska göras, 
utan har mer en karaktär av attityder som ska eftersträvas. Att vara öppen för 
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förändringar av kraven; att lita till de deltagande individernas egen motivation; 
att sträva efter en arbetstakt som går att hålla under lång tid; att sträva efter hög 
kvalitet i alla avseenden; att sträva efter enkelhet. 

 

Tabell 2 Det agila manifestet: Principer 

Agile principle (Beck et al.  2001)   
(Min kursivering) 

Principens karaktär 
(Mitt tillägg) 

1.  Our highest priority is to satisfy the customer through early and 
continuous delivery of valuable software. 

Instruktion 

2.  Welcome changing requirements, even late in development. 
Agile processes harness change for the customer's competitive 
advantage. 

Önskvärd attityd 

3.  Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a 
couple of months, with a preference to the shorter timescale. 

Instruktion 

4.  Business people and developers must work together daily 
throughout the project. 

Instruktion 

5.  Build projects around motivated individuals. Give them the envi-
ronment and support they need, and trust them to get the job 
done. 

Önskvärd attityd 

6.  The most efficient and effective method of conveying information 
to and within a development team is face-to-face conversation. 

Instruktion 

7.  Working software is the primary measure of progress. Instruktion 

8.  Agile processes promote sustainable development. The spon-
sors, developers, and users should be able to maintain a con-
stant pace indefinitely. 

Önskvärd attityd 

9.  Continuous attention to technical excellence and good design 
enhances agility. 

Önskvärd attityd 

10.  Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is 
essential. 

Önskvärd attityd 

11.  The best architectures, requirements, and designs emerge from 
self-organizing teams. 

Instruktion 

12.  At regular intervals, the team reflects on how to become more 
effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly. 

Instruktion 

  

Principerna i det agila manifestet anger alltså dels några attityder som i olika 
avseenden uttrycker värderingarna och därför bör vägleda praktiska val och 
arrangemang, och dels instruktioner om vissa praktiska arrangemang.  

I avhandlingens inledning beskrev jag kortfattat hur synen på systemutveckl-
ing förändrats från ett paradigm präglat av rationalism mot att se systemutveckl-
ing som en uppgift präglad av komplexitet (Brooks  1987) och därmed som en 
med nödvändighet evolutionär process karaktäriserad av ett stort inslag av lä-
rande (Brooks  1987, Boehm  1988). I det agila manifestet saknas dock en inle-
dande motsvarande analys av vad det är i systemutveckling som leder fram till 
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strategin så som den uttrycks i värderingarna och principerna. Den bakomlig-
gande analysen och det därpå följande valet av strategi måste alltså tolkas fram 
ur undertexten i det agila manifestet och från hur den kommer till uttryck i olika 
agila metodvarianter.  

Vad är det agi la i  de etablerade agi la metoderna? 
Man kan konstatera att i de etablerade agila metoder jag tidigare presenterat 
ägnas inte särskilt stort utrymme åt att analysera eller karaktärisera hur den upp-
gift som metoderna avser att hantera. I flera av metoderna noteras dock ut-
tryckligen att systemutveckling ses som en komplex uppgift (FDD, ASD, 
Scrum och DSDM), men i huvudsak är detta underförstått och framgår indirekt 
av de strategier metoderna beskriver. Utöver det anges följande strategier, an-
tingen uttryckligen eller så stöds de tydligt indirekt genom de konkreta ar-
rangemang som föreslås i en eller flera av metoderna:  

- Krav och lösningar kommer att förändras under projektets gång, 

- Återkoppling och lärande betonas, 

- Inkrementell och iterativ utveckling, 

- Behov av omfattande, nära, transparent och informell kommunikat-
ion mellan inblandade parter, 

- Självstyrande/självorganiserande utvecklingsteam, 

- Frekvent reflektion och förbättringar av arbetsprocesser, 

- Stävan mot minimal dokumentation och enkla lösningar. 

Systematiska ansatser  att definiera agi lt  i  agi la metoder  
Flera systematiska ansatser (Abrahamsson et al.  2002, Boehm & Turner  2004, 
Adolph  2006, Conboy  2009, Dybå et al.  2014) har gjorts för att formulera 
generellt vad som utmärker agila metoder som fenomen. Några av dessa har 
definierat det agila utifrån målhierarkier.  Karlsson och Ågerfalk (2009) framhål-
ler kundnytta respektive hållbar utveckling, det första med externt och det 
andra med internt fokus, som övergripande agila mål som värderingar och prin-
ciper i det agila manifestet kan länkas till.  Conboy (2009) gör en analys av be-
greppet agilt ställt mot begreppet lean där han framhåller affärsvärde och flexi-
bilitet som övergripande agila mål. Andra författare riktar frågan mer mot den 
agila strategin än mot agila mål. Även om olika författares indelning och termer 
skiljer sig från varandra (se kolumn ”Utmärkande för agila metoder” i Tabell 3 
nedan) kan de sammanföras till tre områden eller huvudkomponenter som är 
gemensamma. En sådan återkommande huvudkomponent är relaterad till 
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systemutvecklingsuppgiften i sig (se kolumn ”Utmärkande huvudkomponent” i 
Tabell 3). Det är inkrementell och iterativ utvecklingsmetodik för att skapa möj-
lighet till lärande och flexibilitet. Två andra är relaterade till utvecklingsteamets 
arbetssätt. En är självstyrande som princip för utvecklingsteamet; ett självsty-
rande som ska ske i nära samarbete med externa parter som kund och använ-
dare. Den andra av dessa två är enkelhet som ska genomsyra arbetsprocesser, 
dokumentation, osv.  

Tabell 3 Utmärkande karaktärsdrag i agila metoder 

Agila metoder:  
Utmärkande huvudkomponent 

Utmärkande för agila 
metoder 

Källa 

Lärande och flexibilitet genom 
inkrementell och iterativ utveckling 

Incremental, iterative and 
emergent (Boehm & Turner  2004) 

Själva systemutvecklingsuppgiften 
bör lösas inkrementellt och iterativt 
och lärande under arbetets gång, 
liksom förändrade krav från utomstå-
ende parter, ska tas tillvara även sent 
i projektet för att kunna utveckla sy-
stem som skapar kund- och använ-
darnytta. 

Incremental (Abrahamsson et al.  2002) 

Adaptive (Abrahamsson et al.  2002) 

Reorientation (Adolph  2006) 

Flexibility (Conboy  2009) 

Feedback and learning (Dybå et al.  2014) 

Business value (Conboy  2009) 

Customer satisfaction (Karlsson & Ågerfalk  2009) 

Självstyrande team i nära samar-
bete med externa parter 

Cooperative (Abrahamsson et al.  2002) 

Arbetet ska organiseras i självsty-
rande eller självorganiserande team 
som samarbetar nära med kund- och 
användarrepresentanter. 

Self-organizing (Boehm & Turner  2004) 

Autonomous teams with 
skill redundancy (Dybå et al.  2014) 

Sustainable development (Karlsson & Ågerfalk  2009) 

Enkla informella arbetsprocesser 
Arbetsprocesser (och tekniska lös-
ningar) bör hållas enkla. 

Straightforward (Abrahamsson et al.  2002) 

Minimum critical specifica-
tion (Dybå et al.  2014) 

   

Agila metoders begränsningar  
Med behov av anpassningar av agila metoder till den aktuella organisationen, 
projektet och projektfasen uppstår naturligt en diskussion om i vilka situationer 
agila metoder verkligen kan användas framgångsrikt och när de är olämpliga. 
Sådan forskning inriktas på dels vilka faktorer relaterade till uppgiften och det 
avsedda systemet som begränsar agila metoders möjligheter och dels på vilka 
faktorer relaterade till utvecklingsteamet eller -teamen som är begränsande.  
Faktorer relaterade till uppgiften och det avsedda systemet är bland annat: 

- Väntad frekvens av förändringar av kraven: Agila metoder kommer mest till 
sin rätt i projekt där man väntar sig hög frekvens av förändringar och 
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där behovet av lärande väntas vara stort (Boehm & Turner  2004, 
Kruchten  2013, Cockburn  2006). 

- Feltolerans (konsekvensen av oupptäckta fel i systemet): System där oupptäckta 
fel kan få stora negativa konsekvenser när systemet tas i drift, t.ex. kan 
hota hälsa och liv eller riskera stora ekonomiska värden, anges som 
mindre lämpliga för agila metoder (Boehm & Turner  2004, Kruchten  
2013, Cockburn  2006).  

- Systemets storlek och arkitektur: För vidareutveckling av stora, äldre system 
med en komplicerad, befintlig arkitektur eller för utveckling av mycket 
innovativa system kan agila metoder visa sig ge otillräckligt stöd 
(Kruchten  2013, Cockburn  2006). 

- Organisationskultur: I organisationer med stark hierarkisk struktur kan 
agila metoder vara svåra att implementera (Boehm & Turner  2004, 
Kruchten  2013, Cockburn  2006, Ivari & Ivari  2010). 

Faktorer relaterade till teamet och de deltagande individerna är bland annat: 

- Projektets storlek: Projekt med många utvecklare och många team kräver 
mer formalism än projekt med ett enda självstyrande team (Boehm & 
Turner  2004, Kruchten  2013, Cockburn  2006, Petersen & Wohlin  
2009, Petit & Besner  2013, Jalali & Wohlin  2012, Lagerberg et al.  2013, 
Moe et al.  2014).  

- Utvecklarnas erfarenhet: Självstyrande teams förmåga bygger på att de indi-
viduella deltagarna (åtminstone tillsammans) har relativt stor erfarenhet 
och kompetens (Boehm & Turner  2004, Cockburn  2006, Lindvall et al.  
2002, Moe et al.  2008). 

- Samlokalisering av team: Agila metoder baseras på nära, informell kommu-
nikation, vilket är svårare att åstadkomma om teamet är geografiskt ut-
spritt (Kruchten  2013, Cockburn  2006, Pries-Heje & Pries-Heje  2011, 
Jalali & Wohlin  2012, Lagerberg et al.  2013, Moe et al.  2014).  

- Personalomsättning i teamen: Agila metoder baseras på nära, informell 
kommunikation, vilket är svårare att åstadkomma om teammedlemmar 
byts ut (de O. Melo et al.  2013).  

- Teamets storlek: Agila metoder baseras på nära, informell kommunikation, 
vilket är svårare att åstadkomma om teamet har många deltagare (Boehm 
& Turner  2004, Cockburn  2006, Tessem & Maurer  2007).  
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AGIL METOD I AVHANDLINGEN 

Baserat på värderingarna och principerna i det agila manifestet, på den ovan 
presenterade analysen av några etablerade agila metoder och på andras systema-
tiska försök att avgränsa, förstå och definiera agilt i agila metoder, kan jag nu 
formulera följande starkt sammanfattade karaktäristik av det agila i agila meto-
der. 

Utgångspunkten för utformningen av agila metoder synes vara att uppgiften 
systemutveckling uppfattas som en komplex uppgift, en som inte helt kan lösas 
med rationella metoder utan kräver heuristik.  

I agila metoder väljs strategin att angripa systemutvecklingsuppgiften evolut-
ionärt – att utveckla systemet inkrementellt och iterativt och på det sättet kunna 
ta vara på det lärande som sker utifrån erfarenheter under arbetets gång.  

Agila metoder bygger också på en stor tilltro till individers förmåga till lä-
rande och kreativitet. Angreppssättet för hur det inkrementella och iterativa 
arbetet ska organiseras utgår från att individer vill engagera sig i att lösa uppgif-
ten om de ges stort inflytande i arbetsprocessen. Den underförstådda strategin 
för att åstadkomma detta är att ge team och individer avgränsade (men fortfa-
rande komplexa) uppgifter att lösa självständigt. Konkret realiseras det genom 
att försöka skapa sammanhang – tidshorisonter, teamstorlekar och rumsliga 
arrangemang – som går att överblicka på individ- och teamnivå. Närhet och 
transparens är nyckelord för arbetsformerna inom de skapade ramarna.  
För att summera så har det agila i agila metoder två komponenter: 

- Inkrementell och iterativ utveckling för att möjliggöra att lärande under 
processen tas till vara i projektet, 

- Självstyrande individer och team i nära och transparenta arbetsformer. 
 
Det är den karaktäristik av det agila i agila metoder som jag kommer att utgå 
ifrån i avhandlingen. 
 

34    



3 Avhandlingens teoretiska grund 

Kapitlet har fem delar. Först utvecklar jag min argumentation från avhandling-
ens inledning om varför motivationsteori från psykologi är relevant för att för-
klara hur, varför och i vilka sammanhang agila metoder fungerar.  

Därefter visar jag att motivationsteori hittills inte använts i nämnvärd ut-
sträckning i forskning om agila metoder.  

Sedan fortsätter jag med en presentation av aktuell grundläggande motivat-
ionsteori, huvudsakligen utifrån Self-Determination Theory (Deci & Ryan  
1985). Jag beskriver särskilt kunskapsläget beträffande motivationens inflytande 
på kreativa prestationer och där inriktat på inverkan av fysiska och psykosociala 
förhållanden på motivation och kreativa prestationer.  

Slutligen presenterar jag The Progress Principle (Amabile & Kramer  2011b), 
en modell som utgår från psykologisk teori om motivation och som består av 
kategoriserade vardagsfenomen som visats ha inverkan på motivation och pre-
station i arbetsmiljöer karaktäriserade av problemlösande, kreativa uppgifter. 
Begreppen i The Progress Principle är på en abstraktionsnivå nära den som 
människor spontant använder för att beskriva sina vardagsupplevelser och den 
är därför särskilt användbar för undersökning av vardagsmiljöer där agila meto-
der används.  

Kapitlet avslutas med att jag presenterar en modell för hur teorin används i 
avhandlingen.   

MOTIVATIONSTEORI ÄR RELEVANT FÖR FORSKNING OM AGILA 
METODER 

Systemutveckl ing är  en kreativ  process  
Slutsatsen att motivationsteori från psykologi är relevant för att förklara hur, 
varför och i vilka sammanhang agila metoder fungerar bygger på en stegvis ar-
gumentation som utgår från att den produkt som skapas i systemutveckling är 
komplex (Brooks  1987) och därmed inte möjlig att helt överblicka innan den 
skapats (Langefors i Langefors & Dahlbom  1995). Komplexa, eller ”öppna”, 
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uppgifter kan inte lösas enligt detaljerade, ändliga algoritmer som leder fram till 
”korrekta” eller ens ”bästa” lösningar, utan fordrar heuristiska lösningsmetoder, 
alltså sådana som är beroende av kreativitet, och lösningarna blir mer eller 
mindre ändamålsenliga, inte ”korrekta” eller ”optimala” (McGraw  1978).  

Kreativitet, som det definieras i psykologisk litteratur, betonar vanligen de 
två komponenterna originalitet och användbarhet. Kristensson (2003) ger en 
sammanställning av olika existerande definitioner. Ett typiskt exempel är Stern-
berg och Lubart (1999, s. 3):  

“Creativity is the ability to produce work that is both novel (i.e., original, unex-
pected) and appropriate (i.e., useful, adaptive concerning task constraints)”.  

Divergent tänkande är en viktig komponent i kreativitet. Divergent tänkande 
står i motsats till konvergent tänkande (att följa en beprövad tankekedja för att 
nå en konventionell lösning) och syftar på utforskandet av kombinationer av 
inbördes disparata komponenter för att nå lösningar på öppna problem (Runco  
2011).  

Systemutveckling beskrivs som en kreativ process av bland annat Brooks 
(1987), Dybå (2000), Lakhani och Wolf (2005) och Glass (2006). 

Individens kreativa process:  Motivation vikt igaste faktorn 
Individens kreativa process beskrivs av Amabile i The Componential Theory of 
Creativity (1983, uppdaterad i Amabile  1996,  och i Amabile  2012) som inde-
lad i en serie steg. Den inleds med att problemet eller uppgiften identifieras och 
tolkas, fortsätter med förberedelse genom att bygga upp eller reaktivera tillgäng-
lig relevant information och lösningsprocedurer. Därefter genereras alternativa 
lösningar, och dessa utvärderas slutligen i förhållande till faktiska krav. Sekven-
sen repeteras helt eller delvis tills en användbar lösning hittas eller processen 
avbryts utan att någon lösning generats. 

Resultatet i varje steg påverkas av individens domänrelaterade förmågor och 
av individens tillgång till processer för kreativitet (t.ex. kognitiv stil och person-
lighetsdrag gynnsamma för kreativitet9).  

Men den faktor som enligt Amabile har störst inverkan på processen är indi-
videns motivation för uppgiften. Individens motivation avgör ”the difference 

9  “Creativity-relevant processes (originally called creativity-relevant skills) include a cognitive style 
and personality characteristics that are conducive to independence, risk-taking, and taking new per-
spectives on problems, as well as a disciplined work style and skills in generating ideas. These cog-
nitive processes include the ability to use wide, flexible categories for synthesizing information and 
the ability to break out of perceptual and performance ‘scripts.’ The personality processes include 
self-discipline and a tolerance for ambiguity.” (Amabile  2012, s. 4) 
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between what a person can do and what he or she will do” (Amabile  1983, s. 
366. Min kursivering.) 

Amabile (1983, 1996, 2012) menar att det är i det första steget, när uppgiften 
identifieras och tolkas, och det steg där alternativa lösningar genereras, som 
motivationen har allra störst inverkan.  

Motivat ion påverkas av mil jöfaktorer  
Motivationen påverkas (Amabile  1983, 1996, 2012) i sin tur av dels framgången 
i processen (Är vi nära en tillfredsställande lösning?) och dels av individens so-
ciala omgivning, t.ex. den arbetsmiljö som formas av organisationskultur, um-
gängesnormer, den fysiska arbetsplatsen och interpersonella relationer med che-
fer och kollegor.  

Genom förändringar i arbetsmiljön (t.ex. sådana som agila metoder föreslår) 
kan alltså ledare påverka deltagarnas motivation och därmed deras kreativa pro-
cess. Genom förändringar av arbetsmiljön kan den kreativa processen påverkas 
också på relativt kort sikt och inte minst i jämförelse med deltagarnas domänre-
laterade förmågor, kognitiva stil och personlighetsdrag – de senare avgörs i stor 
utsträckning redan vid valet av deltagare.  
 
Agila metoder beskriver sätt att strukturera arbetsmiljö och arbetsuppgift med 
syfte att påverka deltagarna till kreativa prestationer. Motivationsteori framstår 
därför som relevant för forskning om agila metoder – om hur, varför och i vilka 
sammanhang metoderna fungerar. 

MOTIVATIONSTEORI SAKNAS I  AGIL FORSKNING  

Dingsøyr, Dybå och Abrahamsson konstaterade i en forskningsöversikt (2008) 
att agila metoder i för hög grad vilar på argumentation i stället för på empiriska 
studier. Man pekade på konsekvenserna: ”This bears direct impact on practice. While 
software professionals seek a rational basis for making a decision about which methods they 
should adopt, the basis for such a rationalization is often missing. Methods introduced contin-
ue to be based more on faith than on an empirical data” (s. 84).  

Forskningsintresset för agila metoder är dock både omfattande och i tillta-
gande. I en omfattande forskningsöversikt (Dingsøyr et al.  2012) identifieras 
mer än 1000 konferensbidrag och 452 artiklar i vetenskapliga tidskrifter som 
publicerats mellan 2001 och 2010. I sin analys av materialet noterar Dingsøyr 
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med kollegor först att en rad teoretiska perspektiv från många olika fält finns 
representerade. De vanligaste är ”knowledge management, personality, and organiza-
tional learning” (s. 1217). Men de konstaterar också att “a majority of agile studies do 
not seem to be concerned about any theoretical underpinnings for their research exploration” 
(s. 1217). Därför uppmanar de forskare inom området ”to embrace a more theory-
based approach in the future” (s. 1219).  

Motivation tycks vara förbisett i  texter om agi la metoder  
Även om motivation ofta nämns i samband med agila metoder, är det ont om 
texter som uttryckligen diskuterar motivation eller använder motivationsteori. I 
texter riktade till praktiker finns några enstaka undantag i form av t.ex. en artikel 
av Asproni (2004) och ett avsnitt i en metodbok av Poppendieck och Poppen-
dieck (2003, s. 103-110). Vanligare är att motivation betraktas som något själv-
klart och underförstått, som t.ex. i en artikel av Cockburn och Highsmith 
(2001) och i handböcker av Kniberg (2007) och av Cohn (2010). Forskningslit-
teraturen förhåller sig till motivation på i huvudsak motsvarande indirekta sätt 
och hanterar motivation exempelvis som något generellt (Paasivaara et al.  2008, 
Pries-Heje & Pries-Heje  2011), som moral (Lindvall et al.  2002), entusiasm 
(Syed-Abdullah et al.  2006), eller helt enkelt vilja att delta (Salo & 
Abrahamsson  2007). Trots att utvecklarnas motivation uttryckligen nämns i 
Det agila manifestet (se Tabell 2, s. 30) som en viktig faktor för agila metoder är 
intrycket att motivation i huvudsak förbises i texter om agila metoder. 

Teori  om motivation saknas i  forskning om agi la metoder  
I min egen litteraturgenomgång (Jansson  2013) sökte jag systematiskt efter 
forskning som behandlade motivation i samband med agila metoder. Sökningen 
omfattade publikationer fram till december 2012 (och har senare kompletterats 
med publikationer fram till december 2014). Den avgränsades till att omfatta 
artiklar som granskats med peer review och gjordes i databaser som indexerar 
ett stort antal ledande journaler i potentiellt relevanta forskningsområden (ACM 
Digital Library, AIS Electronic Library, Business Source Premier, Engineering 
Village, IEEE Xplore Digital Library, PsycINFO och Scopus). Olika kombinat-
ioner av termerna ”agile” och ”motivation” användes i utsökningen.  

En enda (!) publikation identifierades som undersökte motivation i samband 
med agila metoder. Det är en fallstudie med två agila team (McHugh et al.  
2011), där författarna som teoribas använde en inventering av motivationsfak-
torer omnämnda i forskning om mjukvaruutvecklares motivation (21 ”motiva-
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torer” respektive 15 ”de-motivatorer”) (Beecham et al.  2008). Oavsett studiens 
förtjänster i övrigt kan det knappast ses som teori i gängse mening.  

I kompletterande men inte systematiska sökningar efter konferensbidrag som 
utger sig för att behandla motivation i samband med agila metoder har jag bara 
lyckats identifiera ett fåtal. Det är dock ännu mer sällsynt att de är tydligt base-
rade på etablerad aktuell motivationsteori. Whitworth och Biddle  (2007) obser-
verar i en intervjuundersökning i agila team om utvecklares motivation att de 
agila metoderna tillät, bidrog till och till och med fordrade utvecklingen av en 
sammanhållen, kollektiv teamkultur. Som teoretisk bas använde de bland annat 
Banduras teori om upplevd self-efficacy (självförmåga) (se t.ex. Bandura  1982). 

De O. Melo, Santana och Kon konstaterar (2012), liksom jag gjort, att det är 
svårt att finna forskning om agila metoder som fokuserar på motivation. I sin 
studie identifierar de faktorer som systemutvecklare i agila projekt uppfattar 
som motiverande. Den mest frekventa faktorn var upplevelsen av progress, att 
kunna åstadkomma något (feeling of progress/accomplishment). Som teoretisk 
bas använder de en modell (Sharp et al.  2009) som utvecklats från de motivato-
rer och de-motivatorer som Beecham med flera (2008) identifierat från forsk-
ning om mjukvaruutvecklare.  

I en studie av ett stort agilt projekt använder Tessem och Maurer  (2007) den 
klassiska motivationsteorin Job Characteristics Model (Hackman & Oldham  
1980) som struktur för att analysera arbetstillfredsställelse. Deras slutsats är att 
de fem faktorer som teorin pekar ut som betydelsefulla för arbetsmotivation var 
väl tillgodosedda i projektet. Datamaterialet är dock begränsat och analysen av 
data inskränker sig till en beskrivning av vad som bidragit till respektive faktor. 

Tripp och Riemenschneider (2014) använder också Job Characteristics Mo-
del. I en enkätbaserad studie finner de stöd för hypotesen att användning av 
agila metodelement som dagliga stå-upp-möten och sprintplanering inverkar 
positivt på arbetstillfredsställelse.  

Forskning om systemutvecklare: Ingen motivationsteori  här hel ler 
Den sammanställning av forskning om mjukvaruutvecklares motivation av 
Beecham med flera (2008) som nämns ovan var inte begränsad till mjukvaruut-
veckling med just agila metoder, men kan ändå vara av intresse här. I forsk-
ningsgenomgången identifieras 92 relevanta publikationer i tiden 1980-2006. I 
en analys av vilken motivationsteori som används i de identifierade publikation-
erna fann de att åtta ”klassiska” motivationsteorier är representerade (Hall et al.  
2009). De överlägset vanligaste är Hackman och Oldhams Job Characteristic 
Theory (Hackman & Oldham  1976, 1980) och Herzbergs Motivation-Hygiene 

   39 



Theory (Herzberg et al.  1959, Herzberg  1968). Men i nära hälften av publikat-
ionerna används ingen ”klassisk” motivationsteori alls och i de flesta av de pub-
likationer där motivationsteori används görs det på ett ytligt sätt (som att man 
hänvisar till någon ”klassisk” teori vid tolkningen av resultaten). I sin slutsats 
skriver Beecham och hennes kollegor att “This means that an understanding of the 
basic concepts and underlying frameworks for motivation in software engineering remains im-
mature” (s. 25). 

Open Source-forskning använder motivationsteori  
Ett område nära det om agila metoder är mjukvaruutveckling i Open Source 
Software-projekt (OSS), dvs. där utvecklare deltar frivilligt och där de utveck-
lade systemen distribueras licensfritt, till och med som källkod. Liksom i agila 
metoder bygger OSS på principen om självstyrande; utvecklarna deltar i stor 
utstäckning frivilligt och oavlönat, OSS-projekt saknar normalt traditionell pro-
jektledare och den utvecklade produkten är öppen för vem som helst att an-
vända, inspektera och förbättra. Frågan om vad som driver deltagarna i sådana 
projekt har ställts i många forskningsprojekt och här är teoriunderbyggnad van-
ligare. I två litteraturöversikter (Benbya & Belbaly  2010, von Krogh et al.  
2012) konstaterar författarna både att motivationsteori är vanlig i OSS-
forskning och att den vanligaste använda teoetiska basen är Self-Determination 
Theory (Deci & Ryan  1985), vilken bygger på en dikotomi med motivation 
delad i två typer: intrinsic motivation och extrinsic motivation. Jag återkommer 
till den senare i detta kapitel (se avsnitt Två olika slags motivation: Intrinsic och 
extrinsic, s. 44ff).  

Det är uppmuntrande att motivationsteori hittat in i OSS-forskning, som lig-
ger nära den om agila metoder, men det finns också skäl att vara kritisk till hur 
motivationsteorin tolkats. Det återkommer jag till (i avsnitt Begreppen misstol-
kas, s. 54) efter att motivationsteorin först introducerats. 

Motivationsteori  saknas i  forskning om agi la metoder  
Systemutveckling, så som den uppfattas i agila metoder, är en process som krä-
ver kreativitet (Brooks  1987, Dybå  2000, Lakhani & Wolf  2005, Glass  2006). 
Motivation är en viktig faktor i individens kreativa process (Amabile  1983, 
1996, 2012) och utvecklarnas motivation identifieras uttryckligen som en viktig 
faktor i agila metoder (Beck et al.  2001). Ändå måste jag konstatera att motivat-
ionsteori är en bristvara i agil forskning.  
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TEORIBAS: HUR MOTIVATION FUNGERAR  

I följande avsnitt presenterar jag grundläggande psykologisk teori om motivat-
ion, speciellt Self-Determination Theory (Deci & Ryan  1985) och den dikotomi 
med två typer av motivation som utgör dess bas, liksom motivationstypernas 
relation till grundläggande psykologiska behov. Särskilt diskuteras inverkan av 
olika typer av situationsfaktorer på typ av motivation och prestation.  

B e g r e p p e t  m o t i v a t i o n  

Begreppet motivation, så som det används i psykologisk teori, syftar på upple-
velsen av energi, riktning, uthållighet och målfokus:  

“Motivation concerns energy, direction, persistence and equifinality10 – all aspects of 
activation and intention” (Ryan & Deci  2000b, s. 69).  

En individ har inte bara mer eller mindre motivation, utan motivation har också 
riktning; man har mycket motivation för något och mindre för något annat. 
Utan motivation gör individen ingenting eller agerar planlöst (se t.ex. Deci & 
Ryan  1985, s. 63, om "amotivation").  

B e g r e p p e n  b e h o v ,  d r i f t  o c h  m o t i v  

Det görs ibland skillnad mellan drift (”drive”), behov (”needs”), motivation och 
motiv (se t.ex. Toates  1986, Ryan  1995, Deci & Ryan  2000).  

Människor har fysiska och psykologiska behov. Drift syftar vanligen på mo-
tivation knuten till fysiologiska behov, som t.ex. behov av föda, vatten, sömn, 
värme och reproduktion. Drift påverkar motivation på så sätt att en fysiologisk 
obalans (t.ex. som hunger eller trötthet) leder till motivation för aktiviteter som 
antas leda till att balansen återställs och behovet avtar. När behovet tillfreds-
ställts avtar också motivationen. (Toates  1986) 

Den ganska allmänna termen ”needs” (närmast: ”behov”) används även i 
samband med motivation relaterad till psykologiska behov (t.ex. i Deci & Ryan  
1985, s. 98ff). Motivation utlöst av drifter (baserade i fysiologiska behov) och 
motivation utlöst av psykologiska behov skiljer sig åt genom att motivation ut-
löst av de senare inte avtar när individen når behovstillfredsställelse, t.ex. upple-
ver samhörighet eller autonomi. I stället fungerar sådan motivation så att indi-

10  Begreppet ”equifinality” syftar på när samma slutresultat kan nås på flera olika sätt (Se t.ex. 
www.merriam-webster.com, avläst 2013-08-23)). I psykologi finns begreppet (Svenska: equifinalitet) 
med betydelsen ”Med samma effekt, t.ex. när en viss störning kan ha flera olika orsaker eller utlösas 
av flera olika betingelser i arv och miljö” (Psykologiguiden, Sveriges Psykologförbund, 
www.psykologiguiden.se, Avläst 2013-08-23). I det här sammanhanget torde uttrycket närmast 
kunna översättas med ”målfokus”. 

   41 

                                              



vider föredrar, söker sig till och stannar i situationer och aktiviteter där de får 
sina psykologiska behov tillfredsställda (Deci & Ryan  2000, s. 230ff).  

Denna skillnad har betydelse också för hur individen reagerar i situationer 
där det uppstår hinder för behovstillfredsställelse. När det uppstår en obalans i 
förhållande till ett fysiologiskt behov (t.ex. sömn), så ökar motivationen ända 
tills individen lyckas återställa balansen eller går under. Om en individ inte 
förmår tillfredsställa sina psykologiska behov (t.ex. av egen utveckling och in-
tegritet) kan denne i stället utveckla försvarsbeteenden och substitut, t.ex. ge-
nom att flytta sin uppmärksamhet och ansträngning till ett annat område, ut-
veckla trots- eller underkastelsebeteenden, eller hjälplöshet och vanmakt. (Deci 
& Ryan  2000, s. 230ff) 

Termen motiv används när syftningen ligger närmare de upplevda rationella 
grunderna för en handling än själva den upplevelse av motivation som en indi-
vid uppfylls av i situationen (Toates  1986).  

K l a s s i s k a  m o t i v a t i o n s t e o r i e r  k o m m e r  t i l l  k o r t a  

En rad klassiska teorier om motivation har tillfört viktig kunskap om motivat-
ion i mänskligt beteende. Några sådana teorier som haft stort inflytande är 
behaviorism (Watson  1924) som bidragit till förståelsen av lärande genom sti-
muli, beteende och upplevd konsekvens (se t.ex. Skinner  1935, 1948, 1950), 
Theory of Needs (Maslow  1943) om motivation i förhållande till olika slags 
grundläggande behov, Needs Theory (McClelland  1985, McClelland & Burn-
ham  1976) om skillnader mellan individers motivation i förhållande till viktiga 
psykologiska behov och Motivation–Hygiene Theory (Herzberg et al.  1959, 
Herzberg  1968), liksom Job Characteristic Theory (Hackman & Oldham  1976, 
1980) om situationsfaktorer som inverkar på arbetsmotivation. 

Trots sina olikheter i övrigt, har de klassiska teorierna det gemensamt att 
själva fenomenet motivation nästan inte problematiseras alls, utan uttryckligen 
eller underförstått antas vara utlöst av en önskan om att nå ett åtråvärt resultat 
och att denna önskan driver individen till att handla på ett sätt som antas leda 
till det önskade resultatet. Det handlar om en motivation, som varierar i riktning 
(mot eftersträvat mål) och styrka. (Deci & Ryan  1985) 

Beteenden som spontant experimenterande och utforskning av omgivningen 
(t.ex. lek och hobbys), där resultatet inte är knutet till någon tydlig yttre belö-
ning, har visat sig svåra att förklara med motivationsteorier som dessa. Ändå 
kan individer agera mycket intensivt och målinriktat i sådana situationer, alltså 
visa tecken på stark motivation.  
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M o t i v a t i o n  a t t  u p p l e v a  d e n  e g n a  f ö r m å g a n  

Det behövs alltså alternativ till de ”klassiska” motivationsteorierna. White 
(1959) menade att eftersom människan är beroende av enorma mängder lärande 
för sin utveckling från nyfödd till vuxen, så är det rimligt att anta ett innebo-
ende psykologiskt behov av att utöka sin kompetens. Han använde begreppet 
kompetens i allmän betydelse, som ”an organism's capacity to interact effectively with 
its environment” (s. 297). Människor är därför spontant motiverade att söka utöka 
sin förmåga:  

I consider it necessary to treat competence as having a motivational aspect, and my 
central argument will be that the motivation needed to attain competence cannot be 
wholly derived from sources of energy currently conceptualized as drives or instincts. 
We need a different kind of motivational idea to account fully for the fact that man 
and the higher mammals develop a competence in dealing with the environment 
which they certainly do not arrive at simply through maturation. (s. 297) 

White föreslog benämningen “effectance motivation” för detta slags motivation 
och poängterade att den inte svarar mot ett behov som upphör eller temporärt 
minskar när det är tillfredsställt (som för fysiska behov som t.ex. hunger och 
törst). I stället menade han att människan bör betraktas som en i grunden spon-
tant aktiv varelse: ”..the effectance urge represents what the neuromuscular system wants to 
do when it is otherwise unoccupied or is gently stimulated by the environment” (s. 321).  

Som ett illustrativt exempel pekade han på barns lust att utforska sin omgiv-
ning genom lek. Det måste röra sig om ett starkt behov som ibland kan slå ut 
också andra uppenbara behov, menade White, och konstaterade att vi alla har 
observerat barn som inte vill avbryta en pågående lek trots att de är både hung-
riga, trötta och till och med behöver gå på toaletten.  

Den avgörande skillnaden mellan Whites motivationsbegrepp och motivat-
ion i de tidigare relaterade ”klassiska” teorierna är att belöningen för ”ef-
fectance motivation” inte ligger i det instrumentella resultatet i sig, utan i käns-
lan av att förmå något: 

Effectance motivation similarly aims for the feeling of efficacy, not for the vitally im-
portant learnings that come as its consequence. (s. 323) 

Whites teori har utvecklats, bl.a. av Harter (1978), som nyanserat hur fram-
gångsrikt spontant utforskande av världen (”mastery attempts”) leder till till-
fredsställelse men också till ökad motivation att göra nya försök, medan miss-
lyckanden leder till ängslan och ångest vilket minskar motivationen för att göra 
nya försök. Hon framhåller också hur omgivningens bekräftelse av framgång 
respektive misslyckande förstärker individens självbild som kompetent eller 
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inkompetent, som kraftfull eller hjälplös, inte bara i den aktuella situationen 
utan också långsiktigt. Framgångsrikt utforskande – mastery attempts – leder till 
upplevt internt ”locus of control” (Rotter  1966), dvs. att man upplever sig ha 
förmåga att påverka sin omgivning och sitt liv, medan misslyckanden har mot-
satt effekt, att man är beroende av eller styrd av omgivningen  

T v å  o l i k a  s l a g s  m o t i v a t i o n :  I n t r i n s i c  o c h  e x t r i n s i c  

Existensen av en ”effectance motivation”, eller intrinsic motivation som nu-
mera är den vanligaste och accepterade termen, innebär att motivation måste 
förstås som två olika slags motivation (Deci & Ryan  1985), var och en med en 
unik dynamik vad gäller i vilka slags situationer den uppstår och hur den påver-
kar individens upplevelse och beteende: 

I vissa situationer är individens motivation riktad mot ett åtråvärt mål; aktivi-
teten är ett nödvändigt medel för att åstadkomma ett för individen åtråvärt re-
sultat. Detta slags motivation benämns extrinsic motivation. (Deci & Ryan  1985) 

I andra situationer är individens motivation riktad mot en aktivitet som kan 
ge en upplevelse av den egna förmågan – av individens kompetens. Exempel på 
detta är barnet som klättrar i träd, den vuxne som löser korsord och systemut-
vecklaren som försjunker i en programmeringsuppgift. Belöningen ligger i själva 
aktiviteten; det instrumentella resultatet fungerar här enbart som en informativ 
referenspunkt för den egna förmågan. Denna slags motivation benämns intrinsic 
motivation. (Deci & Ryan  1985) 

Den principiella skillnaden mellan intrinsic motivation och extrinsic motivat-
ion illustreras i Figur 2. 

 
 

 
 

Figur 2 Intrinsic motivation och extrinsic motivation – principiell skillnad (Min tolkning) 

 
Deci och Ryan beskriver intrinsic motivation som ”the inherent tendency to seek out 
novelty and challenges, to extend and exercise one’s capacities, to explore, and to learn” 

44    



(Ryan & Deci  2000b, s. 70). När människor beskriver sin upplevelse av 
intrinsic motivation använder de emotionellt laddade ord som intressant, spän-
nande, upplivande, energiskt och njutbart (se t.ex. Deci & Ryan  1985, s. 32ff). 
Det är den emotionella upplevelsen i själva aktiviteten som är belöningen och 
det som skapar motivationen.  

Upplevelsen av intrinsic motivation kan vara mycket stark. Csíkszentmihályi 
har introducerat begreppet ”flow” för intensiva upplevelser i situationer där 
individen är helt uppslukad av en målinriktad aktivitet (Csíkszentmihályi  1975, 
1990, 1997). Människors berättelser om det Csíkszentmihályi kallar flow inne-
håller några av eller alla följande komponenter (1990): Aktiviteten har ett tydligt 
mål, den ligger nära gränsen för vad individen kan prestera och individen kan 
avgöra om aktiviteten leder mot målet eller inte (har tillgång till omedelbar in-
formativ feedback). Individen upplever sig totalt koncentrerad på uppgiften, 
distraherande tankar och känslor trängs ut, och individen upplever sig ha full 
kontroll på situationen. En viktig komponent i berättelser om flow är också 
upplevelsen att ha glömt sig själv och tappat känslan av tid och rum medan 
upplevelsen varat.  

Upplevelsen av den egna förmågan (kompetens) är alltså en viktig del av 
flow-upplevelser och ett extremt exempel på situationer dominerade av intrinsic 
motivation (Deci & Ryan  2000). Flow-upplevelser fordrar att situationen upp-
levs innebära att uppgiftens svårighetsgrad och individens förmåga balanseras 
till en optimal utmaning (”optimal challenge”) (Csíkszentmihályi  1997). 

T y p  a v  m o t i v a t i o n  h a r  b e t y d e l s e  f ö r  p r e s t a t i o n e n  

Människor beter sig olika beroende av om motivationen är intrinsic eller 
extrinsic, vilket har inverkan på deras prestationer, t.ex. hur kreativt, uthålligt, 
noggrant och engagerat de agerar i den aktuella situationen (Ryan & Deci  
2002). Det kan litet grovt uttryckas som att i situationer där individen upplever 
stark intrinsic motivation arbetar han eller hon för den positiva upplevelsen av 
själva arbetet, medan det i situationer där individen upplever stark extrinsic mo-
tivation försöker han eller hon att lämna arbetet bakom sig för att få del av re-
sultatet. Motivationstyperna har därför betydelse för att förstå hur faktorer i en 
viss situation, t.ex. arrangemang i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, 
kan påverka hur individerna agerar och vilka prestationer de åstadkommer. 

Intr insic  motivation är gynnsamt för  kreativa prestationer  
Ett stort antal studier har visat att människor generellt presterar bättre i situat-
ioner som kräver heuristik när de drivs av intrinsic motivation (Amabile  1996, 
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Deci et al.  1999b). Orsakssambanden är dock inte helt klarlagda. Amabile 
(1988, 1996) pekar på att en möjlig förklaring ligger i att heuristiska uppgifter 
kräver ett visst mått av intuitivt eller till och med planlöst prövande av olika 
möjliga lösningar och strategier (Campbell  1960) och motivation inverkar på 
vår uppmärksamhet (den riktas mot det som motiverar oss (Simon  1967)). Hon 
menar att eftersom extrinsic motivation riktar individens uppmärksamhet mer 
mot målet jämfört med intrinsic motivation, där fokus är mot aktiviteten, kan 
en förklaring vara att uppmärksamheten vid intrinsic motivation förblir bredare 
och mer öppen för andra strategier än de som snabbast leder oss förbi aktivite-
ten och till det hägrande målet. McGraw och McCullers (1979) har visat att 
minskad kognitiv flexibilitet leder till minskad kreativ prestation, vilket ger visst 
stöd för Amabiles resonemang.  

Styrande faktorer minskar intr insic motivat ion 
Tidiga experiment indikerade att de två motivationstyperna också inverkar på 
varandra på ett inte helt självklart sätt. Experiment av Deci (1971), Lepper, 
Greene och Nisbett (1973) och Fisher (1978) visade att intrinsic motivation 
minskar när yttre styrande faktorer förs in i en situation som annars domineras 
av intrinsic motivation, t.ex. om man börjar få betalt för något man redan upp-
lever som intressant och stimulerande. Tyngdpunkten i upplevelsen förskjuts då 
i riktning mot att mer vara en situation dominerad av extrinsic motivation, dvs. 
av det instrumentella målet snarare än av den intressanta aktiviteten. Föränd-
ringen dröjer dessutom kvar; tas de yttre styrande faktorerna bort, t.ex. betal-
ningen, återgår inte intrinsic motivation till nivån före introduktionen av de 
yttre styrande faktorerna (Deci  1971, Lepper et al.  1973, Fisher  1978). 

Ryan och Deci (2002, s. 11-12) ger en rad exempel på yttre styrande situat-
ionsfaktorer som visats minska intrinsic motivation: prestationsberoende belö-
ningar, hot om bestraffning, tidsgränser, påtvingade mål, övervakning, konkur-
rens och utvärdering.  

Prestationsbaserade belöningar hämmar kreativ prestation 
En av de faktorer som visats förändra en situation i riktning från intrinsic moti-
vation mot mer extrinsic motivation, nämligen prestationsbaserade belöningar, 
är särskilt intressant ur ett arbetsperspektiv.  

Glucksberg visade redan tidigt (1962, 1964) att prestationsbaserade belö-
ningar kan inverka negativt på individens problemlösningsförmåga. Effekten 
har bekräftats i många studier med varierande problemtyper, individer med 
olika bakgrund, osv. (Amabile  1996). 
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En sådan studie är en serie spektakulära experiment av Ariely, Gneezy, 
Loewenstein och Mazar (2009) som visat att medan små prestationsberoende 
monetära belöningar kan leda till en något förbättrad prestation, så leder stora 
incitament (i ett av experimenten handlade det om belopp motsvarande flera 
månadslöner för deltagarna, som var bönder på den indiska landsbygden) i stäl-
let till klart sämre prestationer. Man testade olika typer av uppgifter, sådana som 
krävde kreativitet, memorering och motoriska uppgifter. Effekten uppstod i 
samtliga. I ett av experimenten observerades en positiv effekt av ökade mone-
tära belöningar för motoriska uppgifter (trycka tangenter på tid), men inte på 
kognitivt krävande uppgifter. I ett annat visade man att social exponering (ar-
beta framför åskådare) hade motsvarande negativ effekt på kreativa prestationer 
som ökade monetära belöningar.  

Resultaten är kontroversiella eftersom de utmanar gängse föreställningar i 
samhället om betydelsen för individens motivation av prestationsbaserade er-
sättningar. Eisenberger och Cameron (1996) och senare Eisenberger och 
Shanock (2003) hävdar t.ex. att den negativa effekten av yttre styrande faktorer 
på intrinsic motivation är starkt överdriven. De menar att människor är så vana 
från vardagslivet vid att prestation belönas att existensen av belöning inte 
nämnvärt påverkar deras fokus på själva arbetsuppgiften; om villkoret för att 
belönas är att prestera kreativt, så gör man det. Men en förutsättning är, menar 
Eisenberger och hans kollegor, att den som får belöningen verkligen förstår att 
det är en kreativ och inte en konventionell prestation som begärs. De menar att 
eftersom man i vardagslivet är så van vid att belönas för konventionella prestat-
ioner tolkas belöning som att det är konventionell prestation som efterfrågas 
om det inte är tydligt att den syftar till kreativa prestationer. En sådan oklarhet, 
menar Eisenberger och Shanock (2003), skulle kunna förklara de många expe-
riment och studier där samband mellan incitament och minskad intrinsic moti-
vation observerats.  

Eisenberger och hans kollegor har dock mött hårt motstånd från föresprå-
kare för effektens existens. En metastudie Deci, Koestner och Ryan (1999a) av 
128 experiment visade ett huvudsakligen negativt samband mellan belöningar 
och intrinsic motivation. Effektens styrka, visade studien, beror dock på belö-
ningens art: belöningar knutna till resultatens nivå hade mindre negativ effekt 
än belöningar bara för att delta, och verbala belöningar kunde tvärtom öka 
intrinsic motivation. Gagné och Forest (2008) sammanfattar diskussionen ge-
nom att bland annat peka på att det rör sig om flera faktorer som inverkar åt 
olika håll: prestationsbaserade belöningar kan minska upplevelsen av autonomi 
vilket minskar intrinsic motivation, men också bekräfta upplevelsen av kompe-
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tens, vilket ökar intrinsic motivation och alltså motverkar de varandra. Jag åter-
kommer till sambanden mellan motivation och psykologiska behov som auto-
nomi och kompetens (s. 49ff) och konstaterar här enbart att jag i denna av-
handling accepterar att kreativa prestationer stimuleras av upplevd intrinsic mo-
tivation och att intrinsic motivation i den flesta situationer hämmas av prestat-
ionsbaserade belöningar.  

Extr insic mot ivat ion och prestation 
När en uppgift inte upplevs som tillräckligt intressant eller utmanande för att ge 
upphov till intrinsic motivation (aktiviteten i sig ger inte upphov till motivation) 
kan aktivitetens avsedda resultat skapa extrinsic motivation (Deci & Ryan  1985, 
Gagné & Deci  2005).  

Motivationens styrka bestäms av hur det väntade resultatet av aktiviteten 
värderas av individen: Hur åtråvärd är den väntade instrumentella konsekven-
sen av att agera (i förhållande till andra alternativ)? Vroom (1964) menade att 
styrkan avgörs av en kombination av hur individen värderar den väntade kon-
sekvensen, hur troligt individen bedömer att det är att aktiviteten verkligen le-
der till belöningen, och hur individen bedömer sin förmåga att klara den nöd-
vändiga aktiviteten.  

Extrinsic motivation har också en kvalitativ dimension, t.ex. att individens 
uthållighet och noggrannhet påverkas positivt om motivationen internaliserats 
(Ryan & Deci  2002). Upplevelse av fritt val stimulerar internalisering (2002). 
Individer tenderar att internalisera beteenden som överensstämmer med nor-
mer i grupper som individen identifierar sig med (Gagné & Deci  2005). I en 
konkret situation där en ”tråkig” uppgift ska genomföras ökar extrinsic motivat-
ion genom att den internaliseras när individen (Deci et al.  1994, Gagné et al.  
2000): 

- ges ett meningsfullt yttre motiv för aktiviteten, 

- upplever att deras negativa känslor inför uppgiften bekräftas som legitima,  

- upplever att hon eller han har ett val att delta.  
 

I en studie av OSS-projekt, dvs. systemutveckling med till stor del frivilliga del-
tagare, observerade  Lakhani och von Hippel (2003) att en stor andel av det 
arbete som utfördes måste beskrivas som ”mundande but necessary”, det var 
rutinartat men nödvändigt. Deltagarna ägnade t.ex. mycket tid åt att hantera 
supportärenden och rätta småfel. Men forskarna fann att deltagarna upplevde 
att de lärde sig mer om systemet genom arbetet (det hade en väntad konsekvens 
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som värderades av individen) och det gjorde dem villiga att ändå ta på sig arbe-
tet frivilligt. De upplevde internaliserad extrinsic motivation.  

P s y k o l o g i s k a  g r u n d b e h o v :  K o m p e t e n s ,  a u t o n o m i  o c h  
s a m h ö r i g h e t  

Innan jag går in på hur andra situationsspecifika faktorer med relevans för 
systemutvecklingsmiljöer inverkar på individens motivation, vill jag beskriva det 
antagande om existensen av grundläggande psykologiska behov som den le-
dande teoribildningen inom modern motivationsforskning inom psykologi, 
Self-Determination Theory (SDT) (Deci & Ryan  1985, 2000, Ryan & Deci  
2000b), vilar på.  

Behoven är, förutom behovet av kompetens som diskuterats tidigare, beho-
ven av autonomi och samhörighet11. Deci och Ryan menar att tillfredsställelse 
av dessa tre behov spelar en viktig roll både för människors prestationer och för 
deras strävan att bevara sin psykiska hälsa, att uppnå och bevara ”well-being” 
(Ryan  1995, Deci & Ryan  2000). Existensen av de tre behoven utgör en viktig 
del av SDTs förklaringsmodell: Deci och Ryan hävdar att individens sökande 
efter tillfredsställelse av dessa behov förklarar varför individer upplever stark 
intrinsic motivation eller extrinsic motivation i situationer med vissa karaktä-
ristika.  

Jag har redan diskuterat behovet av kompetens och kommer nu att presen-
tera hur SDT relaterar de grundläggande psykologiska behoven av autonomi 
och samhörighet till de två slagen av motivation och i förhållande till olika typer 
av situationer. Därefter kommer jag att beröra hur olika slags situationsfaktorer 
med särskild relevans för systemutvecklingsprojekt inverkar på individens moti-
vation.  

Upplevd autonomi och motivation 
Upplevd autonomi spelar en viktig roll för individens motivation. Individen kan 
uppleva att utfallet i en situation beror av individen själv, eller att det styrs av 
krafter som individen själv inte kan påverka – ett internt eller externt locus of 
control (Heider  1958). Rotter (1966) visade att när individen upplever ett inre 
locus of control tenderar han eller hon att vara mer fokuserad och anstränga sig 
mer. Rotter noterade också att det finns individrelaterade skillnader mellan per-
soners grad av generellt upplevd locus of control. Vissa individer upplever rent 
allmänt en högre grad av egen förmåga att påverka och manövrera i sin omgiv-

11 I original: competence, autonomy och relatedness (Deci & Ryan  1985). 
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ning än andra, som relativt sett upplever sig som mer utsatta för omgivningens 
godtycke.  

För att förstå situationsfaktorers inverkan på motivation är det ännu mer an-
vändbart att använda begreppet locus of causality, dvs. vad som är upplevd orsak 
till aktiviteten (Deci & Ryan  1985, s. 166ff). Ett yttre locus of causality innebär 
att individen upplever att det är något utanför individen själv som initierar och 
styr det individen gör, medan ett inre locus of causality innebär att individen 
upplever sig själv som den som väljer att göra det som individen gör (t.ex. att 
anstränga sig för att klara en arbetsuppgift). Medan locus of control handlar om 
individens möjlighet att inverka på framgången, så handlar locus of causality om 
upplevt självbestämmande i själva aktiviteten. Distinktionen har betydelse för 
att förstå situationer där en individ känner sig pressad att handla, t.ex. av en 
dominerande annan individ eller av grupptryck. Individen kan uppleva ett inre 
locus of control, dvs. att individen själv åstadkommer resultatet, men samtidigt ett 
yttre locus of causality, dvs. att individen känner sig pressad att utföra aktiviteten. 
Ett exempel på det senare är systemutvecklaren som beordras att göra en upp-
gift som hon eller han upplever som tråkig eller meningslös.  

Autonomi och intr ins ic  motivat ion  
Intrinsic motivation uppstår bara i situationer där individen upplever ett inre 
locus of causality (Deci & Ryan  1985), dvs. upplever sig själva som ”orsak” till 
det som sker i situationen, att aktiviteten styrs av och görs av eget fritt val. Ett 
illustrativt exempel på hur vi upplever skillnaden mellan inre och yttre locus of 
causality är utvecklaren som är nära lösningen på en svår programmeringsupp-
gift när han eller hon blir avbruten av en kollega som dikterar en fungerande 
lösning. Trots att det instrumentella målet nås snabbare blir tillfredsställelsen 
mindre – i ett slag förändrades inre locus of causality till yttre och upplevelsen 
av den egna förmågan (som stimulerade intrinsic motivation) gick upp i rök. 

Mer självbestämmande ökar också individens intresse för uppgiften i sig 
(intrinsic motivation), vilket ökar individens uthållighet, vilket i sin tur är väsent-
ligt för kreativ problemlösning som ju bygger på att många alternativ måste ut-
forskas (Amabile  1988, 1996). 

Autonomi och extr insic motivation  
Upplevd autonomi inverkar också på extrinsic motivation. I situationer som 
inte är så intressanta och stimulerande i sig själva att de ger upphov till intrinsic 
motivation, kan individen uppleva extrinsic motivation; det avsedda resultatet 
av aktiviteten är värdefullt och åtråvärt och ger upphov till motivation (Deci & 
Ryan  1985). I sådana situationer, menar Deci och Ryan, kan individen uppleva 
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olika locus of causality, från helt externt till helt internt; från att individen upp-
lever sig vara helt styrd av någon yttre kraft, t.ex. vara tvingad av någon annan 
att handla för att undgå negativa konsekvenser, till att aktiviteten är resultatet av 
ett helt fritt eget val.  

Deci och Ryan (1985, Ryan & Deci  2002) beskriver det som ett kontinuum 
av stigande grad av upplevt självbestämmande – en internalisering av motivation-
en att agera i situationen: I den ena änden av kontinuumet upplevs motivation-
en komma från yttre tvång, t.ex. rädslan för att annars bli bestraffad. I den 
andra änden upplevs motivationen vara starkt kopplad till den egna positiva 
självbilden. Ett tydligt exempel på det senare kan vara sjuksköterskan som vår-
dar döende patienter; arbetsuppgifterna i sig kan vara mycket påfrestande, men 
målet att ge svårt sjuka människor en värdig sista tid i livet gör att sjuksköters-
kan upplever en stark känsla av meningsfullhet i arbetet. Ett annat exempel kan 
vara systemutvecklaren som deltar i Open Source-utveckling, alltså utveckling 
av licensfria datorprogram, och genom det upplever sig bidra till en bättre värld. 
Mellan dessa extremer finns situationer med olika grad av internaliserad 
extrinsic motivation t.ex. där individen väljer att tyst anpassa sig till beteende-
normer för att få del av samhörigheten i en grupp.  

Upplevd samhörighet och motivation 
Det grundläggande psykologiska behovet av samhörighet (Baumeister & Leary  
1995) stimulerar internaliseringsprocessen.  

“[People] need to be connected to others and to be effective in the social world [and 
this] supports people’s tendency to internalize the values and regulatory processes 
that are ambient in their world” (Gagné & Deci  2005, s. 337) 

Existensen av sociala strukturer (t.ex. i form av normer, regler, gränser och 
konsekvenser) liksom av att önskade beteenden uttryckligen eller underförstått 
bekräftas av betydelsefulla andra människor i individens närhet, är faktorer som 
stimulerar till internalisering av extrinsic motivation (Gagné & Deci  2005, s. 
338-339).  

Behoven av samhörighet, autonomi och kompetens samspelar i den sociala 
interaktionen och inverkar på motivationen. När viktiga personer i en individs 
närhet visar sitt intresse för individens eget perspektiv på ett genuint sätt signa-
lerar det samhörighet (La Guardia et al.  2000) och Pavey, Greitemeyer och 
Sparks (2011) menar att upplevd samhörighet ökar motivationen att bidra till 
gruppen (pro-social behavior). Att  ignoreras av viktiga personer i sin närhet 
minskar däremot intrinsic motivation (Anderson et al.  1976).  
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Upplevd samhörighet i en grupp behöver inte innebära att individen upple-
ver sitt självbestämmande inskränkt. Gruppmedlemmarna stimuleras till större 
intresse för arbetsuppgifterna och de upplever högre grad av egen kompetens 
när ledande individer i gruppen bekräftar individens känslor inför situationen, 
delar med sig av relevant information, erbjuder valmöjligheter och undviker att 
pressa eller ställa ensidiga krav (Black & Deci  2000). Liknande samband har 
observerats i studier av många olika slags grupper (Ryan & Grolnick  1986, 
Grolnick & Ryan  1987, Ryan et al.  1994, Gagné et al.  2003, Gagné  2003, 
Baard et al.  2004). På omvänt sätt behöver inte en organisationskultur med 
tydliga arbetsstrukturer vara negativt för upplevd motivation om det samtidigt 
existerar ett tydligt stöd för gruppmedlemmarnas autonomi (Jang et al.  2010).  

Två slags motivation och tre grundläggande psykologiska behov 
Sammanfattar man de motivationsteorietiska komponenterna i SDT och deras 
inbördes samband, framstår det tydligt att extrinsic motivation respektive 
intrinsic motivation var och en på ett unikt sätt är relaterat till upplevd auto-
nomi, kompetens och samhörighet. I Figur 3 illustreras de båda typerna av mo-
tivation i förhållande till upplevt självbestämmande.  

- De två slagen av motivation utgör två separata fenomen och är inte yt-
terändarna av ett sammanhängande kontinuum. De är representerade 
som två separata fenomen i figuren.  

- Intrinsic motivation uppstår i situationer där individen kan uppleva sin 
kompetens (förmåga) och förutsätter därför en tydlig upplevelse av 
självbestämmande i situationen (långt till höger i figuren).  

- Extrinsic motivation existerar i situationer med varierande grad av 
upplevt självbestämmande. Begreppet internalisering används för att 
beskriva den relativa graden av upplevt självbestämmande, från helt 
styrd av yttre krafter till helt självvalt och med stark upplevelse av me-
ning i förhållande till individens positiva självbild. Extrinsic motivation 
finns utefter hela skalan från vänster till höger. 

- Upplevd samhörighet stimulerar internalisering av normer som är för-
knippade med beteendet och beteendets mål (inte illustrerat i figuren). 
 

Väl internaliserad extrinsic motivation (individen upplever sig söka nå målet av 
eget ett fritt val) respektive intrinsic motivation benämns ibland sammanfat-
tande som autonom motivation (autonomous motivation: Gagné & Deci  2005, 
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Gagné & Forest  2008), eftersom båda förutsätter att individen upplever sig 
självbestämmande i situationen.  

 
 

 
 

Figur 3 Extrinsic och intrinsic motivation i relation till självbestämmande (Min tolkning) 

 

Grundbehoven ifrågasätts  
Det är givetvis mycket svårt att empiriskt fastställa att kompetens, autonomi 
och samhörighet utgör de mest grundläggande psykologiska behoven. Andra 
alternativ har föreslagits, inte minst som alternativ till behovet av samhörighet, 
t.ex. trygghet och säkerhet (Andersen et al.  2000), liksom behovet av mening 
(som en följd av individens medvetenhet om sin egen förestående död) 
(Pyszczynski et al.  2000). Deci och Ryan försvarar samhörighet som ett grund-
läggande behov bl.a. genom att hänvisa till att beteenden för att tillfredsställa 
det kan observeras redan hos så unga individer att de ännu inte har blivit med-
vetna om sin egen dödlighet (Deci & Ryan  2000, s. 257ff), respektive att behov 
av trygghet och säkerhet ur ett psykologiskt perspektiv måste ses som ett ut-
tryck för en upplevd brist, och alltså vara ett sekundärt behov (Ryan & Deci  
2000a).  

Deci och Ryan menar att det är viktigt att göra skillnad mellan grundläggande 
psykologiska behov och de motiv dessa behov skapar för beteenden som t.ex. 
att underkasta sig andra, att bli beundrad, att tjäna mycket pengar eller att do-
minera över andra (Deci & Ryan  2000, s. 249ff). De hävdar att den typ av be-
teenden som exemplen representerar avser förvärvade motiv snarare än grund-
läggande psykologiska behov. Sådana motiv, fortsätter Deci och Ryan, kan ut-
vecklas till livsmål som kompensation för individens misslyckade försök att 
uppleva t.ex. samhörighet eller självbestämmande.  

Deci och Ryan argumenterar vidare för att de tre behoven kompetens, auto-
nomi och samhörighet är universella och inte kulturberoende (2000). De hävdar 
att även om de beteendemässiga uttrycken varierar mellan kulturer, så speglar 
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uttrycken samma tre grundläggande behov. De menar att behoven har en fun-
damental evolutionär betydelse. Om inte människan hade ett inneboende spon-
tant behov av att utforska och lära skulle hon inte överleva, vare sig fysiskt eller 
socialt. Samhörighet är en ”deep feature of social organisms” (s. 253) som återfinns i 
de flesta levande organismer, så till den grad att det i vissa fall är svårt att skilja 
på individ och grupp. Och autonomi, framhåller de, är kanske det mest centrala 
psykologiska behovet: en grundläggande tendens att söka och vidmakthålla sin 
integritet, att vara och överleva som individ. 

Ett visst, om ändå begränsat, empiriskt stöd för de tre behoven som grund-
läggande och universella finns också genom att de visats viktiga för ”well-
being” i vardagen (Reis et al.  2000) och i någon mån kulturellt transparenta 
(USA och Sydkorea) (Sheldon et al.  2001).  

Begreppen misstolkas  
SDT som motivationsteori är spridd också utanför psykologiområdet. En risk 
när teori från andra ämnesområden än det egna används är att forskarens för-
ståelse av teorin är för grund och att de teoretiska begreppen därför misstolkas 
(Raasch et al.  2013). I min litteraturgenomgång av forskning om agila metoder 
noterade jag att SDT förekommer som teoribas i forskning i området Open 
Source Software-projekt (OSS) (se Open Source-forskning använder motivat-
ionsteori, s. 40.). I forskning om OSS-utvecklares motivation förekommer att 
grundbegrepp från SDT tolkats och använts på ett tveksamt sätt, t.ex. som när 
Osterloh och Rota felaktigt beskriver extrinsic och intrinsic motivation som ”the 
two ends of a wide continuum” (2007, s. 164).  

I samma artikel återfinns också exempel på att typ av motivation lätt blandas 
samman med motiv. Med stöd av Lindenberg (2001) delar Osterloh och Rota in 
intrinsic motivation i ”enjoyment-based” och ”pro-social” (2007, s. 164-165). 
”Pro-social”, att göra något för att bidra till ”the good of the community” (s. 164), är 
ett exempel på upplevda motiv i en situation med tydlig internaliserad extrinsic 
motivation, men knappast exempel på intrinsic motivation som Osterloh och 
Rota gör det till. De förväxlar här upplevt självbestämmande (fritt val) med 
intrinsic motivation (jämför Figur 3, s. 53).  

De definierar (också med stöd från Lindenberg (2001)) sin ”enjoyment-
based” intrinsic motivation som ”a satisfying flow of activity . . . such as playing a game 
or reading a novel for purely personal pleasure” (Osterloh & Rota  2007, s. 164). Det 
förvillar, eftersom begreppet intrinsic motivation i psykologisk litteratur nor-
malt avser motivation riktad mot aktiviteter som ger tillfredsställelse av kompe-
tensbehovet (som har målfokus) (se t.ex. Deci & Ryan  1985). Individer som 
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upplever intrinsic motivation beskriver ofta aktiviteten som intressant, spän-
nande, njutbar, vilket inte ska förväxlas med aktiviteter som är behagliga utan 
koppling till kompetensupplevelsen. Seligman & Csikszentmihalyi (2000, s. 12) 
pekar på just vikten av att skilja på vad de benämner ”enjoyment”, som de 
använder för att syfta på när individen anstränger sig i en utvecklande aktivitet , 
och ”pleasure”, som de använder med syftning på de positiva känslor som är 
förknippade med tillfredsställelsen av fysiska behov som hunger och sex och 
aktiviteter som enbart är avkopplande. Det senare kan t.ex. vara att låta sig bli 
passivt road genom att titta på ett teveprogram eller läsa en lättsmält roman. 
Osterloh och Rota ser inte denna skillnad.  

Liknande olyckliga misstolkningar av motivationsbegreppen i SDT före-
kommer också i den tidigare nämnda forskningsöversikten av OSS-forskning av 
von Krogh, Haelfliger, Spaeth och Wallin (2012), liksom i några av de forsk-
ningstexter som ingår i denna. Forskarnas analyser riskerar då att bli grundare 
och svårare att tolka. Forskarna har i praktiken undersökt motiv, inte motivat-
ion (skillnaden mellan begreppen motiv och motivation diskuteras i avsnittet 
Begreppen behov, drift och motiv, s. 41ff.), vilket gör det osäkert om de undersökt det 
de tror sig ha undersökt. 

M o t i v a t i o n s t e o r i  f ö r  s t u d i u m  a v  a g i l a  m e t o d e r :  E n  
f ö r s t a  a n h a l t  f ö r  r e f l e k t i o n  

Mot bakgrund av den ovan relaterade teorin – två slags motivation relaterade 
till tre psykologiska grundbehov och den ena typen av motivation, intrinsic mo-
tivation, särskilt gynnsam för uppgifter som kräver kreativitet – kan en första 
utgångspunkt för studiet av agila metoder formuleras.  

Eftersom agila metoder stimulerar deltagarna till kreativa prestationer kan 
man vänta sig att de agila metoderna skapar frekventa situationer där deltagarna 
upplever intrinsic motivation. Intrinsic motivation uppstår i situationer där in-
dividen upplever sin egen förmåga, vilket i sin tur kräver att individen upplever 
självbestämmande i situationen (Deci & Ryan  1985, Amabile  1996, Ryan & 
Deci  2002). I det avseendet förefaller den agila strategin att lita till självbe-
stämmande team och individer som rimlig.  

I allt arbete som avser mer än en enstaka kort episod förekommer en andel 
rutinarbete, sådant arbete som inte i första hand kräver kreativitet utan uthållig-
het och noggrannhet. Det gäller också för systemutveckling. Eftersom agila 
metoder generellt antas bidra till framgångsrika resultat i systemutveckling kan 
man därför vänta sig att metoderna också bidrar till, eller åtminstone inte mot-
verkar, att deltagarna upplever motivation som är gynnsam också för uthållighet 
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och noggrannhet. Uthållighet och noggrannhet i rutinuppgifter ökar om arbets-
uppgifterna upplevs som meningsfulla och i linje med normerna i de grupper 
som individen identifierar sig med (då internaliseras extrinsic motivation) (Deci 
et al.  1994, Gagné et al.  2000, Gagné & Deci  2005) och när individens even-
tuella negativa känslor inför de ”icke intressanta” men nödvändiga uppgifterna 
bekräftas som legitima och individen upplever sig ha ett fritt val (Deci et al.  
1994, Gagné et al.  2000). Också i det avseendet förefaller den agila strategin att 
lita till självbestämmande team och individer som rimlig. 

I SDTs förklaringsmodell spelar individens grundläggande psykologiska be-
hov av kompetens, autonomi och samhörighet en avgörande roll (Ryan & Deci  
2002, Deci & Ryan  1985). Agila metoders inverkan på deltagarnas upplevelse 
av kompetens, autonomi och samhörighet är därför en väsentlig aspekt för att 
kunna besvara forskningsfrågorna.  

S ä r s k i l d a  m i l j ö f a k t o r e r s  i n v e r k a n  p å  m o t i v a t i o n  o c h  
k r e a t i v i t e t  

Systemutveckling sker ofta under tidpress, arbetet görs nästan alltid i team, kul-
turen i den organisation där teamet finns och det ledarskap som utövas i och 
kring teamet påverkar förutsättningarna för systemutvecklingsarbetet. Detta är 
faktorer som kan inverka både positivt och negativt på utvecklarnas möjligheter 
att prestera kreativt.  

Tidspress och kreativt  arbete 
Systemutveckling sker i professionella organisationer där yttre påtvingad tids-
press från kunder och marknad är vanlig. Generellt sett är påtvingad tidpress 
negativt för kreativt arbete genom att den minskar intrinsic motivation 
(Amabile et al.  1976, George  2007). I en omfattande fältstudie rapporterades 
minskad kreativitet och produktivitet i tiden en till två dagar efter dagar då indi-
viden upplevt tidspress och när upplevd tidspress var särskilt hög blev den ne-
gativa effekten avsevärd (Amabile et al.  2002b).  

En ”lagom” tidspress kan i vissa fall, som när arbetet upplevs personligt me-
ningsfullt, tvärtom stimulera kreativitet och produktivitet (Andrews & Farris  
1972, George  2007). Kreativt arbete under tidspress tenderar också att mer 
inriktas på att identifiera och lösa problem än på att utforska möjligheter 
(Amabile et al.  2002a).  

56    



Grupper och kreativt arbete 
Agila metoder innebär arbete i små utvecklingsteam, helst ansikte-mot-ansikte. 
Mannix och Neale (2005) konstaterar att ett argument för att arbeta i grupper 
som framhålls är förhoppningen om att individers olikheter – diversifiering – 
ska leda till större kreativitet, dvs. tillgång till mer information, fler utmanande 
idéer, fler konstruktiva konflikter och snabbare anpassning till nya förhållanden. 
Men, fortsätter de, grupper tenderar att spontant utvecklas mot ökad konformi-
tet vilket motverkar den eftersträvade diversifieringen. Det handlar om flera 
fenomen, nämligen att människor dras till sina likar snarare än till sina motsat-
ser, att avvikande individer anpassar sig till majoritetens normer och att brokiga 
grupper tenderar att falla sönder i subgrupper, var och en mer homogen än 
gruppen som helhet (Mannix & Neale  2005). 

Brainstorming-grupper som arbetar ansikte-mot-ansikte är ofta mindre krea-
tiva (både kvantitativt och kvalitativt) än t.ex. nominella grupper (sådana som 
arbetar tillsammans utan direkt interaktion) (Mullen et al.  1991). Paulus (2008) 
nämner flera faktorer som motverkar gruppers prestationsförmåga, särskilt i 
arbete ansikte-mot-ansikte: Minskad känsla av eget ansvar hos de enskilda del-
tagarna, minskad aktiv tid per deltagare, gruppers tendens att fokusera på det 
gemensamma (information, idéer) i stället för det avvikande eller unika, och 
grupptänkande (Janis  1982).  

Diversifierade grupper som lyckas etablera en fungerande social interaktion 
presterar dock bättre än motsvarande homogena grupper och i sådana grupper 
finns ofta ett ledarskap som aktivt inriktas på att fostra till normer som premie-
rar öppenhet och lärande (Mannix & Neale  2005). I kreativa grupper erbjuder 
och söker medlemmarna hjälp hos varandra (Mueller & Kamdar  2011), de pro-
var nya perspektiv på problem och uppmuntrar aktivt till kollektiv problemlös-
ning (Hargadon & Bechky  2006). Kreativa grupper utmärks av att deltagarna 
ger varandras idéer uppmärksamhet och man skapar tid för reflektion (Paulus & 
Yang  2000, West et al.  2006).  

En väsentlig komponent i särskilt kreativa grupper är hög psychological sa-
fety (Edmondson  1999, 2002), vilket syftar på individens förtroende för att 
gruppnormen är att acceptera individen som den är, även om han eller hon be-
går misstag. I grupper med hög psychological safety, där medlemmarna t.ex. 
vågar påtala när medlemmar med högre status gör misstag eller framföra idéer 
och förslag, genereras fler och bättre lösningar och gruppen lär snabbare (Ed-
mondson  2003).  
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Ledarskap och kreativt arbete 
I flera etablerade agila metoder betonas att utvecklingsteamet ska ha ett kollek-
tivt ansvar för planering och arbetsresultat, men också en definierad roll med 
ansvar för teamets arbetsprocesser och för att hantera teamets relation till kund 
och ledare i den omgivande organisationen (Coach respektive project manager i 
XP, project manager i FDD, scrum master i Scrum, team leader respektive pro-
ject manager i DSDM: Se Några etablerade agila metoder, s. 13). Ledarskapet 
ska bygga på en modell som beskrivs som leadership-collaboration (ASD) eller 
präglas av servant leadership (Scrum, DSDM). Termen servant leadership 
kommer från Greenberg och Spears (2002) och innebär att ledaren ska ses som 
underordnad de ledda, som en lyssnande, faciliterande, stödjande, tjänande roll, 
allt för att underlätta de leddas ansträngningar för att lösa den gemensamma 
uppgiften.  

En sådan syn på ledarskap i kreativa arbetsgrupper har visst stöd i litteratu-
ren. I en omfattande genomgång av forskning om ledarskap i kreativa miljöer 
(Mumford et al.  2002) kommer författarna till slutsatsen att kreativa miljöer 
kräver en integrativ ledarstil: Att skapa miljöer där människor har lätt att gene-
rera idéer, att formulera organisationens förväntningar, integrera det kreativa 
arbetet i organisationens övriga verksamhet och lobba för idéer så att kreativa 
människor får tillgång till nödvändiga resurser.  

Amabile, Schatzel, Moneta och Kramer (2004) fann att teammedlemmars 
upplevelse av ledarskap mindre berodde av vad ledarna gjorde än hur de utövade 
ledarrollen. Det var framför allt om ledarnas beteende upplevdes som stöd-
jande, t.ex. att de visade tillit, gav förtroende, delade med sig av information, 
erbjöd hjälp med arbetet, osv., som avgjorde om deras ledarskap gav upphov till 
positiva emotionella reaktioner och stark motivation. 

I agila metoder betonas teamens självstyrande eller självorganiserande som 
en viktig del av arbetssättet. Det öppnar för att se ledarskap som själva interakt-
ionen mellan de samarbetande individerna, att ledarskap handlar om process 
snarare än aktör – distributed leadership (Gronn  2002) eller shared ledership 
(Pearce & Conger  2003). Ett sådant perspektiv medger att ledarskap kan ses 
som själva samspelet mellan flera individer i en grupp (Parry & Bryman  2006, 
Crevani et al.  2007, 2010, Crevani  2011).  

Utifrån ett sådant perspektiv beskriver Day, Gronn och Salas (2004) ledar-
skap på teamnivån som en förmåga som utvecklas i gruppen genom de enskilda 
medlemmarnas olika bidrag till att utveckla en kultur som är gynnsam för tea-
mets samarbetsförmåga, lärande och prestation. De noterar också att perspekti-
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vet att se ledarskap på detta sätt faktiskt kan göra det svårt att dra en tydlig 
gräns mellan begreppen ledarskap och teamarbete.  

Organisationskultur och kreativt arbete 
En av de faktorer som diskuteras i anslutning till agila metoder är hur den om-
givande organisationskulturen inverkar på teamets möjlighet till att göra bra 
prestationer. Den agila metoden DSDM (DSDM Consortium  2014) fokuserar 
uttryckligen på hur det lilla kreativa utvecklingsteamet ska kunna integreras i 
den omgivande organisationens affärsmiljö. Byråkratiska, regelstyrda organisat-
ionskulturer är potentiella hinder för framgångsrik implementering av agila me-
toder (Boehm & Turner  2004, Kruchten  2013, Cockburn  2006, Ivari & Ivari  
2010).  

Struktur i sig behöver dock inte vara negativt för den typ av motivation som 
är gynnsam för kreativitet. Alltför många valsituationer, alltså för mycket själv-
bestämmande, och för många alternativ att välja mellan kan upplevas som för-
lamande (Schwartz  2000) och människor blir mer tillfredsställda med sina val 
om antalet alternativ är begränsat (Iyengar & Lepper  2000). En stödjande le-
darstil är effektivare om ledaren också anvisar en tydlig struktur i form av klara 
mål och riktlinjer för hur arbetet bör bedrivas (Jang et al.  2010). 

Försök att beskriva sambanden mellan kreativitet på teamnivå och den om-
givande organisationen finns i några föreslagna ramverk (Woodman et al.  1993, 
Amabile  1997, Ford  1996) och Ekvall (1996) har utvecklat ett instrument för 
mätning av tio dimensioner i organisationsklimatet med relevans för innovation 
(utmaning, frihet, stöd för idéer, tillit, dynamism, lekfullhet, debatt, konflikt, 
risktagande och tid för idégenerering). 

Amabile och hennes kollegor har gjort flera studier av forsknings- och ut-
vecklingsenheter och hon konstaterar (Amabile  1988, 1993) att flera faktorer i 
organisationsmiljön inverkar tydligt på forskarnas och utvecklarnas upplevda 
motivation och kreativitet: Upplevd konkurrens, förväntningar om att få kritik 
för framförda idéer, oro kring belöningssystem och restriktioner kring arbets-
processen har negativ inverkan, medan belöningar och erkännande för kreativi-
tet, tydliga projektmål, frekvent återkoppling på arbetsresultat, liksom möjlighet 
till självbestämmande i arbetet, utmanande, viktiga, intressanta och spännande 
arbetsuppgifter har positiv inverkan.  
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T e o r i  o m  m o t i v a t i o n  o c h  k r e a t i v i t e t  ä r  r e l e v a n t  f ö r  
s t u d i u m  a v  a g i l a  m e t o d e r  

I inledningen till det här kapitlet argumenterade jag för motivationsteori som 
relevant teoretisk grund för att studera agila metoder: Systemutveckling är en i 
hög grad kreativ process, individens kreativa process är i hög grad beroende av 
individens motivation och individens motivation påverkas av miljön, t.ex. den 
fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Agila metoder inriktas på att skapa en 
fysisk och psykosocial arbetsmiljö som påstås inverka positivt på deltagarnas 
arbetsprestation i systemutvecklingsprojekt. 

Den presenterade teoribildningen (SDT) baseras på existensen av två slags 
motivation, en där det instrumentella målet för aktiviteten är i fokus och en där 
det är aktiviteten i sig som skapar motivation. Antagandet om människan som 
en i grunden aktiv varelse driven av grundläggande psykologiska behov av 
kompetens, autonomi och samhörighet bildar en förklaringsram för motivation 
i olika slags situationer.  

Min forskningsfråga – Hur inverkar agila metoder på deltagarnas motivation? – kan 
utifrån den presenterade motivationsteorin preciseras till hur agila metoder in-
verkar på att situationer uppstår och utvecklas så att motivation av de slag som 
är gynnsamma för kreativa prestationer förstärks.  

Det kan dock vara praktiskt svårt att enkelt översätta upplevelser av verkliga 
vardagssituationer till de abstrakta teoretiska motivationsbegreppen, inte minst 
för att det inte är dessa begrepp som människor spontant använder för att besk-
riva sina vardagsupplevelser. För att kunna analysera verkliga upplevelser i verk-
liga systemutvecklingsprojekt där agila metoder används behövs begrepp som 
ligger närmare de termer och begrepp som människor normalt använder för att 
beskriva sina vardagsupplevelser. I nästa avsnitt introducerar jag en empiriskt 
grundad modell som bygger på SDTs ramverk och begreppsapparat och som 
erbjuder väl operationaliserade begrepp lämpliga för användning i den här stu-
dien. 

TEORIBAS: EN MODELL FÖR MOTIVATION VID VARDAGSKREA-
TIVT ARBETE PÅ JOBBET 

Amabile och hennes forskarlag (Amabile & Kramer  2011b) har i en omfat-
tande empirisk studie av människor som arbetade i projektteam kartlagt och 
analyserat konkreta vardagsfenomen och händelser som inverkar på individens 
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motivation och prestationer i arbetsmiljöer som karaktäriseras av problemlö-
sande och kreativt arbete. Resultatet är en uppsättning begrepp med en konkre-
tiseringsnivå som spontant används av individer för att beskriva och känna igen 
meningsfulla vardagsfenomen i arbetsmiljön. 

Deltagarna i Amabiles studie besvarade dagligen en epostenkät där de fick 
göra bedömningar av sitt arbete och sin motivation den aktuella dagen, teamets 
arbete, den psykosociala arbetsmiljön, deras egen emotionella status, osv. I en 
av enkätfrågorna ombads deltagarna att välja ut och beskriva ”one event of the day 
that stood out as relevant” och sedan uppskatta dess inverkan på det egna känslolä-
get och det egna arbetet, liksom hur det inverkade på projektet och projekttea-
met som helhet. Alla individuella projektteamsmedlemmar i team som deltog i 
undersökningen följdes på detta sätt dagligen under i genomsnitt nitton veckor. 
Totalt deltog 238 individer i 26 projektteam i 7 organisationer i olika branscher i 
nordamerika. Verksamheternas innehåll varierade mellan team och organisat-
ioner, men alla team hade arbetsuppgifter med ett tydligt ”vardagskreativt” in-
nehåll, t.ex. i form av produktutveckling eller utredningar. Bara team där alla 
eller nästan alla individer deltog ingick i undersökningen. Som komplement fick 
alla deltagare också göra psykometriska tester, t.ex. IQ-tester och kreativitetstes-
ter, och forskarna intervjuade teamledarna och höll flera workshops med varje 
team under undersökningens gång.  

Till slut hade forskarna samlat en databas med nära 12000 enkätsvar, inkl. 
deltagarnas beskrivningar av de dagliga händelser som de bedömt haft betydelse 
för dem och för arbetet. Dessa kodades med hjälp av ett omfattande 
kodschema (Amabile et al.  2003a, Amabile et al.  2003b) där bland annat hän-
delsens karaktär, källa, styrka, ton, temporala aspekter, deltagare, kopplingar till 
andra händelser, mm. kategoriserades. Databasen har använts för att i kombi-
nationer av kvalitativa och kvantitativa ansatser hitta samband mellan miljöfak-
torer och prestationer på individ- och teamnivå.  

En rad forskningspublikationer har hittills baserats på datamaterialet, bl.a. 
om tidpress och kreativitet (Amabile et al.  2002b, Amabile et al.  2002a), om 
ledarstil och kreativitet (Amabile et al.  2004, Amabile et al.  2006), psychologi-
cal safety och kreativitet (Edmondson & Mogelof  2006), emotion och kreativi-
tet (Amabile et al.  2005), liksom om det generella sambandet mellan vardags-
händelser och kreativ prestation (Amabile & Kramer  2011a, 2011b). The pro-
gress principle, som det följande avsnittet huvudsakligen kommer att uppehålla 
sig vid, presenteras i de senare två publikationerna. 
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T h e  I n n e r  W o r k  L i f e  E f f e c t  

Amabile och hennes kollegor (Amabile & Kramer  2011b) hävdar att också re-
lativt små vardagshändelser inverkar, både positivt och negativt, på individernas 
prestationer. Vardagshändelser som uppfattas som betydelsefulla (dvs. som till-
skrivs mening) inverkar på individens emotionella tillstånd. Individens tolkning 
av vardagshändelsen (dvs. vilken mening individen tillskriver händelsen) och 
individens emotionella tillstånd inverkar tillsammans på individens arbetsmoti-
vation. Amabile refererar till detta som individens inre arbetsliv (”Inner Work 
Life”). Individens arbetsmotivation har slutligen betydelse för dennes arbets-
prestation. Sambandet är åskådliggjort i Figur 4. 

 

 

 
(Bearbetad från Amabile & Kramer  2011b) 

Figur 4 Individens inre arbetsliv. 

 
Ett positivt inre arbetsliv, dvs. när både perception och tankar, känsloläge och 
emotioner, liksom motivation är positivt färgade, föregår goda prestationer, 
medan ett negativt färgat inre arbetsliv föregår svaga prestationer (Amabile & 
Kramer  2011b).  

Processen är självförstärkande, eftersom individens emotionella tillstånd 
också inverkar på dennes tolkning av kommande händelser (Amabile et al.  
2005).  

Små vardagshändelser  har stor effekt  
Också relativt små vardagshändelser, som ett samtal vid ett möte, att ha fått 
tillgång till information som behövs, eller en uppmuntrande kommentar från en 
kollega, har tydlig inverkan på individens inre arbetsliv och effekt på individens 
efterföljande prestationer (Amabile & Kramer  2011b). Över 28% av de små 
vardagshändelserna hade stora effekter på det efterföljande arbetet (Amabile & 
Kramer  2011b, s. 20-21 och 209).  
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Inverkan via individens inre arbetsl iv  
 “[T]he inner work life effect operates in three primary ways: attention to tasks, engage-
ment in the project, and intention to work hard” (Amabile & Kramer  2011b, s. 59. 
Orginalets kursivering).  

Datamaterialet visar att ett positivt känsloläge föregår kreativt tänkande nästa 
dag, som t.ex. upptäcka något, få en idé, lösa ett problem på ett ovanligt sätt, 
eller vara aktivt engagerad i att göra detta (s. 210). Dagar då individer upplevde 
stark intrinsic motivation var också dagar med mer kreativt tänkande (s. 211).  

I en analys av studiens datamaterial (Amabile et al.  2005) pekar forskarna på 
fyra observerade och potentiellt relevanta samband mellan individens emotion-
er och den kreativa processen:  

- Positiv affekt underlättar kognitiv variation, vilket är gynnsamt för asso-
ciationer, vilket i sin tur är en förutsättning för kreativitet.  

- Kreativt tänkande framkallar positiva känslor.  

- Den kreativa processen är sammanflätad med positiva känslor så att den 
både framkallar och underlättas av positiva känslor.  

- Kreativitet orsakar positiva reaktioner från omgivningen, vilket framkallar 
positiva känslor. 

Negativa händelser har större effekt än positiva 
En oväntad observation med stor potentiell betydelse är att negativa vardags-
händelser generellt har större relativ negativ inverkan på individens inre arbetliv 
än positiva händelser har positiv inverkan. Negativa händelser har två till tre 
gånger så stark effekt som positiva. (Amabile & Kramer  2011b, Kap. 5) 

T r e  g r u p p e r  v a r d a g s h ä n d e l s e r :  T h e  P r o g r e s s  P r i n c i p l e  

Amabiles forskarlag (Amabile & Kramer  2011b) kunde identifiera och katego-
risera ett dussin olika typer av vardagshändelser som hade tydlig inverkan på 
individernas inre arbetsliv och därmed på deras prestationer. Dessa typhändel-
ser sammanfördes i tre grupper, grundat på hur de inverkade på individens inre 
arbetsliv och det konkreta resultatet i form av prestation. En viss slags händel-
ser hade indirekt inverkan genom att de inverkade på det sociala klimatet i ar-
betsgruppen och därmed på individens inre arbetsliv, en annan grupp händelser 
verkade indirekt genom att de stödde eller hindrade själva arbetet, och ett tredje 
slags händelser utgjordes av framsteg (progress) eller motgångar (setbacks) i 
arbetet självt. De tre grupperna har också olika stark inverkan på det inre ar-
betslivet respektive effekt på prestationerna. De tre grupperna var följande 
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(Amabile & Kramer  2011b) (se även Tabell 4, s. 66, för en beskrivning av de 
vardagshändelser som ingår i respektive grupp): 

Nourishers och Toxins 
Denna typ av vardagshändelser inverkar på det sociala klimatet i arbetsgruppen 
– de påverkar individerna snarare än arbetet. Det handlar om fyra slags typhän-
delser (utan särskild inbördes ordning): Visad respekt, Uppmuntran/Visat för-
troende, Känslomässigt stöd och Kamratskap12. 

Nourishers (ung. ”Näringsgivare”) inverkar positivt på individernas inre ar-
betsliv genom att öka individernas upplevelse av mening i arbetet (s. 131).  

Motsvarande negativa vardagshändelser, dvs. uttryck för bristande respekt, 
visat misstroende, uteblivet känslomässigt stöd, eller bli ignorerad alternativt 
utstött ur gemenskapen, kallades Toxins (ung. ”Gift”).  

Catalysts och Inhibitors 
Catalysts (ung. ”Katalysatorer”) är vardagshändelser som är relaterade till arbe-
tet snarare än till det sociala klimatet. De är sju stycken: Tydliga mål, Upplevd 
autonomi, Tillräckliga resurser, Tillräcklig tid, Hjälp med arbetet, Lära av erfa-
renheter, Fritt utbyte av idéer.13 

Catalyts inverkar på prestationerna både direkt, som när man får tillgång till 
nödvändiga resurser eller får hjälp med något arbetsmoment, eller indirekt, ge-
nom att de inverkar på individernas inre arbetsliv som i sin tur inverkar på pre-
stationen. Av dessa två är den senare effekten den kraftigaste.  

De negativa motsvarigheterna till Catalysts, alltså sådana som försvårar eller 
stoppar upp arbetet, kallas Inhibitors (ung. ”Hinder”). 

Händelser ur gruppen Catalysts har generellt större inverkan på individernas 
inre arbetsliv och deras prestationer än händelser ur gruppen Nourishers.  

Progress och Setbacks  
Den typ av vardagshändelse som har den allra starkaste effekten på individernas 
inre arbetsliv, och därmed på deras fortsatta prestationer, är framsteg i arbetet 
självt – Progress.  

Händelser som upplevs som att man kommer framåt i meningsfullt arbete, 
även om det handlar om mycket små steg framåt, inverkar positivt på indivi-
dens inre arbetesliv, vilket i sin tur inverkar positivt på fortsatta ansträngningar 

12 I original: Respect, Encouragement, Emotional support, Affiliation. 
13 I original: Clear goals, Allowing autonomy, Providing resources, Enough time, Help with the work, 
Learning from problems and successes, Allowing ideas to flow. 
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och framsteg. “[M]aking headway on meaningful work brightens inner work life and 
boosts long-term performance” (Amabile & Kramer  2011b, s. 68). En positiv själv-
förstärkande process startar där sannolikheten för fortsatt progress i arbetet 
ökar.  

Liksom Progress är den starkast verkande positiva typen av vardagshändel-
ser, är den negativa motsvarigheten Setbacks (ung. ”Motgångar”) den starkast 
verkande negativa; inget är så förödande för fortsatta arbetsprestationer som att 
misslyckas med eller vara förhindrad att göra sitt arbete (Amabile & Kramer  
2011b). 

 
De identifierade vardagshändelserna varierar alltså i styrka i två dimensioner:  

- Den ena dimensionen är att Progress/Setbacks har starkare inverkan än 
Catalysts/Inhibitors, som har starkare inverkan än Nourishers/Toxins.  

- Den andra dimensionen är att negativa vardagshändelser (Setbacks, In-
hibitors, Toxins) har starkare negativ inverkan än positiva vardagshän-
delser (Progress, Catalysts, Nourishers) har positiv inverkan.  

The Progress Principle som teoretiskt verktyg för analys av 
agila metoder 

I sammandrag innebär The progress principle följande:  

- Det finns ett samband mellan upplevda händelser i vardagsmiljön på 
jobbet och efterföljande kreativ arbetsprestation. 

- Sambandet förmedlas (medieras) via individens inre arbetsliv, dvs. 
händelserna tolkas, de påverkar och påverkas av individens emotioner 
och känsloläge, och tolkning och emotioner påverkar motivationen för 
arbetet. 

- Händelsernas styrka har mindre betydelse än deras art; också synbarli-
gen små händelser har stor inverkan på individens inre arbetsliv. 

- Framsteg respektive motgångar i arbetet självt är den typ av händelse 
som har störst inverkan. 

- Negativa händelser har relativt positiva händelser flera gånger större 
inverkan.  
 

  

   65 



Tabell 4 The Progress Principle: Vardagshändelser som inverkar på individers inre arbetsliv och 
prestationer 

PROGRESS/SETBACKS  
(Framsteg/Motgångar i arbetet självt) 

1. Progress 
 

Upplevelse av att komma framåt i meningsfult arbete. 

CATALYSTS/INHIBITORS 
(Vardagshändelser som stödjer arbetet) 

2.  Clear goals Tydliga mål. Fastställda eller förtydligade kort- eller långsiktiga mål. T.ex. att 
oklarheter reds ut, att målen upplevs ha mening, att målen utformas så att man 
kan få relevant återkoppling på hur man kommer framåt i arbetet. 

3.  Allowing autonomy Upplevd autonomi. Händelser som markerar att man har inflytande över, får ta 
beslut om eller styra sitt eget arbete,  

4.  Providing re-
sources 

Tillräckliga resurser. Få tillgång till nödvändiga resurser som utrustning, informat-
ion, personal, osv. Händelserna inverkar på det inre arbetslivet bland annat ge-
nom att de signalerar att arbetet är viktigt och att framgång är möjlig.  

5.  Enough time Tillräcklig tid. För mycket tid till förfogande gör människor uttråkade och minskar 
motivationen, medan upplevelsen att ha för litet tid och omöjliga deadlines skap-
ar stress och en känsla av maktlöshet, vilket minskar upplevd autonomi och 
intrinsic motivation. Upplevelsen att det finns precis så mycket tid att uppgiften är 
svår men möjlig, skapar däremot en känsla av angelägenhet, av brådska, som 
stimulerar intrinsic motivation.  

6.  Help with the work Hjälp med arbetet. Situationer där människor upplever att de inte lämnas åt sitt 
öde, utan har tillgång till konkret hjälp från ett team, sina chefer, eller kunder och 
samarbetspartners, stimulerar deras positiva inre arbetsliv. Att uppleva sig över-
given eller avsiktligt hindrad i arbetet, är däremot negativt för det inre arbetslivet.  

7.  Learning from 
problems and suc-
cesses 

Lära av erfarenheter. Det handlar om situationer där problem verkligen tas upp, 
analyseras och hanteras, eller när positiva erfarenheter firas och blir till nytta i 
det fortsatta arbetet. Det motsatta är när problem och misstag ignoreras, sopas 
under mattan eller upprepas, eller när positiva erfarenheter ignoreras och inte 
används som mall för fortsättningen.  

8.  Allowing ideas to 
flow 

Fritt utbyte av idéer. Det avser situationer när man blir lyssnad på när man fram-
för förslag eller återkoppling, t.ex. till ledare och chefer, och situationer när idéer 
kan utbytas fritt inom teamet ellerorganisationen. 

NOURISHERS/TOXINS 
(Vardagshändelser som stödjer individen) 

9. Respect Visad respekt. Bekräftelse och andra uttryck för ömsesidig respekt, som att bli 
tagen på allvar, visad ärlighet och vanlig hövlighet.  

10  Encouragement 
and confidence 

Uppmuntran/Visat förtroende. Visad entusiasm och uttryck för tillit till varandra.  

11. Emotional support Känslomässigt stöd. Situationer som markerar att de känslor man har inför arbe-
tet, som frustration, glädje, upphetsning eller oro, är accepterade, liksom visad 
empati för känslor man bär på som följd av förhållanden i sitt personliga liv utan-
för arbetet.   

12. Affiliation Kamratskap. Uttryck för tillhörighet i gruppen, av vänskap och tillgivenhet mellan 
kollegor.  

(Bearbetat från Amabile & Kramer  2011b) 
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T h e  P r o g r e s s  P r i n c i p l e  o c h  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  T h e o r y  

The progress principle bygger på samma grundläggande konceptualisering av 
fenomenet motivation som Self-Determination Theory: Att motivation är av 
två slag med inbördes olika dynamik. De identifierade betydelsefulla vardags-
händelserna i The Progress Principle är också i harmoni med SDTs utgångs-
punkt att människor är i grunden aktiva och att människors motivation beror av 
psykologiska grundbehov av kompetens, autonomi och samhörighet.  

Den slags vardagshändelse som har störst inverkan på individens motivation 
är upplevd progress i arbetet, dvs. något som manifesterar behovet av att upp-
leva egen kompetens. Tydliga mål är också en vardagshändelse med klar kopp-
ling till behovet av upplevd kompetens. Det tydliga meningsfulla målet är nöd-
vändigt som referenspunkt för den egna prestationen. Också vardagshändelsen 
att lära av erfarenheter har en klar koppling till behovet av kompetensupple-
velse.  

Behovet av autonomi är väsentligt för flera typer av vardagshändelser. Föru-
tom för upplevd autonomi i sig självt (en av de identifierade vardagshändelser-
na), är behovet av autonomi en tydligt underliggande faktor i Tillräckliga resur-
ser, Tillräcklig tid, Fritt utbyte av idéer och Visad respekt.  

Behovet av samhörighet manifesteras också i flera av vardagshändelserna: 
Hjälp med arbetet, Lära av erfarenheter, Fritt utbyte av idéer, Upp-
muntran/Visat förtroende, Känslomässigt stöd och Kamratskap.  

MODELL FÖR ANVÄNDNING AV MOTIVATIONSTEORI I  AVHAND-
LINGEN 

The progress principle kan ses som en tillämpning av SDTs ramverk i en kon-
kret arbetsmiljö, en som präglas av kreativt problemlösningsarbete. Begreppen i 
The progress principle är definierade på en abstraktionsnivå som är relaterad till 
fenomen i vardagen så som de upplevs och beskrivs av deltagarna själva. Det 
innebär att begreppen blir mer användbara för praktiker än SDTs grundbe-
grepp. De tillför en begreppsnivå mellan de abstrakta begreppen i den psykolo-
giska teorin och den vardag som upplevs i en konkret arbetsmiljö. 

Agila metoder kan beskrivas som system av konkreta fysiska och sociala ar-
rangemang i arbetsmiljön med syfte att framkalla och förstärka vardagshändel-
ser som antas påverka projektdeltagarnas inre arbetsliv i positiv riktning och 
därmed ha positiv inverkan på deras prestationer, inte minst kreativa sådana.  
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The progress principle framstår därför som särskilt väl lämpad som teoretiskt 
verktyg för att analysera agila metoder, både i form av idealiserade modeller och 
i form av implementerade fysiska och sociala arrangemang. 

Figur 5 beskriver avhandlingens teoretiska modell för analysen av hur agila 
metoder inverkar på deltagarnas motivation. Den är en utvidgning av den mo-
dell för de relevanta sambanden mellan agila metoder och prestation som pre-
senterades i avhandlingens inledning (Figur 1, s. 4). 
 
 

 
 

Figur 5 Modell för användning av motivationsteori i avhandlingen 

 
Sambanden i den studerade systemutvecklingsmiljön kan beskrivas på följande 
sätt. Användning av agila metoder inverkar på den fysiska och psykosociala ar-
betsmiljö där utvecklarna bedriver systemutveckling. Miljön ger upphov till 
upplevelser, dvs. situationer uppstår som har relevans för utvecklarnas inre ar-
betsliv (Amabile & Kramer  2011b) och därmed för deras motivation. Utveck-
larnas motivation inverkar på deras prestation. 

Individens inre arbetsliv – interaktionen mellan perception, emotioner och 
motivation (Amabile & Kramer  2011b) – påverkas av hur situationen upplevs i 
förhållande till individens psykologiska grundbehov kompetens, autonomi och 
samhörighet (Deci & Ryan  1985). 
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4 Studiens forskningsmetod 

I kapitlet redogör jag för mina kunskapsteoretiska utgångspunkter, vilken typ av 
kunskap jag försöker skapa genom avhandlingen, hur detta inverkar på mitt val 
av forskningsdesign, hur jag väljer metod för att besvara de två delfrågor som 
studien inleds med, hur de två delarna av undersökningen gått till och hur jag 
hanterat olika hot mot studiens kvalitet. Jag kommenterar också frågor relate-
rade till deltagarnas integritet, liksom risker och fördelar relaterade till min egen 
bakgrund och förförståelse.  

UTGÅNGSPUNKTER 

Bakom den formella frågeställningen – Vilken inverkan har agila projektledningsme-
toder på deltagarnas motivation? – ligger en allmän undran om hur en projektar-
betsmiljö kan arrangeras för att påverka deltagarna till goda prestationer. I 
epistemologiskt avseende kan en sådan frågeställning inte besvaras i generella 
termer av orsak och verkan. 

I en viss situation inverkar många samtidiga faktorer på deltagarnas prestat-
ion, t.ex. minnet av tidigare projekt och andra händelser, deltagarnas kompe-
tens, personligheter, livssituationer, inbördes relationer och anställningsförhål-
landen. Många av dessa faktorer inverkar på individernas motivation att enga-
gera sig och prestera. Många av dessa faktorer kan inte påverkas mer än margi-
nellt av organisationens ledare och chefer. Det gäller t.ex. valet av deltagare; när 
personalen väl rekryterats utgör de en begränsning vad gäller vilka kunskaper, 
personligheter, osv. som finns att välja på för det enskilda projektet. En faktor 
med stor betydelse för individens motivation (och därmed dennes prestation), 
hävdar Amabile (Amabile  1996, Amabile & Kramer  2011a), är den fysiska och 
psykosociala miljö som bildas via de begrepp, artefakter och arbetsformer som 
möter deltagarna i vardagsarbetet – i det här fallet i projektet. Sådana faktorer 
kan däremot påverkas av chefer och ledare, också på kort sikt. Agila metoder är 
sådana arrangemang av fysisk och psykosocial arbetsmiljö och är därför intres-
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santa som verktyg för att påverka prestationerna hos individerna i en arbets-
grupp. 

En ”agil miljö” inverkar på deltagarna samtidigt som och i samspel med alla 
de andra faktorerna och är därför en del i ett komplext system av samverkande 
faktorer. Frågan om hur de agila arrangemangen bidrar till deltagarnas upple-
velse av motivation kan därför inte besvaras i termer av enkla generella sam-
band mellan vissa agila arrangemang och entydiga och förutsägbara reaktioner 
hos deltagarna. Men det innebär inte att frågeställningen blir omöjlig att bear-
beta. 

Kritisk realism (Danermark et al.  2003) som vetenskapssyn erbjuder en on-
tologi för förståelsen av sociala fenomen som systemutveckling och projektar-
bete. Kritisk realism gör skillnad på tre ontologiska domäner: Erfarenheter 
(empirins domän) är det som studeras och som kan berätta om vad som utspe-
lar sig i världen, dvs. om vad som sker i världen oavsett om vi observerar det 
eller inte (det faktiskas domän). Det faktiskas domän kan användas som ut-
gångspunkt för formulering av de mekanismer som förmår producera händel-
ser. Mekanismerna finns i det kritisk realism kallar verklighetens domän.  

Danermark och kollegor (2003) beskriver mekanismerna som regler och 
praktiker för det sociala spelet; de bildar sociala strukturer. De menar att män-
niskor interagerar genom sociala strukturer; att människor uppträder i förhål-
lande till varandra genom det agentskap de får genom sina inbördes sociala po-
sitioner, t.ex. som anställd i förhållande till arbetsgivare, som ledare i förhål-
lande till ledd eller som erfaren i förhållande till nybörjare. När en individs upp-
levelse av en viss social situation domineras av individens position i förhållande 
till en viss aspekt av den sociala strukturen (t.ex. som underställd i förhållande 
till chef) aktiveras mekanismer som hör ihop med förhållandet mellan individen 
och den sociala strukturen. Då tenderar de att agera enligt de scheman som gäl-
ler för denna relation (Danermark et al.  2003). Teorier om den sociala världen 
beskriver, menar man, de mekanismer som reglerar spelet mellan aktörer med 
vissa positioner i förhållande till varandra.  

Teori om mekanismer i den sociala världen beskriver inte kausalitet på det 
sätt som är karaktäristiskt för naturvetenskaperna, dvs. som generella samband 
av typen om A så inträffar B. Teori om mekanismer beskriver i stället kraftfält, 
dvs. om A så finns en tendens att B. Teori om mekanismer i den sociala världen 
har som därför huvudambition att förklara, inte predicera (Danermark et al.  
2003).  

Den teori om motivation och kreativa vardagsprestationer som jag valt som 
grund för min studie lämpar sig väl som utgångspunkt för att beskriva agila me-
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toders inverkan på deltagarnas tendenser att tänka, känna och agera på visst 
sätt. Teorin erbjuder begrepp för att kunna beskriva kraftfält eller tendenser – 
motivation – att tänka, känna och agera på visst sätt när den sociala situationen 
manipuleras genom agila arrangemang.  

FORSKNINGSDESIGN 

Det är den agila metoden som är analysenhet. Den kan studeras dels som den 
möter läsaren i normativa beskrivningar (t.ex. i handböcker för etablerade agila 
metoder) och dels som den tillämpas i verkliga projekt. Den valda teoribasen, 
psykologisk teori om individens motivation och teori om kreativitet, utgår från 
individen (individens perception, emotioner och motivation och individens där-
till relaterade prestation). Individen möter ledningsmetoden både genom de 
normativa begreppssystem som torgförs i handböcker för agila metoder och 
genom konkreta arrangemang som blivit följden av att metoden implementerats 
i verkliga situationer. I individens möte med den konkreta ”agila miljön” i pro-
jektet startar den process som Amabile beskriver (Amabile & Kramer  2007): 
individen tolkar situationen och reagerar på den, kognitivt och emotionellt, vil-
ket inverkar på individens motivation och till slut, på individens prestation. 

Metodbeskrivningarna tillhandahåller idealiserade begrepp och dessas kon-
notationer som påverkar praktikerna; de ser den konkreta verkligheten genom 
metodens begrepp och begreppens konnotationer. När t.ex. utvecklaren i det 
agila teamet sitter i det gemensamma arbetsrummet med sina kollegor och ser 
mot den whiteboard där de kommande veckornas arbete finns representerat i 
form av lappar med noteringar om arbetsuppgifter, så inverkar det på utveckla-
rens tankar om och känslor inför arbetet, t.ex. i dimensioner som lätt-svårt, 
konkret-abstrakt, intressant-ointressant och angeläget-meningslöst, och därmed 
på utvecklarens motivation inför arbetet. 

En analys av ett fenomen som ”agila metod” kan därför göras på två nivåer, 
som analys av det normativa, ideala system av begrepp som metoden erbjuder, 
och som analys av praxis, av hur praktikerna påverkas och agerar i mötet med 
den ideala förebilden från handböckerna omsatt i verkliga situationer. Det 
första kan ses som en analys av agila metoders potential, det andra som en ana-
lys av agila metoders utfall.  
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Analysprinciper  
I kapitel 3 Avhandlingens teoretiska grund introducerades en modell för teori-
användningen i avhandlingen (Figur 5, s. 68). I Figur 6 här intill repeteras figu-
ren, nu kompletterad för att visa hur teorin används för analys. Figuren visar 
följande: Agila metoder inverkar på konkreta förhållanden och händelser i ut-
vecklarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö; arbetsmiljön inverkar på ut-
vecklarnas upplevelser i vardagsarbetet (deras ”inre arbetsliv”); upplevelserna 
inverkar på motivationen (en del av det ”inre arbetslivet”); motivationen inver-
kar på deras prestation.  

Utvecklarnas upplevelser i vardagsarbetet (deras ”inre arbetsliv”) kan beskri-
vas med hjälp av de begrepp som definieras i The Progress Principle i form av 
generella typer av vardagshändelser (Amabile & Kramer  2011b): Som vilken 
typ av generell vardagshändelse kan den konkreta upplevelsen beskrivas? 

Upplevelsernas inverkan på utvecklarnas ”inre arbetsliv”, upplevelsernas 
laddning, kan förstås utifrån hur individernas behov att uppleva egen kompe-
tens, autonomi och samhörighet (Deci & Ryan  1985) tillfredsställs eller hindras 
i situationerna.  
 
 

 
 

Figur 6 Modell för användning av motivationsteori i analys av data i avhandlingen 

 
Avhandlingens första delfråga – vilken inverkan kan de arrangemang som agila meto-
der rekommenderar förväntas få på deltagarnas motivation? – riktas mot de normativa 
beskrivningarna av agila metoder. Dessa bygger på en (uttrycklig eller underför-
stådd) strategi för att skapa en gynnsam miljö för systemutveckling. Jag diskute-
rade strategin i kapitel 2 Agila metoder: Presentation, analys och avgränsning. I 
de normativa agila metodbeskrivningarna föreslås system av konkreta arrange-
mang som syftar till att realisera strategin. I undersökningen av agila metoder 
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som norm matchas de ideala konkreta arrangemang som agila metoder rekom-
menderar mot kategorier av motivationsrelevanta typer av vardagshändelser 
från The Progress Principle.  

Avhandlingens andra delfråga – hur påverkas deltagarnas motivation när agila me-
toder används i praktiken? – riktas mot agila metoder som praxis. Här matchas 
utvecklares motivationsupplevelser mot kategorier av motivationsrelevanta ty-
per av vardagshändelser från The Progress Principle och med de arrangemang 
som kan knytas till implementeringen av agila metoder som inverkat på upple-
velserna.  

I båda delarna av undersökningen används de tre psykologiska grundbehov 
som definierats i SDT – kompetens, autonomi och samhörighet – för att ytter-
ligare fördjupa analysen. 

I det följande kommer jag att först diskutera angreppssättet i studien för att 
undersöka agil metod som norm och därefter undersökningen av agila metoder 
i praktisk tillämpning.  

UNDERSÖKNING AV AGILA METODER SOM NORM 

Den övergripande forskningsfrågan i avhandlingen är delad i två delfrågor, 
varav den första – vilken inverkan kan de arrangemang som agila metoder rekommende-
rar förväntas få på deltagarnas motivation? – syftar på agila metoder som norm, hur 
fenomenet ”agil metod” inverkar på deltagarnas motivation. Nedan diskuterar 
jag i tur och ordning först metodöverväganden, därefter val av datakällor och 
till sist analysmetod.  

M e t o d ö v e r v ä g a n d e n  

Frågan kan besvaras genom att analysera alla agila metodvarianter betraktade 
som ett kollektiv. Men eftersom dessa skiljer sig åt, åtminstone vad gäller detal-
jerna i begrepp och i dessas konkretiseringsgrad, vilket framgick tydligt i kapitel 
2 Agila metoder: Presentation, analys och avgränsning, måste en sådan kollektiv 
analys inriktas på det bakomliggande system av begrepp och antaganden som är 
gemensamt för ett sådant agilt metodkollektiv. Emellertid är den agila be-
greppsbasen inte manifesterad på ett tillräckligt tydligt sätt för att enkelt tillåta 
en sådan analysansats. Det blir till och med svårt att avgöra vilka metoder som 
skulle ingå i en sådan undersökning. Ett exempel på ett försök att skapa en så-
dan översikt och analys är Abrahamsson,  Oza och Siponen (2010), som beskri-
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ver ett urval av de vanliga agila metodvarianterna men, bortsett från översiktens 
förtjänster i övrigt, stannar analysen efter en översikt över de olika metodförfat-
tarnas uttryckta avsikter (vilka områden de behandlat) snarare än efter en analys 
av hur metoderna bedöms kunna realisera mekanismer som är relevanta för den 
verksamhet de är avsedda för, alltså systemutveckling. Jag menar att en analys 
av agil metod måste utgå från en analys av metodernas mål (att effektivisera 
verksamheten systemutveckling) och de krav det ställer på metoden och sedan 
använda teori som är relevant för de mekanismer som aktiveras i en sådan verk-
samhet. 

Jag har i kapitel 2 Agila metoder: Presentation, analys och avgränsning identi-
fierat den analys av systemutveckling som de agila metoderna utgår ifrån och 
identifierat och formulerat den strategi de valt för att lösa uppgiften så som de 
uppfattat den. I kapitel 3 Avhandlingens teoretiska grund har jag identifierat 
teori som är relevant för förståelsen av de mekanismer som inverkar på system-
utvecklingsprocessen, så som denna definierats i agila metoder. Min strategi för 
att besvara delfrågan om vilken inverkan agila metoder kan förväntas få är där-
efter att med den valda teorin som lins analysera enskilda agila metoder som 
hela system av begrepp och ideala arrangemang så som de presenteras i sina 
respektive källor (handböcker och liknande).  

V a l  a v  d a t a k ä l l o r  

Frågan är vilken eller vilka agila metodvarianter som bör analyseras. Några av 
de tänkbara presenterades i kapitel 2 Agila metoder: Presentation, analys och 
avgränsning. Flera olika kriterier kan användas för urvalet.  

En urvalsgrund kan vara att undersöka de mest agila metoderna, men det 
kräver att det finns en tydlig definition av vad agil metod innebär som kan an-
vänds som referenspunkt. Den urvalsgrunden är svår att tillämpa i praktiken, 
eftersom det saknas en entydig operationaliserad definition av vad som gör en 
metod agil (se Vad är det agila i agil metod?, s. 28).  

En annan tänkbar urvalsgrund är att välja bland de mest spridda agila meto-
derna. Men det försvåras av att det inte finns något givet sätt att mäta sprid-
ningen. Jag har tidigare refererat till en årlig mätning av företaget VersionOne 
(VersionOne  2013) där metoden Scrum är den överlägset mest använda av 
dem som besvarat VersionOnes enkät. Men undersökningsresultatet ger inte 
ensamt tillräckligt underlag för att utse Scrum som den mest spridda metoden: 
Vi vet inte hur väl de som besvarat enkäten representerar populationen system-
utvecklingsorganisationer som arbetar agilt (VersionOne är en kommersiell or-
ganisation och deras undersökning är inte granskad av forskarsamhället). Vi vet 
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inte heller hur respondenterna tolkat frågan om vilken metod de använder (Vad 
betyder det att man gör när man använder en viss metod?).  

De agila metoder jag nämnt som exempel tidigare är valda för att de ofta 
nämns i agila texter och andra ”agila sammanhang”, men det är inget självklart 
mått på hur mycket de används eller vilket inflytande de har på praktiska till-
lämpningar. Att de så ofta nämns kan också vara en effekt av att de ofta nämns; 
de blir de metodexempel som många texter tar upp helt enkelt för att det är vad 
andra texter tagit upp. Min uppräkning av metodexempel tidigare kan mycket 
möjligt vara ett exempel på just denna effekt. Jag har valt metodexempel bland 
annat baserat på vilka som ofta nämns, inte på vilka som är ”mest agila”, an-
vänds i flest organisationer eller i flest projekt.  

Ytterligare ett angreppssätt är att bestämma en organisationsnivå att inrikta 
analysen på. I de olika agila metoderna hittar man en brokig samling rekom-
mendationer av arrangemang på olika nivåer i det enskilda projektet och i den 
organisation där det bedrivs. Det handlar om det tekniska arbetet i projektet 
med att konstruera systemet, hur det vardagliga samarbetet i det lilla projekt-
teamet ska organiseras (som samlokalisering av utvecklingsteamet och att hålla 
dagliga planeringsmöten) och hur projektets ledning ska integreras i den omgi-
vande organisationens verksamhetsstyrning. De två sistnämnda organise-
ringsnivåerna, dvs. teamnivån och verksamhetsstyrningsnivån, är de mest in-
tressanta här eftersom de förutom att visa på fenomen och arrangemang som är 
relevanta för systemutveckling, kan ge relevant kunskap också för projekt och 
utvecklingsarbete utanför detta specifika område.  

Det sistnämnda angreppssättet innebär för det här arbetet att XP och FDD 
är mindre intressanta, eftersom de innehåller och till stor del betonar systemut-
vecklingsspecifika tekniker och arrangemang.  

I kontrast till dessa är DSDM i stället en metod som betonar integreringen 
av systemutvecklingsprojektet med den omgivande verksamhetsstyrningen, t.ex. 
fasindelning av projektet utifrån behoven av styrning relaterad till organisation-
ens projektportfölj. DSDM avviker i sitt fokus och sin struktur avsevärt från 
övriga etablerade agila metoder, varför DSDM måste bedömas vara mindre 
lämplig som representant för det generellt agila i agila metoder.  

I Kanban för systemutveckling saknas den del av den agila strategin som av-
ser inkrementell och iterativ utveckling, varför Kanban inte heller är lämplig 
som agila representant.  

Kvar av de agila metodvarianter jag tidigare räknat upp är då Crystal, ASD 
och Scrum. De har alla tre sitt fokus på utvecklingsteamet och hur projektet ska 
organiseras för att skapa en vardag för utvecklarna som är gynnsam för deras 
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produktion av mjukvara. Organisationens behov av verksamhetsstyrning, t.ex. 
av projektportföljen, hanteras som ett gränssnitt mellan team och omvärld, men 
världen betraktas inifrån utvecklingsteamet och hur omvärlden organiseras 
lämnas därhän. Likaså lämnar de till stor del öppet för inkludering av valfria 
programutvecklingsmetoder och liknande tekniknära arrangemang. Det är en 
lämplig avgränsning för den här undersökningen; hur man med agila arrange-
mang skapar situationer som stimulerar teamdeltagarnas motivation, oavsett det 
specifika tekniska innehållet i projektet.  

Av de tre alternativen är Crystal paketerad som en samling rekommendat-
ioner och vägledande förklaringar, men det är svårt att där identifiera en upp-
sättning tydliga metodkomponenter. Motsvarande gäller ASD. Scrum är tvär-
tom tydligt definierad som ett antal komponenter som tillsammans påstås skapa 
en gynnsam arbetsmiljö (Både i Schwaber  2004, Appedix A (Rules) och 
Appedix B (Definitions),  och i The Scrum Guide i Schwaber & Sutherland  
2013a). Överlappet mellan Crystal, ASD och Scrum är stort, knappast några 
arrangemang i den ena ser främmande ut i förhållande till de andra.  

Scrum är, som resultatet av VersionOnes undersökning ändå antyder, etable-
rad som ett slags de facto referens bland agila metoder. Den finns översatt till 
ett stort antal språk (mer än 30) och flera termer som finns i Scrum har etable-
rats som generellt agila (scrum master, sprint backlog och den typiska 
whiteboardbaserade planen för teamets arbete som ofta benämns scrum board).  

Även om en begränsning av undersökningen till att omfatta bara en av de 
etablerade agila metoderna innebär en risk vad gäller undersökningens externa 
validitet, menar jag att en analys av metoden Scrum, som är väl spridd och över-
lappande jämfört med andra vanliga agila metoder, kan fungera väl som ut-
gångspunkt för analys av agila metoder i allmänhet.  

Som huvudsaklig referenspunkt för analysen av Scrum har jag valt att utgå 
från de tolv komponenter som definieras i The Scrum Guide av Schwaber och 
Sutherland (2013a). De erbjuder en definierad entydig och ändlig samling kom-
ponenter att förhålla sig till i analysen.  

A n a l y s m e t o d  

Analysen av metoden Scrum avser att komma fram till ett svar på delfrågan 
vilken inverkan kan de arrangemang som agila metoder rekommenderar förväntas få på del-
tagarnas motivation?  

Jag går till väga så att jag först analyserar hur respektive enskild komponent 
(tolv stycken), utifrån hur de beskrivs i The Scrum Guide (Schwaber & 
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Sutherland  2013a), kan väntas bidra till att skapa vardagssituationer av de slag 
som definieras i The Progress Principle (Amabile & Kramer  2011b). Jag kan 
också kommentera vilka grundläggande psykologiska behov (Deci & Ryan  
1985) som de väntade situationerna kan relateras till. The Scrum Guide är rela-
tivt kortfattad och när jag bedömer att det kan bidra till en bättre förståelse av 
hur författarna avsett att en viss komponent ska tolkas konsulterar jag tidigare 
texter om Scrum, framför allt Schwabers egen handbok (2004). 

Därefter diskuterar jag hur komponenterna, sedda som ett sammanhängande 
system, kan väntas inverka på utvecklarnas motivationsupplevelser i motsva-
rande avseenden.  

Slutligen diskuterar jag hur analysens resultat kan väntas vara representativt 
för agila metoder i allmänhet. Jämförelseramen är då min tidigare formulerade 
karaktäristik av det agila i agila metoder (se Vad är det agila i agil metod?, s. 28).  

UNDERSÖKNING AV UPPLEVELSER AV AGILA METODER 

För att besvara den andra forskningsfrågan – hur påverkas deltagarnas motivation 
när agila metoder används i praktiken? – krävs verkliga förlopp att studera.  

M e t o d ö v e r v ä g a n d e n  

En experimentell forskningsdesign har här flera avgörande nackdelar. Den stäl-
ler stora krav på tillgång till försökspersoner med tillräcklig kompetens, utrust-
ning, tillräckligt realistiska projektuppgifter och möjlighet att kontrollerat variera 
olika påverkande kontextuella förhållanden. För att komma åt sambandet mel-
lan metod och prestation (som alltså går via individens motivation) är forskaren 
trots en kontrollerad experimentmiljö ändå till stor del begränsad till data från 
deltagarnas självvärderingar och egna berättelser av sina upplevelser, vilket lika 
väl låter sig göras i verkliga miljöer. Ett exempel på en experimentell ansats 
finns i en studie av Salo och Abrahamsson (2007) där de följt fem agila system-
utvecklingsteam i vad de beskriver som ”controlled case studies” i ”close-to-
industry settings” (s. 87). Studien utgör ett exempel som understryker att stora 
resurser krävs för att skapa kontrollerade experimentella förhållanden, men att 
de forskningsdata som genereras till stor del ändå måste samlas in i form delta-
garnas subjektiva upplevelser. Jag har därför valt att genomföra min studie i 
verkliga miljöer. 
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Min forskningsfråga syftar till att undersöka hur, inte hur mycket, de agila 
metoderna inverkar på motivationen – det är alltså en kvalitativ frågeställning 
(Starrin  1994). Även om den använda teorin anger vilka slags faktorer som kan 
vara generellt viktiga, t.ex. att kreativa prestationer gynnas av att individen upp-
lever självbestämmande och har ett positivt känsloläge, måste jag förhålla mig 
öppen för att data inte följer de strukturer som jag kan definiera i förväg. Det 
gör det svårt att se att jag skulle kunna samla in data via slutna frågor t.ex. så 
som kan göras genom enkäter. Jag behöver alltså få veta hur utvecklarna själva 
upplever och tolkar situationerna. Det kan jag nästan enbart få genom att be 
dem berätta med egna ord (Johansson  2005); jag behöver intervjua projektdel-
tagare.  

Individuella fal l  
De miljöer jag undersöker bör betraktas som individuella fall som jag försöker 
förstå mot bakgrund av den tillämpade teorin. Det individuella fallet är här ”en 
viss situation, händelse, företeelse eller person” och det ”åskådliggör något som 
är viktigt för företeelsen i fråga och vad den kan innebära” (Merriam  1994, s. 
23-24). Det är alltså individens upplevelser i individens aktuella miljö som är det 
studerade fallet. Jag analyserar individers egna berättelser om motivationsupple-
velser i relation till de sociala och andra kontextuella arrangemang som de mö-
ter i verkliga projekt och som går att relatera till den agila metoden.  

Avgränsning av fenomenet genom tr ianguler ing av f lera fal l  
En svårighet är givetvis att avgränsa det fenomen jag undersöker. Vad är ett fall 
av agil metod omsatt i en verklig projektsituation? Varje tillämpning av en for-
mell lednings- eller arbetsmetod innebär en anpassning där metoden förändras 
och förvrids i jämförelse med den ideala bilden från handböckerna. Det som 
deltagarna upplever i det verkliga projektet påverkas också av de aktuella aktö-
rerna, den aktuella uppgiften och de aktuella förutsättningarna i form av t.ex. 
tid, rum och historia. Den ”rena” metoden från handböckerna existerar enbart i 
handböckerna och det är den implementerade metoden – praxis – jag undersö-
ker. För att analysen av data från deltagarnas upplevelser ska kunna värderas i 
förhållande till analysobjektet ”agila metoder” måste jag skapa en bild av hur 
”agila metoder” tillämpats i de undersökta fallen. Då kan jag triangulera obser-
vationer av tänkbara samband i ett visst verkligt fall med observationer från 
andra verkliga fall: Det är alltså nödvändigt att jag studerar flera individer, flera 
verkliga projekt och projekt från flera olika organisationer; att jag bygger min 
analys på data från flera individuella fall.  
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Någon kvantitativ generalisering blir det dock inte frågan om – därtill är de 
praktiska möjligheterna till att samla in och hantera tillräckligt omfattande och 
tillräckligt operationaliserade data för begränsade – utan jag får inrikta mig på 
att dra slutsatser med hjälp av analytisk generalisering (Yin  2009, s. 15), vilket 
innebär att ”previously developed theory is used as a template with which to compare the 
empirical results of the case study” (Yin  2009, s. 38). Den valda teoribasen, Self-
Determination Theory (Deci & Ryan  1985) respektive de tolv kategorierna 
vardagshändelser från The Progress Principle (Amabile & Kramer  2011b), 
lämpar sig dock väl för detta: Den senare anger ett dussin empiriskt grundade 
kategorier som är operationaliserade på en sådan abstraktionsnivå att de går att 
koppla till individers egna berättelser om sina upplevelser och de psykologiska 
grundbehoven från SDT kan användas för att ge en fördjupad förståelse av vad 
som är det drivande i individernas upplevelser.  

Det möjliga angreppssättet kan beskrivas som en tvärsnittsundersökning 
(cross-sectional design), dvs. data från flera fall insamlade vid enstaka tillfällen 
(inte från kontinuerliga observationer), data kan kvantifieras och kan avslöja 
mönster (Bryman & Bell  2007, s. 55ff). I mitt fall samlas data in från flera be-
gränsade fall (individers motivationsupplevelser i flera team i flera projekt i flera 
organisationer) för att därefter användas för att söka mönster som kopplar den 
använda ledningsmetoden till sådana situationer som enligt den använda teorin 
påverkar deltagarnas motivation. Mönster som återkommer i flera av fallen kan 
tyda på att de visar på generella samband, även om inte mönstret i sig betyder 
att det finns orsakssamband mellan komponenterna i mönstren (Bryman & Bell  
2007, s. 55ff). För att övertyga om att det finns orsakssamband, t.ex. mellan 
agila metodarrangemang och motivationsupplevelser, krävs i stället övertygande 
analytisk generalisering (Yin  2009, s. 15).  

O m  a t t  s t u d e r a  u p p l e v e l s e r  

Zacks med kollegor (Zacks et al.  2007) beskriver hur människor kontinuerligt 
strävar efter att förstå sin omgivning och förutse vad som kommer att hända 
härnäst. De menar att individen försöker dela in och strukturera den kontinuer-
liga ström av intryck som han eller hon tar emot och att individen använder sin 
tidigare erfarenhet och alla sinnen för att skapa meningsskapande händelser och 
episoder av intrycken. Detta pågår dessutom i flera samtidiga tidsskalor. 
Systemutvecklarna upplever händelser, episoder och skeenden i sin arbetsmiljö 
som de på detta sätt tolkar till meningsskapade intryck; med Amabiles termer 
(Amabile & Kramer  2007) kan det uttryckas som att utvecklarnas upplevelser 
inverkar på deras inre arbetsliv.  
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Utifrån intervjuer där utvecklarna återberättar upplevda händelser, episoder 
och skeenden kan jag analysera både vad de upplevt som meningsskapande 
händelser, episoder och skeenden, vilken mening de tillskrivit upplevelserna och 
vilka arrangemang i arbetsmiljön som kan kopplas till upplevelser och till an-
vända agila metoder.  

Man kan nå en bättre förståelse av de studerade skeendena genom att analy-
sera data med flera inbördes kompletterande metoder (Floersch et al.  2010). I 
mitt fall kan jag använda en kombination av narrativ analys (Johansson  2005, 
Bryman  2011) och tematisk analys (Bryman  2011).  

Narrativ, eller berättelser, kan definieras som ”meaning making through the shap-
ing of or ordering of experience, a way of understanding one’s own or others’ actions, of organ-
izing events and objects into a meaningful whole, of connecting and seeing the consequences of 
actions and events over time” (Chase  2011, s. 421). Narrativ analys innebär att tolka 
berättelser, vad de innebär bortom det återberättade yttre skeendet (Johansson  
2005, Chase  2011).  

Tematisk analys innebär att koda data, t.ex. berättelser, som kategorier 
(Bryman  2011). Kategorierna kan vara givna utifrån fördefinierade scheman (se 
flera exempel på sådana metoder i Miles, Huberman och Saldaña (2013)), som i 
mitt fall där jag försöker koppla utvecklarnas upplevelser till psykologiska 
grundbehov (Deci & Ryan  1985) respektive kategorier av vardagshändelser 
från Amabile (Amabile & Kramer  2011b). De kan också vara spontana och 
uppstå ur de associationer jag som forskare gör vid studiet av data och utifrån 
min förförståelse av den miljö där data hämtats (se t.ex. Glaser (1978) och Mi-
les, Huberman och Saldaña (2013)).  

För den här undersökningen kan tolknings- och analysstegen schematiskt be-
skrivas på följande sätt: 

1. Återberättade upplevelser identifieras och avgränsas (händelse, episod och 
skeende) så att de bildar enheter i datamaterialet (narrativ analys).  

2. Varje sådan enhet kodas som en eller flera kategorier vardagshändelser 
(Amabile & Kramer  2011b) och i relation till psykologiska grundbehov 
(Deci & Ryan  1985) (tematisk analys med fördefinierade kategorier). 

3. Eventuella kopplingar mellan de återberättade upplevelserna och den till-
lämpade agila metoden identifieras (tematisk analys med fördefinierade ka-
tegorier). 

4. Slutligen identifieras mönster i de kodade enheterna (berättelserna). Möns-
ter mellan upplevelser (beskrivna som vardagshändelser respektive i relat-
ion till psykologiska grundbehov enligt använd teori) och agila metodar-
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rangemang identifieras och värderas. 
 

Analysen handlar inte i första hand om att fastställa frekvensen av olika slags 
teman, utan mera att värdera dem utifrån sin ”substantive significance”, dvs. 
hur konsistent de återkommer i olika respondenters berättelser och hur de bi-
drar till förståelse av de aktuella fenomenen (Floersch et al.  2010). 

Kodningen kräver en narrativ analys av varje beskriven episod, där jag läser 
de aktuella texterna för att förstå respondenternas upplevelse av kausalitet i de 
upplevda situationerna (Johansson  2005). Vilka aspekter av de identifierade 
situationerna inverkar på respondenternas emotionella tillstånd och motivation? 
Det handlar om hur respondenterna tillskriver de beskrivna upplevelserna me-
ning (Floersch et al.  2010, Weick  1995).  

En intressant notering i anslutning till detta är Amabiles observation 
(Amabile & Kramer  2011b) att projektdeltagarna i hennes forskningsprojekt 
ofta inte själva såg kopplingen mellan en episod som de upplevde var signifi-
kant för arbetet (och därför rapporterat om) och deras fortsatta prestation. Det 
var först när materialet analyserades av forskarna som sambanden framträdde.  

Analysens slutprodukt är till sist en beskrivning och värdering av den agila 
metodens inverkan på motivation genom praxis, formulerad med hjälp av be-
grepp från den använda teoribasen.  

Tänkbara specialfal l  
Jag ser flera möjliga analysfall, förutom det enkla att ett visst agilt arrangemang 
ger upphov till en motivationsupplevelse som kan kodas som en specifik typ av 
vardagshändelse (Amabile & Kramer  2011b) och som relaterad till ett av de tre 
psykologiska grundbehoven (Deci & Ryan  1985). 

En situat ion matchar f lera kategorier  som påverkar motivation 
Det kan vara relevant att analysera upplevelsen av en viss konkret situation som 
ett samtidigt uttryck för flera av teorins kategorier, t.ex. att en viss mötesform 
innebär samtidig upplevelse av progress, av autonomi, av uttryck för emotion-
ellt stöd, av visad respekt för individen, osv. (De fyra exemplen här är hämtade 
från Amabiles tolv vardagshändelsekategorier.) Det är då rimligt att anta att de 
olika aspekterna av situationen inverkar adderande på individens motivation; 
situationen upplevs som extra stark.  

Samtidiga pos it iva och negativa kategorier  
Det kan också vara fallet att i en viss situation både positiva och negativa ele-
ment finns närvarande som inverkar på upplevelsen. För sådana situationer är 
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det väsentligt att kunna identifiera vad i situationen som ger upphov till det ena 
respektive det andra. Ett tänkbart scenario som illustrerar detta är t.ex. att den 
formella mötesformen upplevs ge utrymme för upplevelsen av progress, men 
att enskilda deltagares bristande autenticitet i sitt sätt att interagera upplevs som 
inkräktande på autonomi eller som motsatsen till emotionellt stöd. Ett annat 
sådant tänkbart exempel är att användningen av ett ”scrum board” skapar upp-
levelse av att arbetet gör framsteg (man flyttar lappar med arbetsuppgifter från 
en yta till en annan vartefter de slutförs), men att en ständig påfyllning av nya 
lappar skapar upplevelse av motsatsen (”Det tar visst aldrig slut!”). 

Ingen tydl ig koppling t i l l  den agila metodens komponenter  
Det kan tänkas att de återberättade episoderna inte kan knytas till den agila me-
toden. Det kan bero på att det handlar om något specifikt förhållande i den 
omgivande organisationen, i det aktuella projektet eller något specifikt person-
beroende eller på att jag inte lyckats att som intervjuare locka respondenten att 
konkretisera episoden tillräckligt väl för att möjliggöra analys.  

Ingen tydl ig koppling t i l l  mot ivationsteorins kategorier  
En annan möjlighet är att respondentens upplevelse av episoden inte kan knytas 
till någon av teorins kategorier. Det kan tyda på att jag inte lyckats att som in-
tervjuare locka respondenten att konkretisera episoden tillräckligt väl för att 
möjliggöra analys. Det kan också bero på att det aktuella fenomenet inte går att 
sortera in i de teoretiska kategorierna. I så fall kan slutsatsen bli att den valda 
teorin inte räcker för att besvara forskningsfrågorna.  

Flera agila metodkomponenter samverkar t i l l  en v iss  upplevelse  
Agila metoder föreskriver vanligen en uppsättning roller, mötesformer, artefak-
ter för planering och uppföljning, och hur dessa tre ska samspela. Det innebär 
att en anpassning av t.ex. hur en roll definieras i det aktuella projektet i sin tur 
kan inverka på hur ett möte upplevs eller hur användningen av ett dokument 
upplevs som planeringsinstrument. Det är sannolikt att en rad sådana samspe-
lande faktorer inverkar på projektdeltagarnas upplevelser.  

V a l  a v  d a t a k ä l l o r :  Ö v e r v ä g a n d e n  

De flesta undersökningar som gjorts om agila metoder för systemutveckling har 
varit i projekt och i organisationer som nyligen infört agilt arbetssätt (Dybå & 
Dingsøyr  2009, Dingsøyr et al.  2008). En källa till distorsion blir då den posi-
tiva och negativa effekt som kan ligga i en nyordning, oavsett dess innehåll – 
positivt genom den uppmärksamhet som kommer av att stå i centrum för något 
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nytt (”Hawthorne-effekt”), respektive negativt i form av det generellt hotfulla i 
förändring (Lewin  1947a, 1947b). Changs rapport (2010) om användning av 
agila metoder vid ett biblioteks IT-enhet är ett exempel på en studie där sådana 
effekter kan ha inverkat på resultaten. För den här undersökningen är det därför 
att föredra att söka data ur miljöer där agila projektledningsmetoder blivit den 
normala vardagsrutinen.  

Jag har redan konstaterat att eftersom varje generell metod måste anpassas 
till den specifika situation där den används, kommer lokala förhållanden att på-
verka respondenternas upplevelser. Jag kom därför fram till att det därför var 
nödvändigt att söka data från flera individer, flera projekt och flera organisat-
ioner för att kunna dra slutsatser om den agila metoden som fenomen.  

Mitt urval måste i praktiken bli målinriktat (Bryman  2011, s. 392ff). Jag väl-
jer ett antal organisationer som arbetar agilt och som gjort det så länge att det 
blivit rutin och väljer strategiskt med målet att kunna nå en tillräcklig mättnad i 
insamlad empiri.  

Frågan är hur stor spridning och i vilka dimensioner spridning blir nödvän-
dig för att nå tillräcklig mättnad för att resultatet ska bli generellt intressant. I 
Grounded Theory (Glaser  1978, Charmaz  2006) betonas att datainsamling bör 
fortsätta tills en teoretisk mättnad uppstår, dvs. tills nya data inte tillför nya ka-
tegorier. I mitt fall samlar jag snarare in data för att matcha mot en existerande 
bas av kategorier. Den mättnad jag eftersträvar gäller därför mönster (Trochim  
1989) av samband mellan de situationer som är typiska för arbete med agila 
metoder och aspekter av dessa som kan beskrivas med min valda teoribas. När 
det gäller att i förväg bedöma hur stort material som blir nödvändigt för att nå 
mättnad finns tumregler att luta sig mot, t.ex. att några tiotal intervjuer ofta kan 
visa sig vara tillräckligt (Bryman  2011, kap. 17). Guest, Bunce och Johnson 
(2006) visade att tillräcklig mättnad i deras fall (en intervjuundersökning) nåddes 
redan efter cirka dussintalet intervjuer av totalt flera gånger så många. Jag får 
helt enkelt iterera datainsamling och analys tills tillräcklig mättnad nås.  

V a l  a v  d a t a k ä l l o r :  V e r k l i g t  u r v a l  o c h  r e k r y t e r i n g  a v  
r e s p o n d e n t e r  

Efter övervägandena ovan rekryterades respondenter dels genom personliga 
kontakter och dels genom annonsering i nätverket Agile Sweden.  

Via egna kontakter 
De egna kontakterna användes så att jag bad personer jag kände i branscher där 
agila metoder används fråga i sina respektive organisationer efter kollegor som 
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var villiga att låta sig intervjuas. Kandidaterna skulle vara erfarna mjukvaruut-
vecklare som arbetat agilt under några år; det agila arbetssättet skulle ha blivit 
deras vardag.  

På detta sätt blev det nio intervjuer med utvecklare i tre olika organisationer 
som ingår i det analyserade datamaterialet (se Tabell 5). 

Med undantag för en individ där vi haft en kort yrkesmässig relation för nära 
tjugo år sedan hade jag inga tidigare personliga relationer till någon av de inter-
vjuade.  

Via nätverket Agi le Sweden 
Agile Sweden är ett löst nätverk för människor i Sverige som är intresserade av 
agila systemutvecklingsmetoder. Centralpunkt är hemsidan agilesweden.com. 
Nätverket är icke-vinstdrivande och drivs ideellt. Dess huvudsakliga aktivitet 
sker via en livlig epostgrupp, där frågor om agila metoder diskuteras av med-
lemmarna, erfarenheter byts, osv. En konferens, Agila Sverige, hålls varje år där 
agila metoder diskuteras och erfarenheter presenteras. 2014 drog den ett par 
hundra deltagare.  

Jag ansökte om medlemskap och annonserade i epostgruppen efter respon-
denter (Rekryteringsbrevet finns återgivet i Bilaga A. Exempel på rekryterings-
brev). 

Responsen var snabb och ledde till elva användbara intervjuer med utveck-
lare vid fem olika organisationer. Ytterligare två genomförda intervjuer av ut-
vecklare misslyckades pga. respondenternas aktuella personliga situationer och 
ingår därför inte i datamaterialet (se Tabell 5). 

Generel l t  om det praktiska kr ing intervjuerna 
I kontakterna med presumtiva respondenter beskrev jag syftet som att under-
söka vad det är i agila metoder som påverkar till bra prestationer och att jag 
använder teori om motivation och kreativitet. Det visade sig vid intervjutill-
fällena att särskilt de individer som rekryterats indirekt, via mina direkta kon-
taktpersoner (både personliga kontakter eller via Agile Sweden) hade ganska 
diffusa föreställningar om vad intervjun innebar. Flera uttryckte att de bara 
tyckte det var roligt att delta i en forskningsintervju. Jag tror att det var bra för 
utfallet; de hade då inte funderat särskilt i förväg på sina egna föreställningar om 
motivation och kunde lättare fokusera på att spontant återberätta de slags epi-
soder jag bad dem om.  

Samtliga intervjuer genomfördes under normal kontorsarbetstid i responden-
ternas kontor. Med undantag för en organisation (där intervjuerna skedde i en 
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särskild avskild besöksavdelning) kunde jag själv röra mig i och se den kon-
torsmiljö som respondenten arbetade i. Jag hade däremot inte tillfälle att stanna 
kvar för att observera t.ex. möten i praktiken. 

I tre fall besökte jag samma organisation mer än en gång. Mitt intryck var att 
respondenter vid dessa organisationer inte inbördes diskuterat intervjuerna eller 
påverkat varandra.  

Intervjuerna spelades in på ljudfil. De varade mellan 34 och 65 minuter (ge-
nomsnitt 46 minuter).  

Jag gjorde inga anteckningar under själva intervjuerna, men direkt efteråt no-
terade jag mina spontana reflektioner, t.ex. om hur respondenten reagerat 
känslomässigt under intervjun och mina spontana observationer och reflektion-
er kring den beskrivna agila implementeringen, den fysiska arbetsmiljön, osv.  

Totalt gjordes 22 intervjuer med utvecklare under perioden september 2013 
till februari 2014, varav 20 ingår i analysen (se Tabell 5). Därutöver intervjuades 
två chefer i två av de ingående organisationerna och en chef i en annan organi-
sation där man sedan flera år arbetar med agila metoder.  

 

Tabell 5 Antal intervjuer och organisationer i undersökningen 

Rekryteringssätt Antal ge-
nomförda 
intervjuer 

Antal som 
ingår i data-

materialet 

Antal  
organisationer 

i datamaterialet 

Egna kontakter: Utvecklare 9 9 3 

Agile Sweden: Utvecklare 13 11 4 

Egna kontakter: Chefer 1 - - 

Agile Sweden: Chefer 2 - - 

Totalt i datamaterialet: 25 20 7 

    

De intervjuades demografiska data, data om de verksamheter de arbetade i och 
deras respektive agila implementeringar finns i bilagorna B och C (sist i avhand-
lingen). Alla uppgifter i bilagorna är anonymiserade på så sätt att de är presente-
rade i allmänna termer eller i några fall också förvrängda för att respondenterna 
och deras organisationer inte ska kunna identifieras. I avsnitt Pseudonymer i 
redovisningen av data (s. 124) beskriver jag tekniken för hur respondenterna 
anonymiseras och försetts med pseudonymer som används i avhandlingen 
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I n t e r v j u t e k n i k  

Fokus på starka motivationsupplevelser  
Motivation handlar om energi, riktning, uthållighet och målfokus (Ryan & Deci  
2000b), dvs. faktorer som är starkt kopplade till handling. Individer som hand-
lar som en följd av stark motivation presterar nära sitt maximum. Det är därför 
lämpligt att koncentrera undersökningen till de situationer som ger upphov till 
särskilt starka upplevelser av motivation.   

På motsvarande sätt blir det intressant att identifiera och analysera situation-
er där individen upplever särskilt svag motivation: Vad i vardagens arbetsmiljö 
”dödar” individens drivkraft? De typer av vardagshändelser som inverkar posi-
tivt på projektdeltagarnas motivation har sina respektive negativa motsvarighet-
er. De negativa upplevelserna har relativt sett starkare inverkan på individernas 
”inner work life” än de positiva (Amabile & Kramer  2011b). Lika viktigt som 
att identifiera vilka sociala och kontextuella arrangemang som ger upphov till 
stark motivation är därför att identifiera de arrangemang som kan motverka 
eller omintetgöra positivt inverkande arrangemang.  

Om intervjun ges en (löst) semistrukturerad form (Bryman & Bell  2007, s. 
474ff) eller fokuserad form (Merton et al.  1956) kan jag påverka att responden-
tens fria berättelse koncentreras till de aspekter av upplevda situationer som 
denne spontant väljer ut som de mest betydelsefulla för sin upplevelse.  

Metoden liknar i någon mån ”critical incident technique” (Flanagan  1954), 
vilken utgår från avgörande händelser eller episoder som respondenten väljer ur 
sin erfarenhet utifrån en frågeställning från intervjuaren. Respondenten återbe-
rättar händelsen eller episoden och intervjuaren följer upp berättelsen med 
kompletterande frågor om det berättade som är relevanta utifrån avsikten med 
intervjun, t.ex. hur respondenten påverkades av händelsen, hur lång tid effekten 
varade, mm. En liknande teknik användes av Herzberg (Herzberg et al.  1959) i 
hans klassiska undersökning om motivation i arbetet. Också Amabile och 
Gryskiewicz (Amabile  1988) intervjuade på detta sätt i en undersökning av kre-
ativitet hos forskare i företags avdelningar för forskning och utveckling. An-
greppssättet att identifiera och analysera särskilt starka upplevelser bygger på 
antagandet att sambanden mellan (i det här fallet) miljöfaktorer och upplevelse 
blir särskilt tydligt i situationer med särskilt starka upplevelser.  

Förförståelse påverkar respondentens tolkning 
En potentiell felkälla är respondenternas föreställningar om hur de förväntas 
uppleva olika slags situationer. De flesta känner till de formella agila lednings-
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metoderna som används och de föregivna syftena med olika agila arrangemang. 
De vet t.ex. alltså att det dagliga teammötet förväntas vara något positivt, att 
motivation betraktas som något positivt, och kan därför väntas beskriva dagliga 
teammöten som situationer som ökar deras upplevelse av motivation.  

Metoderna skapar också en ontologi för hur situationer bör beskrivas, defi-
nieras och tolkas, t.ex. om vad som är det betydelsefulla perspektivet i en viss 
situation (t.ex. att det dagliga teammötet handlar om att prioritera och ta plane-
ringsbeslut, i stället för att t.ex. tolka det som att det handlar om att ge varandra 
emotionellt stöd). Dessa förväntningar kan orsaka förvrängning när responden-
terna försöker återge sina upplevelser. De upplever kanske stark motivation i en 
situation och återberättar sedan upplevelsen på det sätt som de tror att de borde 
ha tolkat situationen, snarare än återberättar hur de faktiskt spontant tolkade 
och reagerade i den. Då förklarar de sina reaktioner snarare än beskriver dem.  

För att hantera dessa typer av felkällor har min strategi varit att så långt möj-
ligt undvika att i förväg exponera respondenterna för den teoretiska referens-
ram som ska användas för analysen och att så långt som möjligt undvika refe-
renser till de använda agila metoderna.  

Praktiskt intervjuschema 
Jag beskriver nedan hur jag planerade att genomföra intervjuerna. I de fall ge-
nomförandet i praktiken visade sig avvika från det planerade tillvägagångssättet 
(avser ett par punkter) kommenterar jag det vid respektive punkt.   

Varje intervju strukturerades i tre huvudområden: Bakgrundsdata, en episod 
med stark motivation och en med svag. Jag beskriver här steg för steg hur in-
tervjuerna strukturerades i sex steg för att behandla de tre områdena: 

1. Bakgrundsdata  
Först ombads respondenten att beskriva sin egen bakgrund i branschen och vid 
organisationen, därefter vad det mest aktuella projektet handlade om och hur 
man arbetade agilt i den egna organisationen. För det senare användes en bild 
liknande den i Figur 7 Översikt över den agila metoden Scrums process (s. 103), 
som placerades på bordet framför respondenten. Samtliga respondenter kände 
igen begreppen i bilden och refererade spontant till den under sin beskrivning 
av det egna arbetssättet.  

Inledningen blev också ett neutralt sätt att i intervjusituationen närma sig 
varandra och etablera en tillit i relationen mellan respondent och intervjuare 
som gör det lättare för respondenten att senare berätta om personliga upplevel-
ser. 
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2. ”Tänk på ett  projekt  du deltagit  i”  
Därefter bad jag respondenten att tänka på ett specifikt projekt som han eller 
hon arbetade med för tillfället eller hade arbetat med under den senaste tiden. 
Några respondenter arbetade med flera projekt parallellt och då bad jag respon-
denten att välja ett av dessa. Jag väntade tyst tills respondenten bekräftat att han 
eller hon valt ett projekt och bad sedan respondenten att ungefärligt bedöma 
sin upplevda genomsnittliga motivationsnivå mellan 0 (lägst) och 10 (högst) för 
det valda projektet.  

Frågans syfte var att stegvis leda respondenten till att tänka på ett konkret 
skeende ur sin erfarenhet. Min avsikt var att påverka respondenten att utgå från 
konkreta upplevelser av motivation, i stället för att utgå från sina tankar kring 
motivation för att sedan hitta illusterande episoder.  

3. ”Erinra dig nu en s ituation e l ler  episod under detta projekt då din mo-
tivation var tydl igt över ditt  genomsnitt ”   
Jag föreslog att motivationsnivån antagligen varierat över och under genomsnit-
tet under projektets gång och fick respondentens bekräftelse (t.ex. nickade) på 
att man kunde beskriva det så.  

Då bad jag respondenten erinra sig en konkret händelse, en episod eller en 
period under projektet när den upplevda motivationen varit tydligt över genom-
snittet. Jag väntade tills respondenten bekräftade att han eller hon valt en sådan 
episod. Jag t.ex. väntade tyst några sekunder och frågade sedan ”Tänker du på 
en sådan nu?”  

4. ”Berätta om just den situationen. Vad hände? ”  
Då förklarade jag att jag ville att vi skulle hålla oss till den identifierade episoden 
en stund och så uppmanade jag henne eller honom att berätta vad som hänt då, 
gärna ”från början till slut”.  

Under berättelsen ställde jag frågor med syfte att påverka respondenten att 
erinra sig detaljer om det konkreta händelseförloppet och, när det behövdes, 
flytta respondentens fokus från försök till analyser om orsakssamband, t.ex. om 
vad i skeendet som påverkat motivationen, till att beskriva det konkreta händel-
seförloppet och hur det upplevts då när det hände. Jag frågade, t.ex. var man 
befunnit sig, vem som varit där, vad som hände och i vilken ordning, hur re-
spondenten reagerat, hur länge effekten/känslan varat, osv. Syftet var att stimu-
lera den intervjuade att måla upp en detaljerad, konkret bild av episoden. Re-
spondentens val av perspektiv för att beskriva episoden skulle sedan kunna ge 
mig ledtrådar om vilka aspekter av episoden som var de signifikanta. 

88    



Jag bedömde att en annan frågeteknik, t.ex. ”Berätta om en situation då du 
var motiverad under ett projekt” skulle leda respondenten mot att först försöka 
identifiera vad som menas med det abstrakta begreppet ”motivation” och vad 
som hon eller han brukar associera med att vara motiverad, för att sedan erinra 
sig ett bra exempel som illustrerar detta. Tekniken jag valde innebär att respon-
denten börjar med att ur sitt minne identifiera en stark motivationsupplevelse 
och först därefter ”får veta” vad vi ska göra med den. Det var därför viktigt att 
jag inte frågade om varför han eller hon var motiverad eller varför han eller hon 
valt den specifika situationen. Det skulle locka respondenten att börja analysera 
i stället för att bara återge sin upplevelse. Avsikten var att den fria berättelsen 
skulle kunna knytas till de signifikanta typerna av vardagshändelser i den efter-
följande analysen. 

När respondenten hade svårt att spontant erinra sig en viss konkret urskiljbar 
episod eller händelse då hon eller han upplevt stark motivation, utan i stället 
tänkte på t.ex. en viss period eller fas av projektet (alltså en längre och mer dif-
fus tidsperiod), ställde jag fokuserande frågor om inledningen av den valda pe-
rioden med syfte att identifiera konkreta händelser eller förändringar i samband 
med att motivationsupplevelsen ändrades från läget innan perioden eller fasen.  

Avsikten med den beskrivna frågetekniken var att få information om vad i si-
tuationen och vilken aspekt av detta som respondenten kopplade samman med 
den starka motivationsupplevelsen. Jag väntade mig att informationen till stor 
del skulle finnas i undertexten, t.ex. i de aspekter av upplevelsen som respon-
denten valt för att återge episoderna, i valet av detaljer, osv.  

5. ”Erinra dig nu en s ituation e l ler  episod under projektet då din motivat-
ion var tydl igt  under genomsnittet ”  
Motsvarande frågor ställdes också avseende upplevelser av särskilt svag moti-
vation.  

6. Avslutning  
De senare intervjuerna (ungefär hälften av dem) avslutades med att jag bad re-
spondenten att kort reflektera allmänt kring hur han eller hon upplevde att ar-
beta agilt. I de första intervjuerna fanns inte denna del med, men sedan jag in-
sett att respondenterna i flera fall påverkades emotionellt tydligt negativt av att 
återberätta de ”låga” episoderna införde jag den mer neutrala reflekterande av-
slutningen. Effekten blev att de hann återhämta sig emotionellt innan intervjun 
avslutades.  

Några av reflektionerna var också intressanta som bakgrund till den övriga 
informationen från intervjun. 
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A n a l y s m e t o d  

Bearbetning och kodning av intervjumaterialet  
Ljudfilerna från intervjuerna transkriberades under hand medan nya intervjuer 
tillkom, dock kunde inte transkriberingen genomföras kontinuerligt. För varje 
intervju skrev jag en sammanfattning med persondata och uppgifter om aktuell 
agil implementering.  

Praktisk analysprocess 
Det transkriberade materialet bearbetades i flera prövade steg. Avsikten var att 
koda de återberättade upplevelserna både som kategorier av vardagshändelser 
(Amabile & Kramer  2011b) (Vad för typer av motivationsinverkande episoder 
har respondenterna upplevt i sin agila miljö?) och efter vilka agila metodar-
rangemang som bidragit till att upplevelsen blev just denna. Det visade sig krä-
vas flera (mödosamma) försök innan jag hittade en lämplig kodningsstrategi för 
detta. 

Kodningsiteration 1  
I första försöket identifierade jag två huvudberättelser per intervju (en hög mo-
tivation och en låg motivation). Det visade sig dock vara en svår väg att gå. 
Varje sådan huvudberättelse föll i praktiken sönder i en rad mindre episoder 
som tillsammans bildade ett händelseförlopp som respondenten uppfattade 
som ett sammanhängande, meningsfullt händelseförlopp (jämför Zacks et al.  
2007). Ett exempel på detta är respondenten med pseudonymen Filip, som be-
rättar om en upplevelse (som han uppfattade som ett exempel på när motivat-
ionen var särskilt låg) som inleds med upptäckten av ett allvarligt fel i det instal-
lerade nya systemet. Han beskriver det som en svår motgång, för felet var ovän-
tat och hotade hela projektet. Hittade man inte en lösning snabbt, kunde pro-
jektet komma att läggas ner. Berättelsen fortsätter med att teamet kraftsamlar 
och under några intensiva dagar diagnostiserar felet, undersöker olika lösnings-
alternativ, bestämmer sig för ett och till slut lyckas att implementera det. Upp-
lösningen är lättnad över att man klarade krisen.  

Det visade sig omöjligt att på ett meningsfullt sätt koda berättelserna som 
helheter som situationskategorier. Det blev i stället ett stort antal situationskate-
gorier i varje berättelse och för olika delar av berättelsen. Varje enskild berät-
telse innehöll också många referenser till olika agila komponenter. Detta ledde 
till ett mycket stort antal koder där balansen mellan frekventa förekomster och 
graderingar av hur betydelsefulla de var blev omöjlig att hantera. Tre intervjuer 
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kodades på detta sätt, men resultatet av detta första kodningsförsök var oan-
vändbart. 

Kodningsiteration 2  
Jag provade i stället att dela upp huvudberättelserna i delepisoder och ge varje 
sådan delepisod en beskrivande rubrik. För varje delepisod i varje intervju skrev 
jag en sammanfattning av vad den innehöll (händelsen, förloppet) och kodade 
den dels med situationskategorier och dels med agila komponenter. Hittills hade 
jag inte försökt använda de tre psykologiska grundbehoven som koder.  

I genomsnitt blev det sex sådana episoder per intervju (varierade från 1 till 
11). Det var dock fortfarande ett mycket stort antal episoder att hantera (117 
stycken).  

Det visade sig också vara svårt att avgöra hur de olika agila komponenterna 
skulle definieras i kodningen. Ett exempel på den svårigheten är att det agila 
utvecklingsteamet var uppenbart betydelsefullt i många berättelser, men att det 
var olika aspekter av teamet som avsågs (som teamets självbestämmande, sam-
hörigheten i teamet, teamets storlek, det kollektiva ansvaret, rollerna inom tea-
met, den informella kommunikationen, teamets kontinuitet, osv.). Jag provade 
att nyansera kodningen av utvecklingsteamet och ytterligare några agila kompo-
nenter på detta sätt, men det resulterade i ytterligare fragmentering, inte ökad 
klarhet.  

Också för situationskategorierna beredde den praktiska kodningen problem, 
eftersom samma episod, trots att den normalt avsåg ett mindre avsnitt av en 
huvudberättelse, kunde kodas som flera situationskategorier (t.ex. att man 
hjälpte varandra i teamet genom ett fritt utbyte av idéer och på det sättet snabbt 
kom vidare. I en sådan kort sekvens förekommer situationskategorier Hjälp 
med arbetet, Fritt flöde av idéer och Progress i arbetet). Det blev alltså fortfa-
rande alldeles för många koder och för många inbördes olika valörer i dessa för 
att medge någon användbar tolkning.  

Kodningsiteration 3  
Så här långt hade datorprogrammet NVivo14 använts för att registrera koderna. 
Det gav fördelen att kodningar av situationskategorier och agila komponenter 
kunde sammanställas och korstabuleras på ett relativt enkel sätt och med liten 
risk att kodningar försvann eller lästes av fel. Det var dock svårt att få överblick 
över materialet i NVivo, så därför övergavs det i nästa kodningsförsök. I stället 
arbetade jag då med utskrifter, lappar, skrivtavla och stora pappersark.  

14 Programmet NVivo från QSR International Pty Ltd (Hemsida: www.qsrinternational.com ). 
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Det blev också alltmer tydligt att indelningen i upplevelser med hög respek-
tive låg motivation, så som indelningen gjorts av respondenterna själva, inte 
kunde användas som huvudsaklig indelningsgrund för analysen. Många (om än 
inte alla) av de berättelser som respondenterna valt som exempel på upplevelser 
med ”låg motivation” var i själva verket upplevelser präglade av negativ känslo-
laddning men inte nödvändigtvis svag motivation. Som helhet kunde berättel-
sen innehålla en sekvens av episoder med både svag och stark motivation, t.ex. 
att ett hot utifrån följs av en kraftsamling i teamet (se exemplet från Filip ovan). 
Även om stark motivation generellt är förknippad med positivt känsloläge 
(Hennessey & Amabile  2010), kan negativa känslolägen under vissa specifika 
omständigheter ge upphov till stark motivation (George & Zhou  2002).  

Ett nytt försök gjordes nu där ett övergripande tema formulerades för varje 
respondents berättelser betraktade som helheter. Vad i respondentens berättel-
ser var kärnan, det meningsskapande och det som avgjort att respondenten er-
inrat sig just den på min fråga om hög/låg motivation?  

Jag läste för varje intervju transkriptionen och min sammanfattning av dess 
delberättelser (de 117 episoderna) flera gånger och sökte sammanhållande te-
man. I flera fall upptäckte jag att respondentens små sidoreflektioner under in-
tervjun gav ledtrådar genom att de speglade vad respondenten associerade med 
den period, episod eller de händelser han eller hon valt att berätta om. Med in-
tervjuerna betraktade som helheter på detta sätt blev det tydligt att responden-
ten ofta återkom flera gånger till vissa aspekter som fanns med i någon av hans 
eller hennes huvudberättelser. Jag tolkade sådana kompletterande reflektioner 
som indikationer på vilka aspekter av upplevelserna som var de betydelsefulla. 

Från de 20 intervjuerna hade jag till slut identifierat 48 tematiskt tydliga upp-
levelser (var och en bestående av en eller flera av de 117 delberättelser jag tidi-
gare identifierat). Därutöver hade jag åtta andrahandberättelser eller kommenta-
rer av mer reflekterande karaktär kring motivation i systemutveckling och att 
arbeta agilt.  

Temat för var och en av de 48 tematiskt identifierade berättelserna formule-
rades i en kort beskrivande text: Vad var det centrala i upplevelsen som gjort att 
respondenten spontant valt den som ett konkret exempel på en stark motivat-
ionsupplevelse? Jag försökte att så långt som möjligt använda respondentens 
egna termer och uttryck i min korta beskrivning, snarare än att använda agila 
termer eller teoretiska begrepp. 
När jag så kunde läsa och sortera de 48 tematiskt beskrivna berättelserna fram-
trädde fem teman tydligt i datamaterialet (dessa beskrivs i kapitel 6 Upplevelser 
av agila metoder i praktiken). 
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Indelningen baserades på upplevelsernas likartade dramaturgi, snarare än på 
hur de kunde kodas med hjälp av mina tillgängliga kodscheman (situationskate-
gorier och agila komponenter), även om man inte kan bortse från den förför-
ståelse jag läste berättelserna med. Den är givetvis påverkad bland annat av de 
teoretiska begrepp jag arbetar med.  

Slutl igt  val  av koder och slutl ig kodning 
Berättelserna sorterades per sådant (fem) tema och kodades på nytt. Nu kodade 
jag berättelserna genom att använda tre kodscheman: 

- Vilken var berättelsens övergripande karaktär uttryckt som situationska-
tegorier? Vad utlöste sekvensen eller innebar den avgörande vändningen 
i berättelsen? Här använde jag kategorierna av vardagshändelser från 
Amabile (Amabile & Kramer  2011b). 

- Vilket eller vilka psykologiska grundbehov (Deci & Ryan  1985) bidrog 
till upplevelsens laddning? 

- Vilka agila komponeter hade avgörande betydelse för att upplevelsen 
skulle uppstå eller förstärkas (eller ibland ändra riktning). För de agila ar-
rangemangen gjorde jag kodningen så att jag separat kodade berättelser-
na efter inverkande agila roller, agila aktiviteter och agila övriga artefak-
ter. 

Kodningen ledde också till att några av berättelserna flyttades till annat tema. 
Nu beslutade jag mig också för att överge försöken att nyansera kodningen 

av agila komponenter (t.ex. som olika aspekter av komponenten utvecklings-
team) och använda samma agila komponenter som för analysen av den agila 
metoden Scrum (Schwaber & Sutherland  2013a), se förteckningen i kapitel 5 
Analys av agil metod i idealform: Exemplet Scrum. 

De typiska berättelserna omfattar en serie händelser och korta episoder som 
sammantaget skapat en stark upplevelse. Händelsekedjans självförstärkande 
karaktär, att en händelse leder till och inverkar på nästa, är tydlig i många av 
berättelserna. Dessa fall kodades som både en primär situationskategori (som 
representerade berättelsen som helhet) och en eller flera sekundära situationska-
tegorier, t.ex. för enskilda episoder i den återberättade händelsekedjan. På mot-
svarande sätt kodades för de flesta berättelser mer än en agil komponent.  

Ett antal berättelser kodades också som ingående i mer än ett av de fem te-
mana (Bilaga D. Utvecklarnas berättelser per tema).  

När de nu 48 berättelserna sammanställdes grupperade efter tema och ko-
dade på flera sätt, framträdde mönster relaterade till både situationskategorier 
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och agila komponenter. Den fortsatta analysen har utgått från de 48 berättel-
serna som materialets dataenheter.  

Var och en av dessa 48 enheter har en kort beskrivande text, har hänvisning-
ar till motsvarande beskrivningar av en eller flera delberättelser (totalt 117 st.) 
som ingår i var och en av dem, är kodade med en eller flera situationskategorier, 
ett eller flera psykologiska grundbehov och en eller flera agila komponenter.  

UNDERSÖKNINGENS VALIDITET 

I en kvalitativ undersökning kan validitet stå för fler aspekter av forskningskva-
litet än det klassiskt naturvetenskapliga att ”mäta det man tror att man mäter” 
(Bryman  2011, s. 351ff). Studiet av sociala fenomen, som i den här undersök-
ningen, förutsätter en konstruktionistisk ontologi, dvs. man mäter inte en ob-
jektiv verklighet, utan hur människor tolkar och upplever sin verklighet 
(Bryman  2011, s. 36ff). Jag går till och med längre och söker förstå och formu-
lera de underliggande mekanismer som inverkar på deras upplevelse och hand-
lande.  

Validitet i kvalitativa studier kan nyanseras som två olika aspekter av validi-
tet: intern validitet, dvs. att resultaten överensstämmer väl med det studerade, 
och extern validitet, dvs. att resultaten kan överföras till andra miljöer än den 
studerade (Merriam  1994, s. 183ff).  

Avgränsning av det studerade fenomenet  
Den inre validiteten i den här undersökningen blir bland annat beroende av att 
det fenomen som studeras, agila metoder, kan avgränsas på ett tillfredsställande 
sätt. Jag har därför ägnat en del möda åt att först beskriva hur agila metoder 
presenteras i ett antal formella metodbeskrivningar med inbördes olika be-
greppssystem, abstraktionsnivå, organisatoriskt fokus och normativa ambition-
er. Jag har därefter diskuterat  vilka avgränsningsfrågor som tilldragit sig intresse 
från andra forskare och från praktikerhåll. Slutligen har jag diskuterat fram en 
definition av agila metoder som jag sedan använt som bas i avhandlingen.  

Från en metodvariant t i l l  fenomenet som sådant  
Själva undersökningen har avgränsats i flera avseenden med potentiell inverkan 
på den externa validiteten, bland annat genom att jag valt att analysera bara en 
av de agila metodsystemen, Scrum. Jag menar att man kan betrakta den delen av 
studien i första hand som en fallstudie: Jag studerar ett fall av formell agil metod 
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för att genom analytisk generalisering kunna dra slutsatser om fenomenet agila 
metoder.  

Resultatet bör ställas mot två referenspunkter. Dels mot definitionen av vad 
agil metod som fenomen innebär (här har jag använt min egen presenterade 
definition). Dels mot kollektivet av agila metoder (här har jag valt att utförligt 
redovisa karaktärsdragen i flera agila metoder för att skapa en sådan referens-
ram att jämföra med).  

Från några verkl iga upplevelser  t i l l  generel la  mönster  
För den andra delen av undersökningen, den som avser upplevelser av agila 
metoder i verkliga projekt, kommer andra kvalitetsfrågor i fokus. Intern validi-
tet kan också användas som begrepp för god överensstämmelse mellan obser-
vationer och den utvecklade teorin (LeCompte & Goetz  1982). I min under-
sökning kan ”den utvecklade teorin” ersättas med den utvecklade kunskapen 
om hur agila metoder inverkar på utvecklarnas motivation när metoderna an-
vänds i verkliga projekt.  

Jag har tidigare i det här kapitlet redogjort för de överväganden jag gjort vid 
valet av datainsamlingsmetod, urval och rekrytering av respondenter, liksom 
hur själva insamlingen av data om utvecklares upplevelser gått till. Eftersom de 
faktorer jag studerar (agila metoders motivationsrelevanta inverkan på arbets-
miljön) manifesteras i verkliga sammanhang tvingas jag att försöka identifiera 
relevanta data trots att de situationer jag studerar samtidigt påverkas av en 
mängd andra faktorer. En teknik som använts i undersökningen för att kunna 
tränga igenom detta brus av störande andra faktorer har varit att samla in data 
som kan användas för triangulering, dvs. att data hämtas från olika organisat-
ioner, olika projekt och olika individer och kan jämföras med varandra för att 
på det sättet konfirmera tolkningen av data från enskilda fall. 

Idealt skulle jag också ha velat delta som observatör i olika delar av det prak-
tiska arbetet i de studerade miljöerna. Detta visade sig dock vara praktiskt svårt 
att genomföra av sekretesskäl (och kanske för att jag som utomstående riske-
rade att störa arbetet). En i någon mån kompenserande faktor är att jag genom 
min tidigare yrkeserfarenhet är relativt väl förtrogen med de typer av miljöer 
som respondenterna hämtat sina upplevelser från.  

För tolkningen av data och de slutsatser om generella mekanismer som jag 
redovisar är det även viktigt att den teori jag använt för analysen av data är rele-
vant. Den måste också erbjuda begrepp som är tillräckligt väl operationaliserade 
för att beskriva de studerade fenomenen på ett meningsfullt sätt. Jag har försökt 
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att visa att teorin både är relevant och väl operationaliserad genom att presen-
tera den utförligt (kapitel 3 Avhandlingens teoretiska grund).  

Det är speciellt svårt att bortse från det egna perspektivet när kvalitativa data 
ska hanteras. Yin menar (2009, s. 45), i en diskussion av extern validitet, att man 
måste fråga sig om andra forskare skulle komma fram till liknande resultat uti-
från samma data. Larsson (1994) framhåller (bland flera andra faktorer) också 
perspektivmedvetenhet – medvetenhet om och redovisning av forskarens egen 
förförståelse och perspektiv – som ett viktigt kvalitetskriterium i kvalitativa stu-
dier. Jag har försökt att öppet redovisa mitt tillvägagångssätt för insamling och 
analys, mina data och mina slutsatser, liksom min egen bakgrund och perspektiv 
(se Mitt eget perspektiv, s. 98), för att göra en sådan värdering möjlig för läsa-
ren.  

Presentation av resultaten som ett  kval itetsverktyg i  kval itativa studier  
Larsson framhåller (1994) att resultatens kvalitet i kvalitativa studier också blir  
beroende av bland annat att forskaren lyckas ”gestalta något på ett sätt så att 
nya innebörder uppstår” (s. 172), att resultaten redovisas i en överskådlig struk-
tur och att resultaten innebär ett teoritillskott. Värdet i kvalitativa studier är 
alltså till stor del beroende av forskarens hantverksskicklighet, både i fråga om 
metodval, datainsamling och analysmetoder, men också av forskarens förmåga 
att redovisa sin undersökning på ett heltäckande, transparent och övertygande 
sätt (Kvale  1997, Kap. 13, Yin  2009, s. 160ff). 

ETIK OCH INTEGRITET 

God sed beträffande forskningsetik behandlar vanligen aspekter relaterade till 
data, särskilt om de inbegriper information om människor och verksamheter, 
och öppenhet beträffande metoder och resultat.  

I skriften God forskningssed från Vetenskapsrådet (2011) tas sekretess, tyst-
nadsplikt, anonymitet och konfidentialitet upp som allmänna vanliga aspekter 
på forskares hantering av känsliga data. För det aktuella forskningsprojektet är 
de två sist nämnda relevanta och behandlas nedan. I annan skrift anger Veten-
skapsrådet (2002) individskyddskravet som grundläggande i humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning och beskriver fyra etiska principer för detta: 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekra-
vet. Dessa principer används som struktur för min redovisning av övervägan-
den och åtgärder i det här aktuella forskningsprojektet. 
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Informationskravet  
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om syftet 
med forskningen (Vetenskapsrådet  2002). Jag har tidigare (Förförståelse påver-
kar respondentens tolkning, s. 86) redovisat att jag valde att inte informera de 
intervjuade utvecklarna om detaljerna i den teoretiska ramen för undersökningen, 
utan försökte att begränsa informationen till att intervjun och forskningen 
handlade om motivation vid arbete med agila metoder (se också exempel på 
rekryteringsbrev i bilaga A). Respondenterna anmälde sig frivilligt baserat på 
information liknande den i brevet i bilagan och jag bedömer att den informat-
ion de fick tillräckligt väl beskrev den forskning de deltog i och villkoren för 
deras medverkan för att de skulle kunna bedöma konsekvenserna av att delta. 
Övriga intervjuade (chefer och förändringsprojektledare) har informerats på 
motsvarande sätt, både om forskningens syfte och hur publicering av data och 
resultat skulle ske.  

Samtyckekravet 
Samtyckekravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att bestämma 
över sin medverkan (Vetenskapsrådet  2002). 

Respondenterna anmälde sig frivilligt, baserat på information liknande den i 
exemplet på rekryteringsbrev i bilaga A. Jag inledde dessutom alla intervjuer 
med att redogöra för den aktuella forskningen i stora drag och hur data från 
intervjun skulle användas i den. Jag upplyste om att uppgifter från intervjun 
skulle kunna komma att användas i denna avhandling och i andra forsknings-
publikationer med mig som författare. Efter att jag givit sådan information frå-
gade jag respondenten om han eller hon hade några invändningar mot att delta. 
Jag gav också respondenten mina kontaktuppgifter med uppmaningen att kon-
takta mig om han eller hon hade frågor eller ville komplettera eller ändra några 
uppgifter från intervjun.  

Konf idential i tetskravet  
Konfidentialitetskravet innebär att deltagande personer ska ges största möjliga 
konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta 
del av dem (Vetenskapsrådet  2002).  

Personuppgifter om de intervjuade personerna (både utvecklare som ingår i 
datamaterialet, utvecklarna från de två misslyckade intervjuerna och övriga in-
tervjuade) förvaras i ett separat dokument som bara jag har tillgång till. Där 
finns också nyckeln till de pseudonymer som använts i det övriga forsknings-
materialet och i avhandlingen.  
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Motsvarande anonymisering har gjorts beträffande deltagarnas organisation-
er och projekt. Här har jag inspirerats av det angreppssätt (redovisat i appendix 
till Amabile & Kramer  2011b) som Amabile och hennes kollegor använt i det 
forskningsprojekt som bland annat utmynnade i The Progress Principle. Orga-
nisationerna har anonymiserats (se bilaga B) med hjälp av pseudonymer och 
data om deras verksamhet har förvrängts för att ge de verkliga organisationerna 
anonymitet, men utan att de ändrade data om verksamheterna vilseleder läsaren 
i dennes tolkning av resultaten. 

När utdrag från intervjuerna har återgivits eller citerats har också vissa data i 
dessa förvrängts om jag ansett att det varit nödvändigt för att läsaren inte ska 
kunna identifiera individer, projekt eller organisationer. Alla förvrängningar eller 
anonymiseringar av organisationer, projekt, individer eller uppgifter från deras 
intervjuer är spårbara i grundmaterialet.  

Jag har däremot valt att inte skicka transkriberingar, använda citat eller refe-
rat av berättelser till respondenterna för godkännande. Jag har bedömt att de 
åtgärder jag vidtagit ändå tillräckligt väl skyddar de deltagande personerna och 
organisationernas integritet.  

Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer enbart får användas 
för forskningsändamål (Vetenskapsrådet  2002). 

Som framgår ovan har jag utfäst mig till respektive deltagare att skydda 
grundmaterial från intervjuerna från användning utöver i sådana forsknings-
sammanhang jag beskrivit för dem.  

MITT EGET PERSPEKTIV 

Jag har cirka 35 års yrkeserfarenhet bakom mig när jag skriver detta, varav hu-
vuddelen med anknytning till ledning av verksamheter utanför akademin. Under 
de första 15 åren av mitt yrkesliv arbetade jag inom revisionsbyrån Ernst & 
Young och var under en stor del av denna tid godkänd revisor och hade olika 
ledar- och chefsroller inom revisionsbyrån lokalt och i Sverige. En väsentlig 
arbetsuppgift som revisor är att kartlägga och bedöma processer och rutiner i 
de granskade organisationerna. De följande 8 åren arbetade jag inom Ericsson-
koncernen, vid den enhet som ansvarade för att utveckla koncernens förmåga 
att använda projektarbetsformen. Jag ansvarade bland annat för utvecklingen av 
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en pedagogisk modell för massutbildning av projektledare och var en av två 
huvudförfattare till Ericssons projektmodell PROPS. Sedan 2002 arbetar jag 
som adjunkt vid Karlstads universitet med utbildning i projektledning, skriver 
läroböcker och är konsult i ledningsfrågor med anknytning till projektverksam-
het. Även om jag inte arbetat professionellt med mjukvaruutveckling är jag rela-
tivt förtrogen med sådan verksamhet, liksom vid att organisera och leda verk-
samhet över huvud taget.  

Min bakgrund skapar en del risker i samband med den här forskningen. Jag 
har själv, liksom de ledare och konsulter som idag propagerar för agila metoder, 
varit i situationen som en ledare som försöker införa nya arbetsmetoder för att 
utveckla och effektivisera verksamhet. Detta kan förskjuta mitt perspektiv mot 
en övertro på hur mycket strukturerade arbetsmetoder verkligen kan inverka på 
produktionen av resultat i en verksamhet.  

Jag kan ha svårt att upptäcka min egen diskurs och min egen tolkande reper-
toar (se Bryman & Bell  2007, s. 538ff, Bryman  2011, s. 477ff). Eisenberger, en 
av de hårdaste kritikerna av fenomenet att yttre incitament underminerar 
intrinsic motivation, argumenterar tillsammans med Shanock (2003) för att 
forskare som observerat fenomenet kan vara förblindade av det han kallar en 
”romantisk” bild av den mänskliga naturen som påverkar dem att se det de vill 
se, medan han själv och hans kritiska kollegor, som har en mer behavioristisk 
bild av människan och världen, uppfattar motsvarande situationer utifrån andra 
förklaringsmodeller. Det finns en risk att mina praktiska erfarenheter utestänger 
andra förklaringsmodeller än dem som stämmer överens med min grundläg-
gande bild av världen och av människor som aktiva och skapande.  

Min bakgrund ger mig också en del fördelar relaterade till frågan om andra 
forskare skulle ha kommit till samma resultat utifrån samma data (Yin  2009, s. 
45). Min bakgrund kan ha påverkat vilka data jag fått tillgång till. Jag känner till 
de miljöer där respondenterna hämtar sina erfarenheter och kan ställa bekräf-
tande följdfrågor som legitimerar mig som lyssnare. I arbetet som revisor fick 
jag också en skolning i och erfarenhet av att intervjua, observera och kartlägga 
organisatoriska miljöer och arbetsprocesser, ofta i situationer där mycket stod 
på spel för informanterna. Från mitt arbete som chef och ledare är jag van vid 
att lyssna i känsliga situationer och sedan mer än ett decennium utbildar jag le-
dare bland annat i metoder för aktiv lyssning15. I arbetet med den här under-
sökningen har jag upplevt att respondenterna varit mycket villiga att dela också 
nära, personliga erfarenheter med mig, trots att det i flera fall handlat om upp-

15 Aktiv lyssning (Rogers & Farson  1987) är tekniker för att med kroppsspråk och sätt att tala be-
kräfta den andre med syfte att etablera förtroende mellan berättare och lyssnare. 

   99 

                                              



levelser som måste ha varit både smärtfyllda och personligt påfrestande. Flera 
av respondenterna har valt att återberätta personliga upplevelser av att ha blivit 
ignorerade, förödmjukade eller av att ha misslyckats i arbetet. Jag är tacksam 
över att ha visats det förtroendet och tror att det bidragit positivt till att de data 
som blivit tillgängliga för undersökningen är autentiska och väl speglar respon-
denternas upplevelse av sin arbetsmiljö.  
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5 Analys av agil metod i idealform: Exemplet 
Scrum 

I kapitlet presenteras en analys av den agila metoden Scrum16. Det avslutas med 
en diskussion om hur analysens resultat kan användas som underlag för att be-
svara forskningsstudiens första delfråga – vilken inverkan kan de arrangemang som 
agila metoder rekommenderar förväntas få på deltagarnas motivation? 

Jag har tidigare (i Val av datakällor, s. 82ff) motiverat valet av metoden 
Scrum som representant för agila metoder i allmänhet: Dess fokus är på pro-
jektledning snarare än på systemutvecklingsmetoder, den är tydligt beskriven 
med hjälp av ett system av definierade komponenter, den är relativt transparent 
i förhållande till andra agila metoder (specifika systemutvecklingsmetoder kan 
fogas in i Scrum från andra metoder och Scrum kan fogas in i en omgivande 
verksamhetsmiljö). Slutligen är Scrum en av de mest spridda och refererade av 
de agila metoderna (se t.ex. den tidigare refererade undersökningen från företa-
get VersionOne (2013)).  

Scrums bakgrund och källtexter presenteras i kapitel 2 Agila metoder: Pre-
sentation, analys och avgränsning (se Scrum, s. 21). Vid analysen har jag utgått 
från de tolv komponenter så som definieras i den senaste versionen av The 
Scrum Guide (2013a). The Scrum Guide är kortfattad (17 sidor) och det är 
knappast tanken att den ska vara den enda utgångspunkten för att implemen-
tera Scrum i en viss verksamhet. När jag bedömt att det kunnat bidra till bättre 
förståelse av hur författarna avsett att en viss komponent ska tolkas har jag där-
för konsulterat tidigare texter om Scrum, framför allt Schwabers egen handbok 
(2004). Detta framgår då av beskrivningen av komponenten och i analysen. 

Först beskrivs och analyseras varje enskild komponent (tolv stycken) som 
definieras i The Scrum Guide (Schwaber & Sutherland  2013a). För varje kom-
ponent ställs frågan om den kan väntas bidra till att skapa vardagssituationer av 
de slag som definieras i The Progress Principle (Amabile & Kramer  2011b). I 
de fall jag bedömer det som särskilt relevant kommenterar jag också hur kom-

16 En mindre omfattande version av analysen är tidigare publicerad i: 
Jansson, T. (in press). Agile Project Management: Is Motivation Theory the Missing Link? I  Gao, S. 
& Rusu, L. (red.). Modern Techniques for Successful IT Project Management. IGI Global. 
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ponenten kan väntas inverka på individernas grundläggande psykologiska behov 
av kompetens, autonomi och samhörighet (Deci & Ryan  1985).  

Därefter diskuteras hur komponenterna, sedda som ett sammanhängande sy-
stem av arrangemang i utvecklarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö, kan 
väntas inverka på utvecklarnas motivationsupplevelser i motsvarande avseen-
den.  

Slutligen diskuterar jag hur analysens resultat kan bedömas vara representa-
tivt för agila metoder i allmänhet. Jämförelseramen är då min tidigare formule-
rade karaktäristik av det agila i agila metoder (se Vad är det agila i agil metod?, s. 
28).  

SCRUMS STRUKTUR 

Jag inleder med en kort översikt över Scrums struktur och de tolv definierade 
komponenterna. Jag kommer att använda komponenternas engelskspråkiga 
benämningar, utom när de förekommer i löpande text på ett sådant sätt att de 
engelska termerna stör läsandet (ett sådant exempel är The development team 
team som jag kommer att benämna utvecklingsteam i löpande text). Första 
gången den engelska originalbenämningen nämns, anger jag också den svenska 
översättningen. 

Komponenterna i  korthet  
Deltagarna i ett scrum-projekt agerar i en av tre roller. Den centrala rollen är 
som medlem av utvecklingsteamet (the development team). De andra två rol-
lerna är Product owner (produktägare), som representerar kunden och de som 
ska använda det färdiga systemet, och Scrum master (scrummästare), som fun-
gerar som ledare av utvecklingsteamets arbetsprocess. (Schwaber & Sutherland  
2013a) 

Grundläggande i Scrum är idén att dela upp arbetet i arbetscykler (sprint): 
“[A] time-box of one month or less during which a ‘Done’, useable, and potentially releasable 
product Increment is created” (2013a, s. 7).  

Arbetet under en sprint ramas in av fyra formella möten: Sprint planning 
(sprintplanering), då det kommande arbetet i sprinten planeras. Daily scrum 
(dagligt scrummöte), ett kort dagligt möte i utvecklingsteamet om det aktuella 
arbetsläget under sprinten. Sprint review (sprintgranskning) i slutet av sprinten 
när den nya produktversionen visas upp och utvärderas. Det sista mötet i en 
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sprint är Retrospective (sprintåterblick), då utvecklingsteamet utvärderar arbets-
formerna under den föregående sprinten innan nästa sprint planeras. (2013a) 

Dessutom finns fyra andra komponenter definierade (kallas Scrum artifacts 
(2013a)): 

Den första är product backlog (produktbacklog), ”an ordered list of everything 
that might be needed in the product and . . . the single source of requirements for any changes 
to be made to the product” (s. 12).  

Den andra är sprint backlog (sprintbacklog), som är motsvarande lista avse-
ende det som ska åstadkommas under den pågående sprinten, kompletterad 
med utvecklingsteamets plan för det arbete som kommer att krävas (2013a).  

Den tredje är increment (inkrement), som syftar på den aktuella versionen av 
produkten: ”The Increment is the sum of all the Product Backlog items completed during a 
Sprint and the value of the increments of all previous Sprints” (s. 14).  

Den fjärde är definition of ”done” (definition av ”klart”), som syftar till att 
öka transparensen genom att ange vad som konkret krävs för att en uppgift ska 
kunna anses vara klar (2013a).  

 
 

 
Bearbetad och utökad från Schwaber (2004, s. 9). 

Figur 7 Översikt över den agila metoden Scrums process 

 
I Figur 7 finns komponenterna inplacerade i en schematisk översiktsbild av ar-
betsprocessen i ett scrum-projekt. ”Goals and mission” har infogats i bilden för 
att markera en startpunkt för processen trots att ”Goals and mission” inte utgör 
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en formell komponent i Scrum, utan behandlas som en underförstådd förut-
sättning för projektets existens. 

ANALYS AV SCRUMS KOMPONENTER 

I det följande kommenterar jag varje enskild komponent, en i taget, och analy-
serar den med hjälp av kategorier från The progress principle (se Tabell 4, s. 
66). I texten hänvisar jag till kategorier från Progress Principle genom att i hak-
parentes ange det nummer som kategorierna har i Tabell 4, t.ex. ”[3]” för kate-
gorin Upplevd autonomi.  

En okommenterad tabell i anslutning till respektive komponent anger vilka 
samband jag identifierat för den aktuella komponenten (”X ” markerar en för-
väntad effekt av det uttalade syftet med komponenten och ”o” markerar en 
förväntad sidoeffekt). En sammanfattning av alla identifierade sådana samband 
mellan Scrums komponenter och kategorier från The progress principle finns i 
Tabell 6 (s. 117). 

S c r u m s  r o l l e r  

Development team (Utveckl ingsteam) 
Development team består av de utvecklare som ska bygga 
systemet. Teamet ska vara självstyrande och tvärfunktion-
ellt. Det senare innebär att teamet ska innehålla de kompe-
tenser som behövs för att bygga systemet. (Schwaber & 
Sutherland  2013a, s. 5-6) 

Teamet bör totalt innehålla 3-9 medlemmar; tillräckligt 
många för att ge tillgång till de kompetenser som behövs 
men tillräckligt få för att medge direkt, informell kommu-
nikation inom teamet (s. 6). 

Samlokalisering av teamet anges inte som ett krav i The 
Scrum Guide, men det är underförstått att samlokalisering 
är önskvärt; det betonas att informell kommunikation i 
teamet är viktigt (se t.ex. Schwaber  2004, Kap. 8).17 

17 Samlokalisering betonas även i andra agila metoder, t.ex. i Crystal (Cockburn  2002, Kap. 3) och 
XP (Beck  2000, om par-programmering). 
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Det får inte finnas interna roller i teamet och det får inte delas i mindre 
grupper eller subteam (Schwaber & Sutherland  2013a, s. 5-6). Ansvar för ar-
betsresultaten är kollektivt, även om enskilda medlemmar “may have specialized 
skills and areas of focus, . . . accountability belongs to [the team] as a whole” (s. 6).  

Analys  
Den starka betoningen av att development team ska vara självstyrande visar att 
ett huvudsyfte är att inverka till att teamet och medlemmarna ska uppleva 
många situationer med tydlig autonomi [3]. Tvärfunktionalitet stärker också 
möjligheten till självstyrande.  

Teamet ska vara litet för att möjliggöra informell, direkt kommunikation 
mellan medlemmarna, som dessutom är kollektivt ansvariga för resultaten. Det 
ökar sannolikheten för att teamets samarbetskultur utvecklas i riktning mot att 
man lyssnar på varandras tankar och idéer [8], diskuterar erfarenheter [7] och 
hjälper varandra[6], liksom mot att visa varandra ömsesidig respekt [9], förtro-
ende [10], ge känslomässigt stöd [11] och uppleva kamratskap [12]).  

Product owner (Produktägare)  
Product owner representerar kunden och det planerade systemets användare 
och ansvarar för att maximera det utvecklade systemets nytta för den verksam-
het där det ska användas. Huvudansvaret för rollen Product owner är att säker-
ställa att product backlog avspeglar projektets mål och mission,18 dvs. att teamet 
har ett meningsfullt mål att arbeta mot och att kraven i product backlog är till-
räckligt tydliga för att development team ska kunna förstå vad de innebär. 
(Schwaber & Sutherland  2013a, s. 5)  

Product owner ska vara en enskild individ, inte en kommitté, för att kunna 
fungera som en effektiv kontaktyta mellan development team och världen utan-
för projektet (s. 5). Product owner tar emot den utvecklade funktionaliteten i 
slutet av en sprint (s. 11) för att sedan ta beslut om eventuell release av systemet 
(s. 15). 

Analys  
Rollen Product owner bidrar genom ansvaret för product backlog uttryckligen 
till att development team får ett tydligt mål att arbeta mot [2]. 

Product owner representerar också uttryckligen dem som teamet arbetar för, 
alltså kunder och användarna av det utvecklade systemet. När product owner 

18 I tidigare versioner av Scrum (2004) användes begreppet Project vision. Det är borta i The Scrum 
Guide (2013a). Där nämns projektets ”goals and missions” som något som avspeglas i product back-
log (s. 5). 

   105 

                                              



leder mötet där den utvecklade funktionaliteten visas upp i slutet av en sprint, 
blir han eller hon genom sin roll den som tydligt manifesterar att teamet kom-
mit framåt i arbetet – att de gjort progress [1.] 

Samarbetet mellan product owner och development team sker i formella mö-
ten (se sprint planning, sprint review och retrospective nedan), men också lö-
pande då parterna tillsammans arbetar med utveckling och förfining av pro-
jektets product backlog. Det är en mer informell uppgift, men inte obetydlig; 
som rekommenderad övre gräns anges att upp till 10 % av arbetstiden kan äg-
nas åt detta (2013a, s. 13). Här har alltså product owner en konstruktivt stöd-
jande uppgift i förhållande till teamet [6]. 

För förståelsen av rollen product owner är det viktigt att 
också lägga märke till vad som inte ingår i rollen. Rollen 
product owner är enbart relaterad till projektets resultat, 
alltså systemets funktionalitet och nytta. Som rollen är de-
finierad har den inget inflytande över arbetsprocessen för 
att skapa systemet. Det senare är utvecklingsteamets an-
svar. Product owner har sista ordet vad gäller prioritering 
av funktionalitet inför nästa sprint (se om sprint planning 
nedan) och tar emot den utvecklade funktionaliteten i slutet 
av en sprint (se sprint review nedan). Product owner för-
håller sig däremot passiv under själva sprinten. Product 
owner är den enda som kan ta beslut om posterna i pro-
duct backlog, vilket också bidrar till att teamets autonomi 
skyddas från störningar från andra team-externa parter som 
kan ha önskemål om systemets funktionalitet (”. . those wanting to change a Product 
Backlog item’s priority must address the Product Owner” (s. 5)). Ansvarsbalansen mel-
lan product owner och team (produkt respektive process) bidrar därför till tea-
mets upplevelse av autonomi [3].  

Scrum master (Scrummästare) 
Rollen scrum master har fokus på arbetsprocessen och stödjer development 
team, product owner och den organisation där projektet genomförs. Scrum 
master är inte teamledare, utan rollen beskrivs som en ”servant-leader”. Scrum 
master faciliterar möten, undanröjer hinder av olika slag, stöttar teamets själv-
styrande och strävan att vara tvärfunktionellt, och skyddar teamet mot stör-
ningar från externa aktörer som kan hota teamets självbestämmande. (2013a, s. 
6-7) 
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Analys  
Rollen scrum master har två uttryckliga syften. Den ena är att bistå teamet, pro-
duct owner och andra parter kring teamet att använda Scrum på ett ändamåls-
enligt sätt. Ser man på detaljerna i de exempel som ges i The Scrum Guide 
(2013a, s. 6-7) handlar det om att information ska vara tillgänglig när den be-
hövs, att teamet ska få vara ostört när det behövs (under sprinten), att möten är 
effektiva (vilket t.ex. innebär att de följer den agenda som är föreskriven för  
respektive möte, att riktlinjerna för teamets inre samarbetsformer följs och att  
mötet håller tiden) och att praktiska rutiner förändras när 
det behövs. Rollen scrum master måste därför analyseras i 
relation till uttryckliga och underförstådda syften med 
Scrums komponenter som ett helt system. I första hand 
riktas rollen scrum master uttryckligen mot att säkerställa 
att händelser uppstår som bidrar till att utveckla en öp-
pen, samarbetsinriktad teamkultur, dvs. en kultur som 
kännetecknas av Nourishers [9][10][11] [12] och de Cata-
lysts som är tydligt gruppinriktade, dvs. hjälpa varandra 
[6], tillsammans lära av erfarenheter [7] och fritt utbyta 
idéer [8].  

Det andra uttryckliga syftet är att skydda teamet från 
yttre störningar (”Removing impediments to . . . progress.” (s. 
6)), dvs. att skydda teamets autonomi [3]. 

En indirekt konsekvens av detta andra syfte är att scrum master förhindrar 
att teamet störs av ändrade krav under pågående sprint (målet förblir stabilt [2]) 
och hjälper teamet att få tillgång till de resurser (information, verktyg, mm.) 
som teamet behöver [4]. Det finns däremot inget i beskrivningen av rollen som 
tydligt inriktas på teamets tillgång till tid [5] eller arbetets progress [1]. 

S c r u m s  a k t i v i t e t e r / m ö t e n  

Sprint (Sprint)  
Projektets förlopp är indelat i arbetscykler – sprintar. Varje sprint är en time-
boxed tidsperiod (alltså en på förhand fixerad tid) på högst 30 dagar (Schwaber 
& Sutherland  2013a, s. 6-7). Schwaber noterar (2004, s. 136) att en månad är 
”the maximum time that most stakeholders will wait without losing interest in the Team’s 
progress and without losing their belief that the team is doing something meaningful for them”. 

Under sprinten ska teamet utveckla ett “useable, and potentially releasable product 
increment” (Schwaber & Sutherland  2013a, s. 6). 
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I början av varje sprint bestämmer product owner och development team 
tillsammans vad som ska utvecklas under sprinten och formulerar ett mål för 
sprinten. (s. 6-7) 

Varje sprint består sedan av utvecklingsarbete bara avbrutet av en serie för-
utbestämda formella möten (se Figur 7). Under sprinten ska normalt inte sprin-
tens mål eller några krav ändras, utan det ska vara en period då teamet ostört 
kan ägna all sin energi åt utvecklingsarbete. Erfarenheter från arbetet under 
sprinten kan dock leda till att utvecklingsteam och product owner tillsammans 
förtydligar eller ändrar omfattningen av det som ska utvecklas under sprinten. 
(s. 6-7) 

Analys  
Sprinten innebär att tydliga mål inom en överblickbar tids-
period skapas för teamets arbete [2].  

Sprint skapar en överordnad arbetsrytm som avslutas 
med en tydlig leverans, en kraftfull manifestation av att 
teamet gjort progress [1]. Målet nås inom högst en månad. 
Teamet får alltså en tydlig bekräftelse på att man gjort 
framsteg inom en relativt snar tidshorisont och det är rim-
ligt att vänta sig att upplevelsen av progress av detta också 
på daglig basis blir tydligare (t.ex. jämfört med att ha pro-
jektets mål som sin referenspunkt) eftersom den kan relate-
ras till ett mål som är högst några veckor bort [1].  

Development team har stort, men inte ensamt, infly-
tande över valet av sprintmål och över planeringen av 
sprinten. Det ökar sannolikheten att teamet upplever att 
tillgänglig tid under sprinten är rimlig men utmanande [5].  

Sprinten är utformad så att teamet har flera möten (sprint review och retro-
spective) i slutet av en arbetscykel med ett uttalat syfte att dra lärdom av gjorda 
erfarenheter [7].  

Målet ska inte ändras under sprinten. Det får två indirekta effekter med rele-
vans för upplevelser som har inverkan på utvecklarnas inre arbetsliv. Dels möj-
liggör det teamets autonomi [3] genom att det inte reducerar teamets möjlighet 
att styra sig självt under sprinten. Det bidrar till att det uppstår situationer som 
manifestaterar att utvecklarnas behov verkligen respekteras [9]. När product 
owner och andra externa parter låter bli att omedelbart störa teamet trots att det 
t.ex. uppstått behov av kravändringar, blir det en manifestation av att teammed-
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lemmarnas (de underordnades) behov av arbetsro respekteras i organisationen 
(av de överordnade).  

Sprint planning (Sprintplanering)  
Sprint planning är ett möte – time-boxed till maximalt en dag – då teamet till-
sammans med product owner diskuterar och kommer överens om vilka funkt-
ioner/ärenden/krav (i fortsättningen benämnda ”poster”) från product backlog 
som ska utvecklas under den kommande sprinten. (Schwaber & Sutherland  
2013a, s. 8-10) 

Product owner gör en prioritering av product backlog, sedan får utvecklings-
teamet föreslå vilka bland de högst prioriterade kraven som passar att arbeta 
med tillsammans. Teamet har veto när det gäller den totala mängden krav de 
bedömer är möjligt att hinna med under nästa sprint, och till slut bekräftar pro-
duct owner vad som tas med i backlog för sprinten. Slutligen detaljplanerar de-
velopment team det kommande arbetet. (s. 8-10) 

Product owner och development team formulerar också tillsammans ett mål 
för sprinten. Det kan vara direkt kopplat till den funktionalitet som ska utveck-
las, men kan också vara något annat som påverkar teamet ”to work together rather 
than on seprate initiatives” (s. 10). 

Analys  
Mötesformen för sprint planning betonar att development 
team och product owner ska arbeta tillsammans, men gör 
samtligt ansvarsfördelningen tydlig: product owner beslutar 
om produktinnehåll, teamet beslutar om processen. Utfor-
mingen av mötet understryker därför båda parternas auto-
nomi [3] genom att de kan utöva inflytande men utan att de 
gör intrång i varandras ansvarområden. Det ökar sannolikhet-
en att det mål man till slut enas om upplevs som meningsfullt 
[2] och rimligt att nå under sprinten [5].  

När två parter – beställare och utförare – kommer överens 
om ett arbete är det viktigt att parterna förstår vad arbetet 
syftar till (målet [2]) och att parterna bedömer arbetet som 
rimligt att klara (svårighet och omfattning [5]). En viktig 
komponent i den process som leder fram till att man blir överens och att utfö-
raren är beredd att anstränga sig för att genomföra arbetet, är att parterna upp-
lever sig respekterade [9], att ingendera parten har en dold agenda och manö-
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vrerar in den andra i en ofördelaktig situation [3]. Utformningen av sprint plan-
ning skapar en väl utformad arena för att åstadkomma detta.  

Daily scrum meeting (Dagligt scrummöte)  
Varje dag under en sprint inleds med att teamet har ett 
möte (time-boxed 15 minuter). Syftet är “to synchronize activi-
ties and create a plan for the next 24 hours” (Schwaber & 
Sutherland  2013a, s. 10).  

Deltagande är obligatoriskt och mötet ska helst hållas 
vid samma tid på samma plats varje dag (s. 10). Mötesstruk-
turen är mycket formaliserad. En i taget besvarar teammed-
lemmarna tre frågor (s. 10):  

- ”Vad gjorde jag igår som hjälpte teamet att nå sprintmålet? 

- Vad ska jag göra idag för att hjälpa teamet att nå sprintmå-
let? 

- Ser jag något som hindrar mig eller teamet från att nå sprint-
målet?” 

Bara en person talar i taget och de ska hålla sig till att enbart besvara de tre frå-
gorna. Om en deltagare signalerar att hon eller han behöver hjälp eller tar upp 
någon fråga som berör flera i teamet, kan de berörda diskutera eller samarbeta 
om det efter mötet. (s. 10) 

Mötet är bara öppet för medlemmar i development team (s. 10).  

Analys  
Den till sitt yttre enkla mötesformen kan väntas bidra till flera typer av upple-
velser med relevans för deltagarnas motivation. De väntade effekterna kan 
grupperas i två olika områden, där det första är relaterat till upplevelsen av 
själva arbetet. 

Det uttryckliga syftet med mötet, att rapportera sina dagliga framsteg och 
höra andra rapportera sina, är en tydlig manifestation av daglig progress [1].19 

19 Det är vanligt att hålla mötet stående framför en whiteboard där sprintplanen finns visualiserad i 
form av lappar, var och en med en beskrivning av ett arbetspaket (ett ”story card”) placerade i ko-
lumner som visar var i arbetsprocessen de befinner sig, t.ex. fördelat på kolumnerna ”Att göra”, ”På-
går” och ”Klart”. Den här formen av visualiserad plan kallas ofta ”The wall” eller ”Scrum board”. Tea-
met som håller sitt daily scrum stående framför en scrum board och flyttar lappar från en kolumn till 
nästa har blivit sinnebilden av agila metoder in action (se t.ex. Poppendieck & Poppendieck  2003, s. 
74ff). Även om ”the wall” inte är en formell komponent i metoden Scrum så som metoden definieras i 
handböckerna, är den så vanlig att jag ändå vill kommentera scrum board i samband med analysen 
av daily scrum. Scrum board är en typ av hjälpmedel som visualiserar hur läget i förhållande till pla-
nen stegvis ändras, vilket bidrar till att öka upplevelsen av den gradvisa progressen. Eller gör mot-
satsen tydlig: Setback – att lapparna inte går att flytta eller måste flyttas i motsatt riktning. 
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Det andra området där daily scrum har tydlig, direkt effekt är relaterat till 
teamets interna arbetsprocess. Ritualen att samla hela teamet varje dag skapar 
en situation som understryker att teamet är en enhet med en gemensam uppgift 
och mötet blir en arena där teamsammanhållningen manifesteras (Nourishers: 
[9][10][11][12]) och skapar en arena där man kan lufta tankar och hjälpa 
varandra (Catalysts: hjälpa varandra [6], lära av erfarenheter [7] och utbyta idéer 
[8]).  

Indirekt sätter också daily scrum fokus på sprintmålet [2]: Lapparna flyttas 
steg för steg mot kolumnen ”Klart”. Eftersom enbart teammedlemmar deltar 
och beslut om prioriteringar och fördelning av arbetsuppgifter tas direkt vid 
mötet, understryker mötesformen också teamets autonomi [3]. 

I den tidigare versionen av Scrum (2004, s. 135ff) beskrivs mötet som öppet 
för vem som helst, med restriktionen att deltagare utanför development team 
bara fick delta som passiva observatörer. Restriktionerna för icke-
teammedlemmars deltagande beskrevs där med stort eftertryck och visar vilken 
central funktion mötet är tänkt att ha för utvecklingen av teamets interna sa-
marbetskultur: Utomstående var”not allowed to talk, make observations, make faces, or 
otherwise make their presence in the Daily Scrum meeting obtrusive. . . . stand on the periph-
ery of the Team so as not to interfere with the meeting. . . . are not allowed to talk with team 
members after the meeting for clarifications or to provide advice or instructions.” 

Sprint review (Sprintgranskning)  
Sprint review (i praktiken ofta helt enkelt kallad demo) är ett möte i slutet av 
varje sprint där den nya produktversionen inspekteras och utvärderas av deve-
lopment team, product owner, och andra inbjudna aktörer (som t.ex. användar-
representanter). Man ger varandra återkoppling på funktionalitet i produkten 
och ger förslag till fortsatta prioriteringar eller till kravändringar. Mötet är be-
gränsat (time-boxed) till maximalt fyra timmar. (Schwaber & Sutherland  2013a, 
s. 11) 

Även om product owner, som representant för kunden och som teamets 
enda formella kanal till kund och användare, personifierar den part som ska 
godkänna eller avvisa produkten, är mötet inte primärt tänkt som ett överläm-
ningsmöte med acceptans av produkten som formellt mål. Sprint review ”is an 
informal meeting, not a status meeting, and the presentation of the Increment is intended to 
elicit feedback and foster collaboration . . . . The entire group collaborates on what to do next, 
so that the Sprint Review provides valuable input to subsequent Sprint Planning” (s. 11).20 

20 Jag vill göra reflektionen att utifrån min egen erfarenhet kommer den här aspekten av Scrums 
definition av sprint review ofta (bland praktiker) i skuggan av den kanske mer näraliggande tolkning-
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Om ett visst inkrement ska sättas i skarp drift eller inte är product owners 
ansvar, men hur beslutet tas beskrivs inte uttryckligen inom Scrums system av 
metodkomponenter. Man konstaterar bara att inkrement i slutet av en sprint 
“must be in useable condition regardless of whether the Product Owner 
decides to actually release it” (s. 15). Det instrumentella resulta-
tet av sprint review är därför inte ett godkännande av in-
krementet, utan en reviderad produkt backlog att användas 
för planeringen av nästa sprint (s. 11). 

Analys  
Vid analysen av komponenten sprint, noterade jag att mö-
tet sprint review tillför en tydlig manifestation av progress-
en under sprinten: teamet visar upp ett arbetsresultat som 
blir det synliga beviset på att man lyckats åstadkomma nå-
got [1]. 

Mötet innebär att produkten visas upp på ett konkret 
sätt inför individer som inte deltagit i utvecklingen av den. 
Det är rimligt att vänta sig att teammedlemmarna vid arbetet under sprinten 
visualiserar och refererar till det kommande mötet – det har en konkret form 
med aktörer, en arena och en mötesform som går att föreställa sig i förväg – 
vilket bidrar till ökad tydlighet om vad sprintens mål konkret innebär [2].  

Mötets utformning understryker dessutom att syftet är konstruktivt utveck-
lande, dvs. att synpunkter och förslag från product owner och andra inbjudna 
deltagare ska bli till hjälp i det fortsatta utvecklingsarbetet [6], och man försöker 
skapa en arena där man kan lära från erfarenheter [7]. 

Retrospective (Sprintåterbl ick)  
Mötet retrospektive hålls direkt efter sprint review. Det är development team 
och product owner som deltar. De granskar och utvärderar erfarenheter som 
gjorts under sprinten avseende ”people, relationships, process, and tools” och beslutar 
om de ska göra några förändringar av hur nästa sprint ska genomföras. Det in-
strumentella resultatet är en plan för sådana förändringar. Mötet är begränsat 
(time-boxed) till tre timmar. (Schwaber & Sutherland  2013a, s. 12) 

en av mötet som ett tillfälle då arbetsresultaten ska godkännas eller avvisas. Närheten till kunden 
(genom product owner) gör att frågan om release av inkrementet (kommer det att bli satt i produkt-
ion?) ligger så nära att det upplevs som mer påtagligt än det formella syfte som definierats i The 
Scrum Guide.  
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Analys  
Retrospektive syftar uttryckligen till att först och främst skapa en situation där 
deltagarna lär av sina erfarenheter [7].  
Mötet är utformat så att det innebär en kraftfull möjlighet 
för teamet att manifestera sitt självbestämmande, eftersom 
teamet tar tar beslut om förändringar av sina egna arbets-
processer direkt vid mötet [3]. 

Som en sidoeffekt (det är det enda mötet som inte är di-
rekt relaterat till arbetet att utveckla produkten) skapar mö-
tet också en formell situation när deltagarna i teamet kan 
låta idéer flöda fritt även om de inte är direkt relaterade till 
de närmaste arbetsuppgifterna [8]. Den fria formen i mel-
lanrummet mellan två sprintar skapar också en möjlighet 
att bekräfta sin teamsamhörighet, t.ex. glädjas tillsammans 
åt framgångar, uppmuntra varandra [10] och bekräfta 
varandras känslor inför arbetssituationen [11]. 

Ö v r i g a  k o m p o n e n t e r  i  S c r u m  

Product backlog (Produktbacklog) 
 “The Product Backlog is an ordered list of everything that might be needed in the product and 
is the single source of requirements for any changes to be made to the product” (Schwaber & 
Sutherland  2013a, s. 12). En product backlog utmärker sig i två viktiga 
avseenden: 

- Posterna i product backlog är inte beskrivna och definierade med lika 
stor detaljeringsgrad. “Higher ordered Product Backlog items are usually clearer 
and more detailed than lower ordered ones. . . . Product Backlog items that will occu-
py the Development Team for the upcoming Sprint are refined so that any one item 
can reasonably be ‘Done’ within the Sprint time-box.” (s. 13).  

- Product backlog blir aldrig komplett, utan “evolves as the product and the en-
vironment in which it will be used evolves. . . .Requirements never stop changing, so a 
Product Backlog is a living artifact” (s. 13).  

Product owner ansvarar för product backlog, tar beslut om vad den ska inne-
hålla och hur de olika posterna ska prioriteras. Undantaget är att development 
team ansvarar för alla uppskattningar av tid för att realisera posterna. (s. 12-13)  
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 Analys  
 En viktig konsekvens av hur product backlog utformats är att projektet inte 
utvärderas i förhållande till ett i förväg formulerat detaljerat projektmål, utan 
med aktuell version av product backlog och det skapade 
systemets bedömda nytta som referenspunkter. Product 
backlog är alltså inte ett detaljerat ”affärskontrakt” mellan 
beställare och utförare. Det formella syftet med product 
backlog är att på en aktuell och detaljerad nivå beskriva vad 
projektet ska åstadkomma. I det avseendet blir product 
backlog en referenspunkt att sikta mot, ett tydligt mål [2].  

Utformningen av product backlog är uttryckligen anpas-
sad till att systemutveckling är alltför komplext för att det 
tänkta systemet ska kunna specificeras och beskrivas i detalj 
i förväg och att det är svårt att hitta en gemensam funge-
rande språklig form för utvecklarna, för systemets slutan-
vändare och för beställaren. Product backlog utvecklas 
gradvis, i små steg, under projektets gång allteftersom par-
terna lär sig om systemet, behoven som systemet ska tillfredsställa och om 
varandra. Den förändras vartefter parterna lär sig mer om möjligheter, behov 
och begränsningar. Den bidrar därför till att aktörerna upplever situationer där 
de lär av erfarenheter som görs under arbetet [7].  

Ovan noterade jag (se analysen av product owner) att product owner och 
development team ska arbeta kontinuerligt med utveckling och förfining av 
posterna i product backlog så mycket som upp till 10 % av arbetstiden. Gradvis 
lärande och gradvis utveckling är alltså väsentliga aspekter av product backlog 
[7]. 

Eftersom product backlog går att förändra under arbetets gång, bidrar ut-
formningen av den också till att det uppstår reella möjligheter för parterna att 
uppleva inflytande över arbetet [3]. 

Sprint backlog (Sprintbacklog) 
 “The Sprint Backlog is the set of Product Backlog items selected for the Sprint, plus a plan 
for delivering the product Increment and realizing the Sprint Goal” (2013a, s. 14). Product 
owner och development team utvecklar sprint backlog tillsammans vid mötet 
sprint planning. Den anger vilka poster från product backlog som ska utvecklas 
under sprinten och den ska förbli stabil under hela sprinten. Det är bara deve-
lopment team som kan ta initiativ för att ändra i sprint backlog under pågåande 
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sprint. Product owner får inte ta sådana initiativ. (Schwaber & Sutherland  
2013a, s. 14) 

Utvecklingsteamet använder Sprint backlog som referenspunkt för att mäta 
sin progress under sprinten och för att bedöma sina möj-
ligheter att nå sprintmålet (s. 14). 

 Analys  
Sprint backlog tillsammans med sprintmålet skapar ett 
kortsiktigt, konkret mål [2] och en referenspunkt mot vil-
ken teamet kan mäta sina framsteg emot på daglig basis [1]. 

Utformningen av sprint backlog tydliggör ansvarsfördel-
ningen mellan product owner och utvecklingsteam (se ana-
lysen ovan om product owner och sprint planning) och 
bidrar därför till att skapa upplevelser där utvecklingstea-
mets autonomi blir tydlig [3].  

Increment ( Inkrement) 
Increment är helt enkelt termen för den aktuella versionen av produkten, alltså 
summan av färdiga poster från aktuell sprint backlog och alla poster från pro-
duct backlog som blivit färdiga under föregående sprintar.  

Analys  
 Begreppet increment sätter fingret på det evolutionära an-
greppssättet i Scrum (och agila metoder). Produkten existe-
rar i en version som steg för steg kompletteras och förbätt-
ras med ny funktionalitet. Varje increment är en funge-
rande, mer omfattande produktversion än den tidigare.  

Increment skapar en referenspunkt som används för att 
beskriva och tänka om projektet; större steg i funktionalitet 
kan beskrivas som en serie sammanhängande sprintar som 
tillsammans skapar ett mer omfattande och mer utvecklat 
increment. Increment är alltså ett användbart begrepp för 
att skapa meningsfulla målbilder [2], liksom det ger tillgång 
till meningsfulla referenspunkter att mäta progress emot 
[1].  

Definition of “done” (DoD) (Definition av “klart”)  
Syftet med konceptet definition of ”done” är att skapa ett verktyg för ökad 
transparens (Schwaber & Sutherland  2013a, s. 15). Syftet med varje sprint är “to 
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deliver increments of potentially releasable functionality.” Avgörande för att lyckas med 
det är att  ”when a Product Backlog item or an Increment is described as ‘Done’, everyone 
must understand what ‘Done’ means”  (2013a, s. 15). 

Analys  
Definition of ”done” syftar främst till att förhindra uppkomsten av negativa situ-
ationer av flera slag: 

- Att målet för sprinten visar sig vara otydligt eller att 
det går att tolka på flera sätt, vilket kan leda till situ-
ationer då tolkningen gradvis förändras under arbe-
tets gång – otydliga, förändrade mål [2]. 

- Att definition of ”done” inte är tillräckligt väl preci-
serat varför teamet felbedömer mängden nödvän-
digt arbete, felbedömer sin progress under sprintens 
gång och får svårt att hinna klart [1]. 

- Att olika individer tolkar enskilda arbetsuppgifter på 
olika sätt (t.ex. vad lapparna på scrum board egentli-
gen innebär), vilket leder till att situationer uppstår 
då arbete inte kan användas, måste göras om eller 
kompletteras – händelser som upplevs som setbacks 
[1]. 

- Att product owner och de andra deltagare som ger återkoppling på pro-
dukten vid sprint review har andra förväntningar på produkten än den 
definition of ”done” som development team arbetat efter. Development 
team kan då uppleva att återkopplingen är orättvis, godtycklig och oför-
utsägbar och de upplever den som angrepp på teamets autonomi [3]. En 
sidoeffekt är att misstroende kan uppstå mellan development team, pro-
duct owner och användarrepresentanter [10]. 

 
En positiv sidoeffekt är att en tydlig definition of ”done” underlättar för deve-
lopment team att utveckla sin förmåga att bedöma tidsåtgång [7] och då ökar 
sannolikheten att teamet kommer att uppleva fler situationer då den tillgängliga 
tiden räcker [5]. 
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Tabell 6 Scrums komponenter i relation till vardagshändelser enligt The Progress Principle 

  Scrums komponenter (Schwaber & Sutherland  2013a) 

  Roller Aktiviteter Övrigt 

The Progress Principle 
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X = Förväntad effekt av det uttalade syftet med komponenten, o = Förväntad sidoeffekt. 
Skillnader (5 st.) jämfört med en tidigare publicerad version av analysen (Jansson  in press) har mar-
kerats med understrykning.21 

 

  

21 Skillnaderna mellan denna och den tidigare publicerade analysen (Jansson  in press) beror av att 
analysen här har kunnat fördjupas och nyanseras jämfört med den tidigare, inte att den i något vä-
sentligt avseende förändrats eller behövt korrigeras. Analysen av de enskilda komponenterna ska 
ses som verktyg för analysen av metoden Scrum som helhet. Ryckta ur det sammanhanget har 
analysen av enskilda komponenter mindre värde.  
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SAMMANFATTNING AV ANALYSEN  

Syftet med analysen av Scrum är att få underlag för att besvara forskningsfrågan 
om vilken inverkan de arrangemang som agila metoder rekommenderar kan förväntas få på 
deltagarnas motivation. 

Resultatet från analysen av Scrums enskilda komponenter har ställts samman 
i Tabell 6. Nedan sammanfattar jag resultaten och presenterar sedan min analys 
av metoden Scrums komponenter betraktat som ett system av samverkande 
arrangemang. Schwaber och Sutherland hävdar själva (2013a, s. 16) att ”Scrum’s 
roles, artifacts, events, and rules are immutable and although implementing only parts of 
Scrum is possible, the result is not Scrum. Scrum exists only in its entirety and functions well 
as a container for other techniques, methodologies, and practices.”  

Slutligen diskuterar jag vad analysens resultat kan berätta om agila metoder i 
allmänhet. Jämförelseramen är då min tidigare formulerade karaktäristik av det 
agila i agila metoder (se Vad är det agila i agil metod?, s. 28) och frågan gäller 
hur agila metoder realiserar den agila strategin.  

Scrum har två grupper komponenter med ol ika fokus 
Några av Scrums komponenter är utformade så att de i första hand är inriktade 
mot arbetets innehåll medan andra stödjer det sociala klimatet i development 
team. Det korresponderar väl med det agila i agila metoder (se Agil metod i av-
handlingen, s. 34), dvs. att agila metoder baseras på: 

1. Inkrementell och iterativ utveckling för att möjliggöra att lärande under 
processen tas till vara i projektet, 

2. Självstyrande individer och team i nära och transparenta arbetsformer. 
 

Agila komponenter med uttalad arbetsinriktning (punkt 1) är konceptet sprint, 
rollen product owner, aktiviteterna sprint planning och sprint review (demo), 
liksom sprint backlog och definition of ”done”. Dessa är tydligt utformade med 
avsikten att bidra till uppkomsten av upplevelser av progress [1], att målet är 
tydligt och upplevs meningsfullt [2], till upplevd autonomi i förhållande till ar-
betet [3], liksom till att tillgänglig tid upplevs rimlig [5]. 

De komponenter som inriktats mot teamets sociala klimat och samarbets-
former (punkt 2) är rollerna development team och scrum master, liksom akti-
viteterna daily scrum och retrospective. Dessa bidrar till att situationer av typen 
Norishers ([9][10][11][12]) uppstår, liksom situationer av de tre typer av Cata-
lysts som är mest relaterade till samarbete (hjälp med arbetet [6], lära av erfa-
renheter [7] och idéer flyter fritt [8]). 
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Ingen av komponenterna är direkt relaterad till att skapa upplevelse av till-
gång till resurser [4], mer än att det är en typisk uppgift för scrum master att 
skydda teamet från situationer där bristande resurstillgång leder till negativa 
situationer och att sprint planning ger development team möjlighet att utöva 
inflytande över sin arbetsbelastning.  

Komponenterna product backlog och increment fungerar i detta avseende 
mer som bakgrundskoncept. Product backlog tillåter och uppmuntrar till att 
den tänkta produkten förändras vartefter team och product owner lär sig mer 
om behov och möjligheter. Begreppet increment behövs för att hantera skillna-
den mellan den färdiga produkten och de tidsbegränsade utvecklingssteg som 
kan göras inom ramen för enskilda sprintar. 

Komponenterna i  Scrum skapar positiva och förhindrar negativa situat-
ioner  
Det framgår av analyserna av de enskilda komponenterna ovan att de enskilda 
komponenterna i Scrum är utformade med dubbla syften, både för att öka san-
nolikheten att positiva situationer uppstår och för att förhindra negativa. De 
flesta komponenter har som huvudsakligt syfte att inverka till att positivt ver-
kande situationer uppstår. I stark sammanfattning kan det beskrivas på följande 
sätt: 

- development team bidrar till positivt samarbetsklimat – Nourishers och 
samarbetsinriktade Catalysts, 

- product owner bidrar till tydliga mål och progressupplevelser, 

- sprint bidrar till tydliga mål och progressupplevelser, liksom skapar en 
rytm som uppmuntrar lärande, 

- sprint planning bidrar bland annat till autonomi och tydliga mål, 

- daily scrum stimulerar uppkomsten av upplevd daglig progress, 
Nourishers och samarbetsinriktade Catalysts, 

- sprint review skapar upplevelsen av ett näraliggande mål och av progress, 

- retrospective bidrar till lärande och autonomi, 

- product backlog skapar tydliga mål och bidrar till lärande, 

- sprint backlog skapar tydliga mål, bidrar till teamets autonomi och spelar 
en viktig roll för upplevelsen av progress.  

Definition of ”done” är i stället en komponent med huvudsakligt syfte att förhindra 
negativa situationer, som setbacks [1], förvirring kring målet [2] och upplevd 
maktlöshet [3].  
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Scrum master är en komponent med uttalat syfte att bidra både till att stimu-
lera positiva upplevelser och förhindra att negativt verkande situationer uppstår 
eller kvarstår länge. Rollen scrum master ska hjälpa development team och pro-
duct owner att utveckla nära och effektiva samarbetsformer. Rollen ska också 
förhindra att development team störs av externa aktörer när de behöver ar-
betsro under sprinten [3] och vaka över att det interna sociala arbetsklimatet i 
teamet förblir öppet och samarbetsinriktat. Det handlar då både om att bidra till 
de positiva Catalysts respektive reagera mot de Inhibitors som har en samar-
betsinriktad karaktär, som (exemplen uttryckta som Inhibitors) att inte hjälpa 
varandra [6], att inte dra nytta av gjorda erfarenheter [7] eller att inte lyssna på 
varandra [8], liksom att reagera mot Toxins, alltså bristande respekt [9], visat 
misstroende [10], uteblivet känslomässigt stöd [11] eller utstötning ur gruppen 
[12].  

Scrum som system 
Ingen av Scrums komponenter är redundant och tillsammans bildar komponen-
terna ett sammanhängande system som stödjer ett evolutionärt arbetssätt för att 
skapa en komplex produkt genom nära samarbete mellan flera aktörer.  

Det blir också uppenbart att ingen enskild komponent isolerad skapar de av-
sedda effekterna. Systemet av komponenter är flerdimensionellt. Deltagarnas 
inre arbetsliv och deras beteende påverkas genom situationer som uppstår där 
aktörer agerar i roll-manus i formaliserade situationer och då använder begrepp 
och artefakter som inverkar på kommunikationen och deltagarnas tolkning av 
situationen. Motsvarande sker också i informella situationer, som då påverkas 
genom hur rollutövarna använder begrepp och artefakter i kommunikationen 
med varandra. I de verkliga situationerna samverkar komponenter av tre olika 
slag (roller, aktiviteter och artefakter) för att tillsammans forma situationerna så 
att de inverkar till ett positivt inre arbetsliv.  

Det är rimligt att anta att om någon eller några av dessa komponenter änd-
ras, t.ex. rollerna utövas på annat sätt än metoden föreslår, så förändras också 
effekten av övriga komponenter. De enskilda agila komponenterna i Scrum får 
sin effekt genom inbördes samspel, t.ex. att daily scrum är en tom ritual tills 
deltagarna agerar i de rollmanus som anvisats för teammedlemmar och för 
scrum master och tills rollinnehavarna också kommunicerar med hjälp av be-
grepp som ges av artefakter som sprint backlog och definition of ”done”. 

Det är därför rimligt att anta att effekten av att använda Scrum beror av att 
aktörerna tillräckligt väl förstår den bakomliggande idén med de olika kompo-
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nenterna. De fungerar som verktyg för att underlätta och stimulera till ett pro-
duktivt samspel mellan aktörerna i projektet.  

Analysen ger stöd för slutsaten att komponenterna i Scrum: 

- Tillsammans erbjuder ett system av komponenter för arrangemang av en 
fysisk och psykosocial arbetsmiljö som realiserar den ”agila strategin”, 
dvs. inkrementell och iterativ utveckling för att möjliggöra att lärande 
under processen tas till vara i projektet, och självstyrande individer och 
team i nära och transparenta arbetsformer. 

- Har en verklig potential att fungera som effektiva verktyg för att tillsam-
mans skapa situationer som ger näring åt de grundläggande mänskliga 
psykologiska behoven av kompetens, autonomi och samhörighet och 
därmed vara gynnsamma för ett inre arbetsliv som leder till stark motivat-
ion och goda arbetsresultat i systemutvecklingsprojekt. 

HUR REALISERAR SCRUM DET AGILA I  AGILA METODER? 

Analysen av metoden Scrum riktas mot den första forskningsdelfrågan: Vilken 
inverkan kan de arrangemang som agila metoder rekommenderar förväntas få på deltagarnas 
motivation? Analysen av Scrum görs inte för att bedöma metoden Scrum enskilt 
utan som representant för agila metoder generellt.  

Scrum innehåller knappast några komponenter som anvisar arrangemang så 
unika för Scrum att inte motsvarande eller snarlika arrangemang finns beskrivna 
i andra agila metoder – jag syftar nu först och främst på de agila metoder jag 
presenterat och diskuterat i kapitel 2 (avsnitt Några etablerade agila metoder, s. 
13ff). I det avseendet har analysen av Scrum ett värde som går bortom den ana-
lyserade enskilda metodvarianten.  

Scrum riktas tydligt mot teamnivån – hur teamet ska realisera ett evolutionärt 
arbetssätt med stora möjligheter till självstyrande. Inget i Scrums komponentsy-
stem låser metoden till systemutveckling, alltså utvecklingen av ett informat-
ionssystem och en IT-artefakt. Kompletterande arrangemang mer nära knutna 
till de tekniska aspekterna av systemutveckling torde kunna hämtas från andra 
agila metoder, som XP, utan att Scrum förändras. Kniberg drar liknande slut-
satser när han beskriver Scrum som ”a ’wrapper’ around XP, focusing on structural 
issues and external communication, while XP duplicates most of that and adds some team-
internal engineering practices” (2011, s. 111ff).   
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Scrums stöd för integration av teamet i den omgivande organisationen är 
däremot inte särskilt utvecklat, utan är begränsat till att beskriva rollen product 
owner som teamets enda gränssnitt mot omgivande organisation, kund och 
användare.  Den begränsningen har Scrum gemensam med de flesta av de andra 
agila metodvarianter jag tagit upp i avhandlingen (alla utom DSDM, se Etable-
rade agila metoder: Sammanfattande kommentarer, s. 27ff).  
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6 Upplevelser av agila metoder i praktiken 

I kapitlet redovisas den empiriska delen av studien22. Den genomförs för att få 
underlag för att besvara forskningsstudiens andra delfråga – hur påverkas delta-
garnas motivation när agila metoder används i praktiken? 

Den empiriska delen av studien utgår från intervjuer med mjukvaruutveck-
lare med lång erfarenhet både från systemutveckling och av att arbeta med agila 
metoder. Utvecklarna har återberättat episoder när de upplevde särskilt stark 
eller svag motivation. Jag har tidigare, i kapitel 4 Studiens forskningsmetod, be-
skrivit hur insamlingen av berättelserna gått till.  

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av respondenterna, deras verksam-
hetsmiljöer och de olika implementeringarna av agila metoder i deras organisat-
ioner och projekt.  

Därefter kommenterar jag den generella observationen att respondenterna i 
de flesta fall besvarat frågan om hög eller låg motivation som om den syftat på 
högt eller lågt känsloläge och vad det innebär för analysen av deras berättelser.  

Utvecklarnas berättelser om motivationsupplevelser har grupperats och re-
dovisas i fem teman baserat på likheter i de återberättade episodernas olika 
dramaturgi. Metoden för hur den indelningen gjordes praktiskt beskrevs tidi-
gare, i kapitel 4 Studiens forskningsmetod. I det här kapitlet presenteras viktiga 
element och vändningar i den dramaturgi som binder ihop de berättelser som 
ingår i respektive tema. Redovisningen av berättelserna i temat och en analys av 
dem görs för ett tema i taget.  

Allra sist i kapitlet sammanfattas de individuella analyserna av de fem te-
mana.  

22 Delresultat från den (då pågående) empiriska delen av studien har tidigare publicerats i: 
Jansson, T. (in press). Agile Project Management: Is Motivation Theory the Missing Link? I  Gao, S. 
& Rusu, L. (red.). Modern Techniques for Successful IT Project Management. IGI Global. 

   123 

                                              



DE INTERVJUADE OCH DERAS OLIKA AGILA PROJEKTMILJÖER 

Samtliga 20 respondenter är erfarna systemutvecklare. Totalt representerar de 
15 projektgrupper i 8 organisationer. Demografiska data om respektive organi-
sation, respondent, och hur agila metoder implementerats i deras respektive 
projekt och organisation, finns beskrivna i anonymiserad form i bilaga B och C. 

Alla intervjuade arbetar i Sverige och de flesta av organisationerna är 
svenska. Bland de åtta organisationerna finns både privata och samhällsägda, 
antalet utvecklare i respektive organisation varierar från mindre än 100 till mer 
än 2000, organisationernas verksamheter har olika externa målgrupper (svenska 
eller internationella kunder och marknader), systemutvecklingen avser extern 
konsultverksamhet, organisationens egna produkter eller bedrivs vid interna IT-
avdelningar.  

Karaktären hos de system och produkter som utvecklas i de intervjuades 
projekt varierar från stora integrerade högteknologiska back-end system till små, 
tekniskt enkla webbapplikationer med fokus på användargränssnitt. Arbetet kan 
beskrivas som produktutveckling eller utveckling av interna system, liksom un-
derhåll och vidareutveckling.  

De intervjuade själva är från 29 till dryga 60 år. 8 är kvinnor och 12 är män. 
Bara fyra av dem har mindre än tio års branscherfarenhet.  

De intervjuades egna uppskattningar av sin erfarenhet av att arbeta agilt är 1-
2 år (2 individer), 2-5 år (6 individer) och mer än 5 år (12 individer). Ett ur-
valskriterium, som de därmed uppfyller väl, var att de skulle ha tillräcklig erfa-
renhet av arbete i agila projekt för att arbetssättet inte skulle vara nytt och ovant 
– agil metod skulle vara deras vardag.  

Pseudonymer i  redovisningen av data 
Respondenterna (liksom deras organisationer och projekt) har tilldelats pseudo-
nymer i form av ett påhittat förnamn för att de inte ska kunna identifieras.  

För att kunna särskilja olika berättelser från samma respondent refereras till 
enskilda berättelser med respondentens pseudonym (Alice, Benjamin, osv.) med 
tillägg av en versal bokstav direkt efter pseudonymen (t.ex. AliceA, AliceB, Ben-
jaminA, BenjaminB, osv.). AliceA är alltså en referens till berättelsen A från 
respondenten med pseudonymen Alice.  

I redovisningen av en viss berättelse använder jag ibland den kompletta 
pseudonymen för berättelsen (t.ex. AliceA) som om den refererar till en individ 
och skriver t.ex. ”AliceA berättar om en upplevelse där teamet…” i stället för 
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det mer korrekta ”Alice (i sin berättelse A) berättar om en upplevelse där tea-
met…”. Skälet är att texten helt enkelt blir lättare att läsa på det sättet.  

De intervjuades ol ika implementeringar av agi la metoder  
Det går inte att på ett objektivt sätt fastställa om de intervjuade arbetar agilt, 
eftersom det inte existerar någon generellt accepterad definition av vad detta 
skulle innebära (se avsnitt Vad är det agila i agil metod?, s. 28ff). Om den prak-
tiska agila implementeringen avviker mycket från de arrangemang som återfinns 
i beskrivningar av etablerade agila metoder kan man beskriva den som en sva-
gare agil miljö, men det går inte att fastställa en absolut gräns för när arbetssät-
tet inte längre kan beskrivas som agilt.  

Sambanden mellan implementeringar av agila metoder och utvecklarnas mo-
tivation går ändå att undersöka. Om analysen av respondenternas positiva mo-
tivationsupplevelser visar att motivationen förstärkts eller uppstått som en följd 
av implementerade agila arrangemang så har metoden positiv inverkan på ut-
vecklarnas motivation. Om analysen visar att agila arrangemang bidragit till 
upplevelser av låg motivation så har metoden negativ inverkan. Saknas kopp-
lingar mellan motivationsupplevelser och implementerade agila arrangemang så 
har de agila arrangemangen ingen inverkan. 

Vid urvalet av respondenter har jag i stort sett tvingats att nöja mig med att 
de själva har uppfattningen att de arbetar agilt. Några grova kännetecken har 
dock använts som villkor för att använda dem i undersökningen: Att arbetet 
bedrivs i arbetscykler med förutbestämd tidslängd (time-boxed); att systemut-
vecklingsarbetet sker inom ramen för ett utvecklingsteam; att utvecklingsteamet 
har någon form av formaliserade möten under och mellan arbetscyklerna; att 
man använder några av de termer som är typiska för agila metoder (t.ex. pro-
duct backlog, product owner, sprint eller daily scrum (eller liknande termer från 
någon annan etablerad agil metod än Scrum)).  

I bilaga C finns en sammanställning av data om de olika agila implemente-
ringarna per respondent. I samtliga intervjuades projektmiljö fanns de flesta av 
de vanliga agila komponenterna23 implementerade i någon form, även om de 
praktiska arrangemangen varierade mellan olika organisationer, projekt och 
team.  

Även om de agila miljöerna såg olika ut så noterade jag att respondenterna 
frapperande ofta använde termer från Scrum eller egna omskrivningar av dessa. 
Möjligen påverkades de extra mycket till detta genom att jag exponerade dem 

23 Jämför t.ex. med de tolv komponenterna i metoden Scrum som diskuteras i kaptitel 5 Analys av 
agil metod i idealform: Exemplet Scrum. 
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för en översiktsbild liknande den i Figur 7 (s. 103) med Scrums termer. I redo-
visningen av intervjudata kommer jag att övervägande använda Scrum-termer 
för de olika agila arrangemangen, även om några av respondenterna använde 
andra termer för liknande arrangemang i sin egen agila miljö. 

INTERVJUDATA: REDOVISNING OCH ANALYS PER TEMA 

En handfull teman och ett antal likartade händelseförlopp återkommer i re-
spondenternas sammanlagt 48 berättelser, trots att dessa arbetar i olika organi-
sationer och projekt. Tre teman har själva arbetet som det centrala: 

1. Arbetet går framåt  
Arbetar med ett problem, från början till slut utan att bli avbrutna 

2. Återkopplande användare  
Användare uttrycker uppskattning av delresultat och har höga förvänt-
ningar på fortsättningen 

3. Hotet från utsidan  
Teamets möjligheter att arbeta hotas av aktörer i dess omgivning 

Två andra teman har arbetsgruppen i centrum: 
4. Tillsammans i teamet  

Arbetar tätt tillsammans i teamet 
5. Inte få vara med  

Riskerar att hamna utanför teamet 
 
I bilaga D finns en lista på alla respondenternas berättelser och hur de gruppe-
rats per tema. I följande avsnitt redovisas viktiga mönster och illustrerande ex-
empel från berättelserna i temat. Varje tema analyseras sedan genom att tre frå-
gor besvaras: 

- Vilka psykologiska grundbehov (kompetens, autonomi och samhörighet 
(Deci & Ryan  1985)) dominerar individens upplevelse?  

- Hur kan episoderna beskrivas i termer av de typer av vardagshändelser 
(12 st.) från The progress principle (Amabile & Kramer  2011b) som har 
inverkan på individens motivation?  

- Vilka arrangemang som kan knytas till den aktuella implementeringen av 
agil metod har utlöst, förstärkt eller motverkat upplevelserna? 
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Högt el ler  lågt känsloläge respektive hög el ler  låg motivation 
En iakttagelse som gjordes under analysen av intervjudata var att respondenter-
na i de flesta fall inte besvarat frågorna om episoder med hög/låg motivation 
som episoder med stark/svag (eller rent av frånvaro av) motivation, utan ge-
nom att återberätta episoder där de upplevt positiva eller negativa emotioner, 
alternativt högt respektive lågt känsloläge.24 

I några av de ”låga” berättelserna är motivationen svag, de berättar om hur 
de tappat sugen, gett upp och blivit passiva. Men i flera andra ”låga” berättelser 
har de i stället varit starkt motiverade, t.ex. engagerade i att försvara sig mot ett 
upplevt externt hot. I båda fallen har de upplevt ett lågt känsloläge och negativa 
emotioner.  

Känslor har stor betydelse för motivation (se om känslornas betydelse i indi-
videns inre arbetsliv (Amabile & Kramer  2007)) och positivt känsloläge är 
gynnsamt för kreativitet (Hennessey & Amabile  2010). I Amabiles studie av 
vardagskreativitet observerades ett tydligt sådant samband med en kvardröjande 
positiv effekt av positivt känsloläge på kreativitet under en till två dagar 
(Amabile et al.  2005). George och Zhou (2002) pekar dock på att negativt 
känsloläge i vissa speciella situationer kan leda till starkare motivation och mer 
kreativitet: Negativa känslor signalerar ett behov av att anstränga sig för att för-
ändra en situation, att agera. Goeorge och Zhou menar att ett negativt känslo-
läge i arbetssituationer där kreativitet uppfattas som det som förväntas och 
premieras, blir en signal till att förändra situationen genom att anstränga sig för 
att skapa kreativa lösningar. Den senare effekten var tydlig i flera av de ”låga” 
berättelserna i den här undersökningen.  

I två teman finns både berättelser valda av respondenterna som exempel på 
”höga” och som ”låga” motivationsupplevelser (anges vid respektive tema). I de 
tre andra finns bara berättelser valda av respondenterna som exempel på upple-
velser av antingen ”hög” eller av ”låg” karaktär.  

  

24 I psykologi brukar man skilja på ”emotion” (känslor) och ”mood” (känsloläge), där känslor står för 
något kortvarigt uppflammade med en tydlig orsak (som t.ex. glädje, kärlek, förvåning, rädsla, ilska, 
sorg, avsky och skam). Känsloläge syftar på något mer diffust, lågintensivt, varaktigt utan specifik 
orsak och varierar i dimensioner som svag-stark och negativ-positiv. Se t.ex. Beedie, Terry och Lane 
(2005), liksom Kelly och Barsade (2001) och Gooty, Connelly, Griffith och Gupta (2010).  
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TEMA 1 ARBETET GÅR FRAMÅT  

19 berättelser från 13 individer hör till detta tema. Det som binder dessa berät-
telser samman är att de avser starka upplevelser av att komma framåt i arbetet. 
Berättelserna handlar om en utmanande uppgift, ett fokuserat arbete med den 
och ett flöde av framsteg som inte avbryts förrän uppgiften är slutförd. Kärnan 
i temats berättelser sammanfattas väl i följande två korta citat:  

När jag får mitt ekorrhjul att springa eller mina ramar att drivas framåt. Man har 
dom här sprintarna eller typ nästa fredag ska vi ha den här demon. Det tycker jag 
är roligt, att jobba på det här sättet. (FredrikaA) 

Man får den här känslan av framgång, att man går emot någonting. (KonradA) 

H u r  t a r  d e t  s i g  u t t r y c k ?  

De viktiga komponenterna i dessa berättelser beskrivs i Tabell 7 och Tabell 8. 
De flesta av berättelserna är återberättade som positiva upplevelser av stark mo-
tivation (Tabell 7). Andra berättelser återger upplevelser som respondenterna 
uppfattat som negativt laddade (Tabell 8).  

 

Tabell 7 Tema 1: Arbetet går framåt (Positiva berättelser) 

Meningsfulla dramaturgiska komponenter  Nyckelord Berättelser 

Arbeta från början till slut  En helhet AliceA, CeciliaA,  
EmilA 

Kunna arbeta ostört   Autonomi AliceA, CeciliaA,  
EmilA, BenjaminA, 
FilipA 

Se hur arbetet flyter på och växer fram  Progress LudvigB, BirgittaA,  
EmilA, FredrikaA 

Bli klar och kunna lämna ifrån sig  Fullfölja AliceA, HelenA,  
BirgittaA, LudvigB 

Arbeta framgångsrikt som ett kollektiv  Samhörighet BenjaminA,  
BirgittaA,  
EmilA, CeciliaA,  
FilipA, FredrikaA,  
KonradA, KonradB,  
HelenA, OskarA 

Arbeta med utmanande uppgifter  Intellektuell utma-
ning 

ChristianB, JohanA,  
LudvigA 
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Tabell 8 Tema 1: Arbetet går framåt (Negativa berättelser) 

Meningsfulla dramaturgiska komponenter Nyckelord Berättelser 

Tappa fart, inte komma vidare Motgång BirgittaC, KonradD, 
LudvigC 

Det stora misstaget Självbild BenjaminA, FilipA, 
AliceB 

   

En helhet,  Autonomi,  Progress och att  Ful lföl ja  
I nio av berättelserna (AliceA, BenjaminA, BirgittaA, CeciliaA, EmilA, FilipA, 
FredrikaA, HelenA, LudvigB) återkommer flera delvis överlappande faktorer: 
Kunna arbeta med något som uppfattas som en helhet, uppleva autonomi i arbetet, 
att arbetet flyter fram (progress) och att man kan fullfölja helheten och avsluta 
uppgiften. I alla dessa berättelser återkommer en eller flera av dessa fyra fak-
torer. 

En helhet – Arbeta från början t i l l  s lut  
Att få arbeta med en helhet, från start till mål, betonas som något positivt i flera 
berättelser: 

Vi fick göra helt från början, det fanns inte en kodrad. Vi fick skruva koden helt 
och hållet från början. . . .Det kändes väldigt roligt att vi liksom fick en så egen 
grej som var liksom var bara våran. (CeciliaA) 

[Arbetet var] ganska väl avgränsat. . . .Vi har noterat i våra retrospective att vi 
tycker att det fungerar bättre, roligare, när vi har litet mer sammanhåll[na uppgif-
ter]. (EmilA) 

Autonomi – Kunna arbeta ostört 
I en berättelse (AliceA) söker Alice ostördheten på morgonen för att ta itu med 
ett viktigt problem som de andra var beroende av att hon löste och hur engage-
rad hon kände sig när hon kunde göra det utan att bli avbruten. Att få arbeta 
utan avbrott eller utan beroenden av yttre aktörer kommer fram i flera av de 
positiva berättelserna: 

...och vi hade inte så himla många yttre kontakter. (EmilA) 

Det tyckte jag var jätteroligt då, just att vi inte var beroende av att nån annan hade 
skrivit kod tidigare här, utan det var vi som satte upp arkitekturen, vi som gjorde 
testen, vi gjorde, vi var, liksom hela teamet jobbade med just den här [produkten] 
då i ett par sprintar. (CeciliaA) 
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Progress – Se hur arbetet f lyter  på och växer fram 
Att uppleva att man är produktiv är en återkommande komponent i temat. 

När det var som bäst…då var det bara så att man tog [nästa lapp]….[Det fun-
kade ] jävligt bra för man plockade liksom bara något man kunde ta tag i och fixa 
den grejen, och så flöt det på. Just indelning i tasks och subtasks och sådant där, ve-
locity25 att man verkligen flyttar undan dem. Jag tror att det är underskattat att 
man får känna att man får flytta på det där.  (LudvigB) 

...och vi hade ett bra flyt och vi lyckades bra med den uppgiften…Jag hade en pro-
duktiv period. (EmilA) 

Full föl ja – Bl i  k lar  och kunna lämna ifrån sig 
Den yttersta manifestationen av att komma framåt i arbetet är att avsluta och 
lägga bakom sig. Fyra berättelser hade det som tydlig komponent, t.ex. Birgit-
taA: 

Jag känner att nu när jag flyttar den här lappen dit så säger jag ’Klar’. Och det är 
alltid nån tillfredsställelse i att göra något klart. Så säg att det vart litet halvtråkigt 
eller så: ’Nnn Check!’ Det gillar jag!….Vi lägger liksom bakom oss när sprinten 
är klar….Vi drivs framåt varje morgon, liksom. (BirgittaA) 

Samhörighet – Arbeta framgångsrikt som ett kol lektiv 
I tio av berättelserna om positiva upplevelser av att arbetet går framåt är teamet 
en betydelsefull arena. Upplevelsen av att producera och avsluta är nära kopplat 
till att vara en del av ett team. Dessa tio positiva berättelser, liksom fyra av be-
rättelserna om negativa upplevelser från det här temat (AliceB, BirgittaC, Kon-
radD och LudvigC (se Tabell 8)), återkommer jag till i tema 4 som samlar alla 
berättelser om att arbeta tätt tillsammans i teamet.  

Intel lektuell  utmaning – Arbeta med utmanande uppgifter  
En betydelsefull faktor i berättelserna från flera av de intervjuade är om vikten 
att få använda sin förmåga. För några av dessa är upplevelsen inte knuten till 
gemenskapen i teamet, utan handlar om den individuella intellektuella utma-
ningen. LudvigA är ett exempel på det när han reflekterar kring sin nuvarande 
arbetssituation, som han uppfattar inte erbjuder tillräcklig intellektuell utma-
ning: 

Det är en sorts varningsflagga när jag börjar skriva intressanta program hemma på 
fritiden.…’Jävlar vilket häftigt program jag skrev i helgen!’ Då är det dags att ut-

25 Velocity: Ungefär “hastighet”. Termen används som ett mått på ett agilt teams produktivitet och 
mäts vanligen som summan av den planerade omfattningen av de user stories (ung. en funktion i 
systemet) som blivit färdiga under en sprint. (Agile Alliance. 
guide.agilealliance.org/guide/velocity.html [2014-10-16]).  
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värdera vad det är man håller på med.…Gör man något intressant på jobbet, då är 
man helt kokt när man går hem för dagen. Då är man bara helt körd. De helgerna 
efter att man gjort någonting riktigt spännande på jobbet den veckan, det är liksom, 
man tittar på TV eller man går ut och gör någonting så, men man kommer fan 
inte sitta och programmera den helgen. I alla fall inte framgångsrikt. Eller, man 
skriver någonting jättehäftigt, men det är jobbrelaterat.  

En annan av berättelserna med liknande innehåll är ChristianB: 

[Det är sällan] projektet i sig, de målen, som är intressanta, utan det finns något 
element av problemlösning som är motiverande. Då existerar man i sin bubbla, då 
finns inte världen, det finns inga andra motiverande faktorer, annat än problemet i 
sig, hur man skulle lösa det. Det är när man kan försvinna i den bubblan av ren 
problemlösning som det är motiverande.….Den tiden då jag arbetar är jag mer fo-
kuserad, förmodligen, och mer okontaktbar. Så är det förmodligen.…Sen, hemma 
är jag kanske lite mer okontaktbar, för jag kanske jobbar på kvällen, och väljer 
bort lite andra, mer vardagliga sysslor, bara för att få det här ur mig. Det kan 
hända att man jobbar ganska länge på dagen, ända till tolv, ett, bara för att man 
känner att man måste få ur det, bli färdig. 
Intervjuaren: Blir du trött sen? 
Christian: Nej, inte direkt.  

I de här upplevelserna är det den personliga intellektuella utmaningen som är 
det centrala – att få uppleva flow (Csíkszentmihályi  1975, 1990). Det formella 
syftet med uppgiften, att skapa kundnytta, är i bakgrunden.  

Motgång – Tappa fart,  inte komma vidare 
När upplevelsen av att komma framåt i arbetet störs kan frustrationen bli stor. 
Tre utvecklare valde upplevelser som handlade om sådana frustrerande inslag i 
vardagen som exempel på ”låga” motivationsupplevelser. Tillkomsten av nya 
teammedlemmar rubbar inarbetade mötesrutiner och vanor (BirgittaC), teamet 
splittras fysiskt under en period på grund av sjukdomar och liknande och får 
svårt att kommunicera (KonradD). I en tredje sådan berättelse (LudvigC) har 
teamet stött på ett grundläggande problem i systemet, men i stället för att med 
kraft angripa det så flyttar teamet sitt fokus till andra mindre problem. LudvigC 
upplever frustration eftersom han känner sig hindrad av teamets majoritet att ta 
itu med det utmanande grundproblemet.  

Självbi lden hotad – Det stora misstaget  
Tre berättelser om negativa motivationsupplevelser är intressanta eftersom alla 
tre börjar med en allvarlig professionell motgång – systemet visar sig ha allvar-
liga fel och de rent instrumentella framstegen i arbetet hotas – men laddningen i 
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berättelserna färgas av att utvecklarens självbild som kompetent yrkesperson är 
hotad i situationen. Det handlar om risken att ”bli avslöjad”.  

Utifrån sett kan ett fel i produkten uppfattas som ett intressant och utma-
nande intellektuellt problem. Att göra misstag ibland hör till i alla yrken och för 
systemutvecklare yttrar sig misstagen ofta som programfel. En av grundidéerna 
i det agila arbetssättet är att man räknar med att göra misstag under arbetet och 
lära av dessa. I de här berättelserna upplevs dock inte misstagen som intellektu-
ella utmaningar och som möjligheter att lära och utvecklas. De får en laddning 
som är större än vad som ges av de ”instrumentella” omständigheterna. Dessu-
tom utvecklas de tre berättelserna i två olika riktningar. Den första av berättel-
serna är FilipA:  

Det dök upp ett [allvarligt] prestandaproblem. . . .Där var det ett tag som vi inte 
visste hur vi skulle lösa det. Det fanns ett hot att vi skulle stänga ner hela systemet. 
. . Så kom det här som ett slag i magen, det här som folk uppskattar jättemycket 
får vi kanske inte köra på det sättet som vi har gjort. 

. . . Det var stressigt och oroligt. Dels har vi ju sagt att det här och det här ska vi 
leverera till nästa sprintslut, och man inser okej, vi vet inte hur lång tid det här 
kommer ta, vi vet inte om vi kommer lösa det över huvud taget, och vi vet inte vad 
som händer med de grejerna vi har lovat.  

Hur ska vi gå till väga för att hitta på en fungerande lösning på detta? Den stora 
oron för mig var framför allt, innebär det här att vi måste stoppa och stänga ner, 
och riskera hela projektet för det här? Eller kan vi komma på något som gör att 
det går att köra vidare? (FilipA) 

Efter den första chocken koncentrerar teamet all sin energi på att tillsammans 
hitta en lösning: 

. . . de som kände ’jag har något att bidra med i den här diskussionen’ var med och 
diskuterade hur vi skulle kunna lösa det. Så det blev att vi försökte kläcka ett an-
tal förslag, hur kan vi gå vidare med det här? Hur kan vi tillfredsställa [X] behov, 
och ändå få lite prestanda i det och få köra vidare mot det vi implementerat? Och så 
kom vi fram till två eller tre olika lösningar, och så lyfte vi dem till [Xs represen-
tant], och han sa ’det här kan jag gå med på’, byggde en fix och installerade, tes-
tade, och körde den i produktion, och det har funkat sedan dess. . . . det tog två da-
gar. 

Filip har valt den som en negativt laddad upplevelse, vilket jag menar beror på 
att risken att misslyckas var så stark att den överväger upplevelsen av att han 
klarade den svåra utmaningen. Man kan tänka sig att motsvarande problemsitu-
ation i en annan kontext (t.ex. om Filip anlitats som expert för att lösa ett annat 
teams motsvarande problem) kunde ha upplevts som en spännande utmaning. I 
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Filips berättelse klarade han visserligen utmaningen, men risken att vara en per-
son som inte gjorde det och därmed bli sedd som inte vuxen uppgiften domine-
rade upplevelsen.  

I den andra berättelsen, BenjaminA, vänds det stora misstaget snabbt till en 
upplevelse av flyt och stor egen förmåga i teamet. Episoden utspelade sig flera 
år före intervjun, men han minns detaljer om rummet och samtalen under de få 
dagar som episoden varade: 

Ja, vi fick in rapporten [om allvarliga fel vid skarp användning av produkten], och 
sedan började det självklart debuggas, och försöka inse vad det var som pågick, och 
den tog ganska lång tid. Sedan när vi väl hittade vad som pågick, då var det lik-
som ’hur löser vi det här?!’. . . 

[V]i satt allihopa i samma rum, så det blev att man bara satt och spånade om det. 
. . .Det visade sig att vi behövde ändra grundstrukturen i koden, och [vi] gjorde det.  

Beslutet togs internt i teamet nästa dag (vid det ordinarie dagliga mötet i teamet) 
och implementerades omedelbart. Hela episoden var över efter cirka en vecka.  

Jag kan känna glädje. . . Jag kan ta upp det ur minnet. Så sitter det fortfarande i, 
att man känner att det där var ett bra tillfälle, sådär skulle man vilja ha det igen. 

Åtminstone i efterhand är episoden något Benjamin tar fram ur minnet med 
glädje, trots att han valt den som exempel på en ”låg” motivationsupplevelse.  

För Filip och Benjamin var episoderna känslomässigt laddade (negativa käns-
lor under episoden) men framkallade stark målinriktad motivation att lösa pro-
blemet. Problemet var teamets och lösningen skapades tillsammans i teamet.  

AliceB berättar också om en situation där ett stort fel upptäcktes. Det var vid 
driftsättningen av en ny systemversion hos kund. Hennes känslomässiga reakt-
ion är stark, men till skillnad från Filip och Benjamin kretsar den inte kring ris-
ken att ”bli avslöjad” som en som inte kan lösa problemet (och som därför blir 
starkt motiverad att lösa problemet), utan de negativa känslorna kopplas till det 
orättvisa i situationen. Felet beror nämligen på en kollegas misstag. Som repre-
sentant för teamet och organisationen tar hon visserligen på sig det formella 
ansvaret för felet inför kunden, men hon värjer sig inför att behöva ta på sig det 
moraliska ansvaret. Det finns en annan individ som är syndabocken och det är 
frustrerande att hon ska behöva klä skott för det. Hon upplever situationen 
som genant och orättvis. Hennes positiva självbild som skicklig yrkesperson 
borde inte behöva utsättas för detta. Jag återkommer till AliceBs berättelse när 
vi diskuterar teamet som gemenskap (Tema 4 Tillsammans i teamet, se Progress 
– Teamets arbetsgemenskap faller sönder, s. 155ff). 
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D o m i n e r a n d e  p s y k o l o g i s k a  b e h o v   

Upplevelserna i de här berättelserna handlar framför allt om de psykologiska 
grundbehoven kompetens och autonomi (Deci & Ryan  1985), om att uppleva 
sin förmåga utan att bli hindrad av yttre störningar och begränsningar.  

Kompetens 
En viktig komponent som tillfredsställer kompetensbehovet är att arbetet upp-
levs som utmanande och som en helhet där man kan uppleva hur man steg för 
steg tar sig mot målet och blir klar. Alla 19 berättelserna kretsar kring detta, an-
tingen som en positiv upplevelse av stark motivation eller genom närvaron av 
ett hot mot en sådan positiv upplevelse.  

Upptäckten av misstag kan snabbt vända den positiva kompetensupplevelsen 
till negativ – till befarad inkompetens eller oförmåga. Det kan vara att plötsligt 
konfronteras med att externa aktörer ser utvecklaren eller teamet som inkompe-
tent (AliceB) eller befara att externa aktörer kan komma att uppfatta situationen 
så (FilipA). Det handlar då om att konfronteras med möjligheten att självbilden 
som kompetent kan spricka, sedd genom någon annan aktörs ögon. Den posi-
tiva inre upplevelsen av egen kompetens – en upplevelse möjliggjord genom 
arbetet – grusas när den riskerar att bedömas ofördelaktigt av någon annan.  

Autonomi 
I fem av berättelserna om stark, positiv motivation (AliceA, CeciliaA, EmilA, 
BenjaminA, FilipA) gör utvecklaren direkta referenser till att han eller hon upp-
levde självbestämmande i situationen. I tre (ChristianB, JohanA, LudvigA) finns 
självbestämmandet närvarande som en självklar förutsättning för att individen 
ska kunna hänge sig åt en intellektuell utmaning.  

Störningar utifrån eller genom att teamet inte fungerar tillsammans sätter in-
dividen i situationer som individen inte längre kan kontrollera – självbestäm-
mandet hotas – och det står då i vägen för den positiva kompetensupplevelsen 
(AliceB, BirgittaC, KonradD, LudvigC). 

Samhörighet  
I de flesta av berättelserna (10 st.) finns samarbetet i teamet med som en viktig 
positivt förstärkande komponent. Samarbetet i teamet är också en viktig faktor i 
fyra av de negativa berättelserna (AliceB, BirgittaC, KonradD och LudvigC). 
Arbetsrelationerna i teamet har stor inverkan på upplevelsen av den egna kom-
petensen, både när den är hög och när den är ifrågasatt. Ett grundvillkor för de 
studerade arbetsplatserna är att de i någon form arbetar agilt, vilket ju innebär 
teamarbete. Därför är det kanske inte oväntat att arbetet i teamet hör ihop med 
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upplevelsen av kompetens. Kanske mer intressant är därför att fem av temats 
berättelser enbart relaterar till arbetets innehåll och den egna, solitära, upplevel-
sen av att få vara ifred och prestera (ChristianB, JohanA och LudvigA, liksom 
AliceA och LudvigB). Också här finns givetvis ett agilt utvecklingsteam närva-
rande som en kuliss i bakgrunden, men kompetensupplevelsen utspelas i isole-
ring från teamet.  

I n d i v i d e r n a s  i n r e  a r b e t s l i v   

Berättelserna i temat handlar om själva arbetet och återger händelser och episo-
der relaterade till detta, alltså händelser och episoder från grupperna Progress 
och Catalysts snarare än Nourishers. Progress [1]26 och Autonomi [3] är de vik-
tigaste (både mest vanliga och med störst laddning). En av dessa eller båda 
finns i samtliga 19 berättelser.  

Bland Catalysts är (förutom Autonomi, 11 berättelser) de frekventa och tyd-
liga kategorierna: 

- Idéer flödar fritt [8] (11 berättelser),  

- Hjälp med arbetet [6] (8 berättelser) och  

- Lära av erfarenheter [7] (6 berättelser). 
 

Slutligen finns upplevelser av att bli visad förtroende [10] (en Nourisher) med 
som en komponent i 7 berättelser.  

Det är dock viktigt att inte stirra sig blind på antalet berättelser som innehål-
ler episoder som kan tolkas som en viss typ av vardagshändelse. Analysen är 
kvalitativ, inte kvantitativ, och det är upplevelsen som helhet som ska förstås. 
Individen upplever händelserna och episoderna i det förlopp som berättelsen 
omfattar som en sammanhängande helhet. Att en viss komponent dyker upp på 
ett meningsfullt sätt i flera av berättelserna i temat bidrar till förståelsen av vad 
som varit det meningsfulla i dem, men utgör inte i sig självt en förklaring.  

En intressant observation är att Tillräcklig tid [5] inte nämns uttryckligen i 
någon berättelse i detta tema. Ändå ger berättelserna intrycket av att arbetet 
varit intensivt och fokuserat. Det kan kanske tolkas som att teamet har sådan 
kontroll över arbetsbelastningen att den anpassas till en takt som är stimule-
rande men inte negativt påfrestande. 

26 Liksom i kapitel 5 Analys av agil metod i idealform: Exemplet Scrum markeras hänvisningar till 
typer av motivationsrelevanta vardagshändelser från The Progress Principle (Amabile & Kramer  
2011b) genom nummer inom hakparenteser. Numren hänvisar till sammanställningen av vardags-
händelser i Tabell 4 (s. 66). 
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I de här berättelserna upplever utvecklarna att de arbetar självständigt, ofta i 
tätt samarbete med nära kollegor där de öppet kan byta tankar, hjälpa och få 
hjälp och steg för steg lära sig att behärska uppgiftens utmaningar och produ-
cera resultat som de känner stolthet över att ha kunnat skapa.  

V i k t i g a  a g i l a  a r r a n g e m a n g   

Med något enstaka undantag är samtliga berättelser uttryckligen relaterade till en 
release eller till en eller en serie arbetscykler (Scrumtermen sprint används ge-
nomgående av respondenterna), inte till projektet eller produkten som helhet. 
Man relaterar nästan uteslutande till sprint backlog, inte product backlog. Den 
framåtriktning som är så tydlig i dessa upplevelser är relaterad till sprintpulsen 
och till den dagliga pulsen27. Projektet och produkten finns som något bakom-
liggande, men den motivationsupplevelse som är relaterad till kompetens och 
progress hör tydligt ihop med sprintar och increment, inte med projektet eller 
produkten. 

Roller  
Det är aktören Teamet som är i centrum i dessa berättelser. Scrum master eller 
product owner är inte synliga i någon av dem. Den positiva upplevelsen av ar-
betet som flyter framåt uppstår inom teamet när teamet kan styra sig självt utan 
yttre inblandning.  

Aktiviteter   
I flera av berättelserna (LudvigB, BenjaminA, BirgittaA) refereras tydligt till 
daily scrum som den arena där man upplever att progressen manifesteras. Det 
är också en arena där motgångar blir tydliga (BirgittaC, KonradD) genom att 
lapparna inte kan flyttas eller kommunikationen går trögt.  

Sprint planning nämns nästan inte alls i berättelserna i det här temat. Men i 
de flesta av berättelserna betonas hur teamet tillsammans utan yttre störningar 
kunde ta sig an en svår uppgift och lösa den. Berättelsen andas teamet som pla-
nerar, teamet som steg för steg löser uppgiften, teamet som gör klart – det är 
svårt att tolka det på annat sätt än att teamet ändå har interna planeringsmöten 
och skapar en sprint backlog. Ingen berättelse (eller respondents beskrivning av 
sin implementering av agila metoder) antyder att planeringen skulle skett på 
något annat sätt än genom sprint planning. Jag drar därför slutsatsen att sprint 

27 Genom teamets dagliga planeringsmöte; också här används Scrumtermen daily scrum av de flesta 
respondenter. 
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planning eller någon liknande planeringsaktivitet där teamet haft stort inflytande 
bidrog till de positivt laddade berättelserna.  

Det finns knappast några referenser till demo eller retrospective i dessa be-
rättelser, vare sig direkt eller indirekt.  

Andra agila artefakter 
Det är ganska vanligt att respondenterna i dessa berättelser, ofta litet i förbigå-
ende, refererar till sprint backlog. Sprint backlog är i centrum för teamets arbete 
under sprinten.  
Definition of ”done” nämns inte ens i förbigående i någon av berättelserna, 
men implementeringen av definition of ”done” inverkar ändå indirekt på för-
loppet i tre av de negativa berättelserna (BenjaminA , AliceB och FilipA) genom 
att det påverkat hur individen förhåller sig till teamet när stora misstag upp-
täckts. Jag återkommer till definition of ”done” och dessa tre berättelser i Tema 
4 Tillsammans i teamet. 
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TEMA 2 ÅTERKOPPLANDE ANVÄNDARE  

Fem berättelser från lika många individer hör till detta tema. Det gör temat till 
de med minst antal berättelser, men upplevelserna avviker så tydligt från övriga 
berättelser i sitt innehåll och sin dramaturgi att de utgör ett eget tema. Det är 
också fem berättelser från fem olika respondenter från olika organisationer och 
projekt som väljer att berätta om situationer med stora inbördes paralleller.  

Berättelserna handlar om när användare uttryckligen framfört sin uppskatt-
ning av delresultat eller uttryckt sina höga förväntningar på det slutliga systemet. 
Det centrala i dessa berättelser är den positiva responsen från slutanvändarna av 
det system man bygger.  

H u r  t a r  d e t  s i g  u t t r y c k ?  

Tre av berättelserna handlar om enskilda demo-tillfällen (FilipB, HenrikA och 
GabriellaA). En eller flera användarrepresentanter uttrycker där öppet sin upp-
skattning av delresultaten och förtroende för utvecklingsteamet. De två andra 
handlar om andra situationer där användarnas uppskattning och engagemang på 
andra sätt inverkade till att utvecklarna upplevde att arbetet var meningsfullt. 
Berättelserna finns grupperade i Tabell 9.  

 

Tabell 9 Tema 2: Återkopplande användare (Positiiva berättelser) 

Meningsfulla dramaturgiska komponenter Nyckelord Berättelser 

Användarnas uttrycker sitt förtroende  Meningsfullt FilipB, HenrikA,   
GabriellaA 

Produkten används  Meningsfullt HelenA 

Användarna deltar i arbetet  Meningsfullt OskarA 

   

FilipB, HenrikA och GabriellaA minns den korta episoden vid demon tydligt. 
De tycks kunna se det framför sig, minns vilka individer som var där och åter-
ger hur de minns att nyckelrepliker föll. I dessa fall är det alltså fråga om episo-
der som varat bara någon timme och där den avgörande upplevelsen utgår från 
några enstaka repliker under mötet.  

FilipB berättar t.ex. om ett demo-möte där ett drygt dussintal personer del-
tog. Några av dem deltog via länk från sina respektive arbetsplatser. FilipB åter-
ger hur en av användarna sa:  

Att ’shit, vad bra det här är! Kan jag prova det här själv, på riktigt?’ Och då 
kunde vi säga till henne ’jo, det kan du. Vi lägger in [dig] i behörighetssystemet, 
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och så kommer du att kunna logga in’. Och så skickade hon ett mail dagen efter 
och sa att det funkade jättebra. 

Om hur han upplevde det just då, vid mötet: 

Det är fantastiskt, jätteroligt, man känner att vi gör någonting där vi får bekräf-
telse på att det här var rätt, av den viktigaste personen i hela systemet, det vill säga 
de som ska använda det. När de säger att det här var bra, det här var rätt, då vet 
vi att vi är på rätt spår. 

Om vad som hände vid och direkt efter mötet, när de fått återkopplingen: 

Precis då var det ju inte så mycket diskussion, det var mer huvudnickanden, och ja, 
det låter bra. Vi behöver ju avsluta mötet, eftersom vi har lovat att det ska ta så 
här lång tid, och vi behöver få all information vi kan få av de viktigaste personerna 
vi har, det vill säga våra slutanvändare. Däremot var det lite så efter att telefonkon-
ferensen var slut, när alla de hade loggat ut, så sa folk på mötet, som jag minns det, 
att det här var kul att höra, vi är på rätt spår och så. Så det var en upprymd 
känsla, att vi gör rätt. Allt vi har byggt hittills har vi fått en slags bekräftelse på, vi 
har fått feedback på att det här var rätt, åtminstone.  

GabriellaA berättar om en demo med femtiotalet inbjudna deltagare, varav 
många var tillresta. Vid själva mötet var hennes egen roll relativt tillbakadragen. 
”Jag stod framme och lyssnade mest, faktiskt.”  Mötet kändes bra och reaktioner och 
frågor under själva mötet var ganska mycket ”som vanligt”. Bekräftelserna kom 
i stället efteråt.  

Det var många som kom fram efteråt och sa att det var bra. Och så kände vi ju det 
själva också. [….] Det var några stycken [som kom fram efteråt]. Och dessutom 
sa vi själva efteråt att ’Vad bra. Det här kändes bra’. 

En annan demo (HenrikA) utspelade sig bara någon vecka innan intervjutill-
fället:  

De gillade det de såg och hur det fungerade och de verkligen tyckte det också. . . . 
Det här ser ju jättebra ut. Det var så de sa. 

HelenA berättar om hur teamet kort efter en release kunde följda den gradvisa 
ökande användningen av produkten. Här utspelade sig alltså episoden internt i 
teamet och inte i möte ansikte-mot-ansikte med användarna: 

Och så började vi titta på statistik. Är det nån som börjar använda [funktionen]? 
Och det gick tick tick tick och . . . efter en vecka så fanns det [många användare], 
så det gick väldigt fort. Och det kändes ju väldigt bra. Då var det hög energi i pro-
jektet. 

Användarnas reaktioner på produkten bekräftar för utvecklarna att de gör något 
meningsfullt. Den upplevelsen kan också uppstå redan under själva utvecklings-
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arbetet. OskarA berättar hur användarrepresentanter under en viktig period av 
projektet fanns tillgängliga nära utvecklingsteamets arbetsrum och hur teamet 
kunde ha spontan daglig kontakt med dessa:  

Då skulle jag säga att projektet mådde som bäst. Man hade . . . väldigt mycket 
kontakt med andra delar av [verksamheten]. . . . Det var ganska lätt att känna 
att man gjorde rätt saker eftersom man hade användarrepresentanter på plats. . . 
Då skulle jag säga att det flöt på som bäst.  

Upplevelserna återanvänds 
Respondenterna berättar att den positiva känslan finns kvar efteråt och till och 
med återkallas ur minnet då och då. Man solar sig i minnet.  

Den [känslan] har man nytta av hur länge som helst, egentligen. Jag har det i alla 
fall. Det är någonting som jag kommer tillbaka och tänker på flera gånger om.  
Man försöker få till någonting liknande med andra grejer man gör också. Den 
feedbacken eller bekräftelsen på att det här är rätt grejer vi håller på med är jätte-
viktig för ens eget förtroende för det system man bygger. (FilipB) 

Och även ännu senare när de hade gått hem pratade vi om det sinsemellan. Det var 
ju jätteroligt att någon uppfattade det på det här sättet. Och berömde varandra. . . . 
Det var för en vecka sen. Det sitter i fortfarande i tycker jag faktiskt. (HenrikA) 

Man känner sig nöjd, tillfreds, avslappnad. (GabriellaA) 

D o m i n e r a n d e  p s y k o l o g i s k a  b e h o v   

Berättelserna handlar om att uppleva att det instrumentella målet för teamets 
arbete är meningsfullt och något man vill vara delaktig i. Utvecklarna känner 
stolthet (det är inte bara produkten som uppskattas utan också de personer - 
utvecklarna själva – som står bakom den). Produkten uppfattas som resultatet 
av utvecklarnas arbete och det gör det lätt för utvecklarna att se arbetet som 
deras eget fria val. De upplever inte sin autonomi hotad. Det är internaliserad 
extrinsic motivation de upplever. Internaliseringen stimuleras av uppskattning-
en från personer som har betydelse för utvecklarna – användarnas uppskattning 
innebär att utvecklarna bekräftas som skickliga yrkespersoner.  

Kompetens 
Utvecklarnas kompetens bekräftas i episoderna, men här är det inte kompe-
tensupplevelsen genom själva arbetet (aktiviteten), utan upplevelsen av att 
kompetensen bekräftas genom återkopplingen på det instrumentella resultatet.  
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Samhörighet  
Genom återkopplingen ”bjuds de in” av användarna att knytas närmare dessa – 
att bli betraktade som betydelsefulla personer av dem som ska använda syste-
met. Det är behovet av samhörighet som får tillfredsställelse.  

Autonomi 
Utvecklarnas autonomi är inte hotad. Användarnas budskap förstås som att 
”om ni utvecklare fortsätter att välja att anstränga er så kommer vi att respek-
tera er och inte försöka styra er”.  

I n d i v i d e r n a s  i n r e  a r b e t s l i v   

Uttryckt som vardagshändelser från The progress principle handlar det framför 
allt om tre typer positivt verkande sådana:  

Det första är att målet för arbetet laddas med starkare positiv mening. Någon 
behöver verkligen det teamet skapar – ett tydligt, meningsfullt mål [2] (FilipB, 
HelenA, HenrikA). 

Det andra är upplevelsen av de väntande användarnas förtroende (Upp-
muntran/Förtroende [10]). De uttrycker att det utvecklarna skapar har potential 
att förändra deras situation i positiv riktning (FilipB, HelenA, HenrikA, 
OskarA). 

Det tredje är progress [1]. Upplevelsen sker vid en demo där delresultat visas 
upp och användarna uttrycker att teamet kommit närmare att skapa ett system 
som de vill ha (Progress) (GabriellaA, HelenA, OskarA). 

Dessa tre – Tydligt, meningsfullt mål [2], Uppmuntran/Förtroende [10] och 
Progress [1] – samverkar och förstärker varandra.  

V i k t i g a  a g i l a  a r r a n g e m a n g   

Upplevelserna är inte i första hand relaterade till interaktionen med product 
owner. Det är i kontakten med nästa led, användarna, som den starka positiva 
upplevelsen uppstår.28  

Demo, eller sprint review, är den arena där detta utspelas.  

28 Rollen product owner/produktägare har implementerats på varierande sätt i de tjugo intervjuades 
organisationer och projekt. Det vanligaste är att rollen innehas av en chef i den egna organisationen 
(produktchef, marknadsansvarig eller någon annan med chefsbefattning).  
I två organisationer (Konsult1 och i ett av projekten i Konsult3, se Bilaga B) har en person hos kun-
den produktägarrollen i direkt kontakt med utvecklingsteamet. I en organisation (Konsult2) är pro-
jektbeställaren en person i utvecklarnas organisation med uppdrag av kunden att representera 
denne. Organisationen ITavd1 har ett liknande arrangemang med en inhyrd konsult som har pro-
duktägarrollen under projektet.  
Produktägarrollen innehas inte i något fall av någon som själv ska använda systemet. 
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I berättelserna är den positiva återkopplingen i första hand relaterad till del-
resultatet från en sprint eller till ett increment. Konceptet increment möjliggör 
att teamet får återkopplingen och händelsen kan uppstår. Det avsedda slutresul-
tatet från projektet eller produkten som helhet finns med som en abstrakt me-
ningsskapande bakgrund, men tycks inte spela väsentlig roll för den emotionella 
aspekten av upplevelsen.  
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TEMA 3 HOTET FRÅN UTSIDAN  

Detta tema utgörs av 11 berättelser från nio olika respondenter. Alla  handlar 
om i huvudsak negativa upplevelser. Kärnan i berättelserna är att någon utanför 
teamet agerar på ett sätt som hindrar, ifrågasätter eller hotar teamets framsteg i 
arbetet eller utvecklarnas professionella identitet. Teamet är en tydlig enhet som 
respondenten upplever sig tillhöra och det är mot teamet som hotet riktas.  

H u r  t a r  d e t  s i g  u t t r y c k ?  

I berättelserna tar sig hoten olika dramaturgiska uttryck. De sammanfattas i Ta-
bell 10.  

 

Tabell 10 Tema 3 - Hotet från utsidan  (Negativa berättelser) 

Meningsfulla dramaturgiska komponenter Nyckelord Berättelser 

Teamets samarbete med användare och kundrepre-
sentanter hindras  

Ignorerade DanielA, HenrikB,  
OskarB 

Teamet ifrågasätts öppet av en utomstående aktör  Under attack BenjaminD,  
FredrikaB,  
HelenB 

Orimliga arbetsuppgifter  Vanmakt LudvigD, MartinA 

Hotas av nedläggning  Meningslöst BenjaminB 

Klämd mellan team och produktägare  Övergiven DanielB 

Exponera sin otillräcklighet inför product owner  Självbild GabriellaB 

   

Ignorerade: Samarbetet med användare hindras  
I flera berättelser hindras arbetet av att teamet ignoreras. Teamets möjlighet till 
dialog med användare och kundrepresentanter inskränks. 

HenrikB bollas runt mellan olika aktörer hos kunden med en fråga där tea-
met som leverantör är beroende av kundens svar. Utan svar kan teamet inte 
slutföra sitt åtagande. Tiden går och varje dag ägnas en stund åt att ligga på via 
telefon och epost. Oron för att det till slut ska ”spilla över” på teamet växer; 
tänk om kunden hittar ett sätt att skylla förseningen på teamet.  

Ett annat exempel är upplevelsen under en period då användarnas intresse 
för att delta i demo gick ner (DanielA). Dittills hade demo annonserats genom 
en öppen inbjudan till användare vid de enheter som använde systemet. Tidi-
gare brukade flera dussin användare delta, de flesta via länk, men antalet mins-
kade stadigt och de som deltog använde numera mötet mer för att ta upp sup-
portfrågor än för att ge återkoppling på de demonstrerade, nya funktionerna. 
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Enheter som drivit kraven på de specifika funktioner man visade upp dök 
ibland inte upp alls för att se resultatet. Teamet upplevde osäkerhet:  

Hur ska vi tolka det här då, är det godkänt eller inte godkänt, var det bra eller då-
ligt. Det känns fel på något sätt . . . . Det är ju ganska så otacksamt. Och har det 
blitt så då kan det ju spridas litet i gruppen att ’Jamen det spelar ju ändå ingen 
roll, varför ska jag göra det här då?’ . . . Har man lagt ner sig vill man ju gärna 
ha nån slags klapp på axeln eller nån slags bekräftelse att det här var bra och man 
känner att ’Yes! Det här gjorde jag bra!’ En sån skön känsla. Men [är det] ingen 
som bryr sig, då är det svårt att hitta motivationen att lägga ner det där lilla extra 
då när det tar emot.  

Teamet reagerade till slut på ett ”trotsigt” sätt. Man slutade bjuda in till demo-
möten och skickade i stället ut de nya funktionerna med uppmaning till använ-
darrepresentanterna att testa dem på egen hand och sedan lämna återkoppling. 
Men reaktionen från användarna på detta var tystnad: ”Feedbacken har i stort sett 
blivit noll”. 

Den tredje berättelsen av det här slaget (OskarB) handlade om arbetet i ett 
projekt där en tillfälligt inhyrd konsult hade rollen som product owner. Konsul-
ten hade en svag och oklar ställning i organisationen. Teamet upplevde att de 
hamnade i skuggan av en product owner som inte tillräckligt väl hade verksam-
hetens förtroende. När det dök upp kritiska röster i verksamheten, upplevde 
man frustration i teamet av att de inte kunde föra dialog direkt med represen-
tanter i verksamheten. Product owner hade blivit en flaskhals för teamet. 

Det gemensamma i de här upplevelserna är det tysta diffusa motståndet. 
Teamet lämnas i känslan av att famla i blindo, utan möjlighet att orientera sig 
eller kunna bedöma sina arbetsresultat – eller inför risken att bli bedömda uti-
från felaktiga grunder.  

Under attack: Öppet i frågasatta 
I tre andra berättelser är inte motståndet tyst, utan öppet och aggressivt.  

I två av dessa ifrågasätts nedlagd tid av en extern kund (BenjaminD, Fredri-
kaB). FredrikaB beskriver t.ex. hur kunden stoppar en mindre buggrättning som 
är halvvägs klar med hänvisning till att Fredrika inte kan garantera att tidsupp-
skattningen kommer att hålla. Fredrika argumenterar att det är omöjligt att ex-
akt bedöma kvarvarande tidsåtgång innan hon haft möjlighet att testa lösning-
en, men hon möts av misstro. I ett argt email från kunden stoppas arbetet tem-
porärt och dittills nedlagd tid ifrågasätts. Fredrika blir sittande sysslolös i väntan 
på besked. Hon upplever sin professionalitet ifrågasatt. Ordet ”ineffektiv” åter-
kommer flera gånger i hennes berättelse, t.ex. i nedanstående utdrag: 
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Jag får sitta och rulla tummarna och vänta på att få ett svar. . . sånt tar energi och 
är väldigt omotiverande . . . jag tappar ju direkt lusten att hjälpa den här kunden. . 
. Man blir väldigt ineffektiv . . . Våra drivkrafter är ju att vara effektiva och vilja 
någonting bra, men det här att bli avbruten och diskutera vad man gjort bakåt, det 
är ju helt irrelevant när man vill framåt.  

Hon beskriver effekterna:  

Jag blir sur . . . börjar prata med kollegorna . . . tar en kopp kaffe och går och stäl-
ler mig och klagar och så går det tid på det . . . Sen blir man ju litet rädd  . . . det 
skapar ju en rädsla för att göra fel. 

I den tredje liknande berättelsen (HelenB) är det en intern beställare som är 
motståndaren. Trots att projektet är högt prioriterat upplever teamet att bestäl-
laren, som utsetts att vara ledningsgruppens representant, passivt överlåter allt-
för stora principiella ställningstaganden om t.ex. ändringar i product backlog till 
teamet. Det finns en osäkerhet inom teamet om beställaren verkligen går att 
räkna med som stöd för teamet. I ett sent skede av projektet ska teamet ta itu 
med funktionalitet som beställaren är direkt beroende av i sin normala chefsroll 
i organisationen. Beställaren skjuter dock upp detta flera gånger och teamet får 
prioritera om och bygga andra funktioner under väntetiden. Man kommer till 
slut överens om vad som ska byggas i den första sprinten med den funktion-
alitet som är viktig för beställarens normala ansvarsområde, men vid den första 
sprint review (demo) av den nya funktionaliteten slår användarrepresentanterna 
och beställaren ifrån sig – Det där vill de verkligen inte ha! De begär ytterligare 
tid för att fundera igenom vad de vill ha i stället. ”Det var allmänt surt för teamet 
som investerat och engagerat sig och bygga nåt, och så [har beställaren] inte varit beredd då.” 
Tonläget blir högljutt vid mötena med beställaren och användarrepresentanter-
na. Beställaren använder förlöjligande öknamn för de agila begreppen; dessa är 
ju så ”barnsliga”. ”Då föll motivationen ganska mycket. Man tappade förtroendet för dom. 
. . . Får vi vara engagerade eller ska vi bara göra som de säger åt oss i stunden?” Irritation-
en växer i teamet. Man ”började prata bakom ryggen på beställaren och skämta, svart 
humor. . . . Samtidigt så försökte vi ju . . . [I teamet kände man sig] dissade. Jaha, det vi gör 
duger inte”.  

På frågan om hur de tog sig ur den ansträngda situationen (episoden utspe-
lade sig något halvår före intervjun och teamet arbetade vid tiden för intervjun 
fortfarande med projektet) svarar Helen efter en lång paus: ”Frågan är om vi har 
kommit ur det”. 
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Vanmakt: Orimliga arbetsuppgifter  
I den tredje dramaturgiska varianten finns inte någon yttre motståndare och 
teamet är inte heller isolerat. Hotet kommer snarare från att själva arbetssituat-
ionen upplevs som omöjligt att hantera. I fallet LudvigD handlade det om en 
period med ändringshantering och förbättringar i ett gammalt system.  

[Systemet var] väldigt, väldigt uselt. Ett tag så var det, det var faktiskt lite kul att 
göra framsteg, man tog fram tester och man försökte förstå systemet och man städade 
vissa moduler som blev bra och . . . det fanns aldrig en brist på något att göra.  

Men efter ett tag så kände jag bara att nej, systemet vinner liksom, för det var så 
jävla sunkigt och folk panikhackade in grejer för det var ont om tid och entropin 
bara vann. Då kände jag, det, det var riktigt, riktigt deprimerande. 

Till slut gav Ludvig upp. Han beskriver att han bland annat slutade att delta 
aktivt vid teamets planeringsmöten:  

Då har jag liksom släppt det. Då skiter jag i om det sjunker. För att jag känner 
bara det att, jag kan vara superengagerad upp till en viss nivå, men har inte folk 
lyssnat efter den punkten då är det bortom min hjälp på något sätt. . . . Då hand-
lar det bara på något sätt om att inte bränna ut själv. Då sitter man där och . . . 
säkringen har gått men man sitter kvar i sin stol. 

Ludvig ser ingen möjlighet att påverka sin arbetssituation så att han får möjlig-
het att göra ett bra arbete, ett som han kan vara stolt över. Till slut reagerar han 
genom att bli passiv.  

Också i MartinAs berättelse är en omöjlig arbetssituation utgångspunkten, 
men den dramatiska upplösningen blir annorlunda. Martin har specialkompe-
tens som behövs i ett annat team. Han lånas därför ut tillfälligt för att lära upp 
en av det andra teamets medlemmar. De två parprogrammerar och Martin kän-
ner sig duktig och uppskattad. Efter en tid får hans tillfälliga team en tydlig och 
krävande deadline och Martin får därför hugga in och producera tillsammans 
med den kollega han håller på att utbilda. Efter ytterligare en liten tid beslutar 
teamet att det trots allt är bättre att den kollega som håller på att läras upp åter-
går till sitt ursprungliga område. Martin inser först inte att det innebär att ingen 
annan kommer att ersätta lärljungen. Han upptäcker att han blivit så engagerad 
att han, omärkligt för honom själv, har lockats att ta på sig ansvaret att själv 
leverera funktionaliteten.  

[D]et är som det är med hårda deadlines, framför allt när man är som jag, och tar 
på sig för mycket ansvar. Gör det till mitt personliga ansvar att vi ska hinna med 
en deadline som inte egentligen är annat än ett arbetsmässigt ansvar. 
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. . . Oklart varför, och då helt plötsligt började jag lasta på mig själv ansvar. Jag 
tog över ansvaret för det som jag och [kollegan] suttit och jobbat med tillsammans. 
Och i stället för att avbryta [kollegan] och säga hej du vi borde göra de här sakerna 
tillsammans, så satt vi på varsitt håll. Och det blev tydligare och tydligare att vi 
kom närmre och närmre deadlinen och kvällarna blev längre, vilket är väldigt dåligt 
för mig. Och jag sov sämre och sämre.  

Och, ja, det var väl det som egentligen började få det att gå ned, men samtidigt 
fanns det en deadline, och när det finns en deadline så har jag väldigt svårt att 
sluta. Det ska bli klart, liksom. 

Han kommer in i en ond cirkel, stannar kvar till sist på jobbet, är trött, sover 
illa, kommer sent nästa dag, kompenserar för sovmorgonen genom att stanna 
kvar efter att de andra gått hem. Han stannar mycket länge på kvällarna – ingen 
är där och kan se hur länge – han sover illa, kommer ännu senare på morgnar-
na, osv. De andra vet egentligen inte hur mycket han arbetar. När han börjar att 
se utschasad ut hör sig kollegorna för hur han mår, men då slår han ifrån sig. 
Efter en tid börjar Martin få fysiska symtom, pirr i armar och ben, de första 
panikattackerna. 

De försökte. . . stoppa mig, men . . . att stoppa någon som har gett sig fan på 
någonting är väldigt, väldigt svårt. Speciellt när den personen kanske saknar själv-
insikt ibland. Jag menar, efteråt så känner jag igen alla tecknen, men just då var 
jag så inne i det. . . . Jag satt ju där och kände att nu har jag fått en panikattack. 
Det jag borde göra just nu är att jag borde gå hem, och stanna. Men samtidigt så är 
det en liten bit av hjärnan som override, som säger nej, nu jävlar ska jag jobba vi-
dare. 

Till slut faller Martin ihop och får hämtas från arbetsplatsen med ambulans.  
I både Ludvigs och Martins berättelse blir arbetssituationen omöjlig att han-

tera. Ludvig känner vanmakt och ger upp. Martin förnekar det omöjliga i situat-
ionen ända tills han kollapsar. I båda fallen finns det tecken som antagligen är 
synliga för kollegorna i teamet och för produktägaren, men ingen av dem ingri-
per aktivt.  

Meningslöst – Hotas av nedläggning 
I tre andra berättelser ser de yttre manifestationerna av det upplevda hotet an-
norlunda ut än de tre ovanstående grupperna, men det handlar fortfarande om 
att uppleva sitt arbete och sin självbild som kompetent yrkesperson hotad av 
krafter man inte råder över.  

En av dessa är BenjaminBs team, som i förbigående snappar upp att en dis-
kussion pågår om att deras projekt av affärsstrategiska skäl kanske ska läggas 
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ner. Med ens ifrågasätter teammedlemmarna det meningsfulla med att arbeta 
vidare. ”[V]i sitter här och gör någonting som kanske ändå om ett par veckor inte kommer 
att användas.” De får svårt att fokusera på arbetet och energi går åt till att internt 
diskutera situationen. Även om teamets känsla av professionalism inte upplev-
des som direkt hotad går luften ur: 

Det var inte så att de egentligen var missnöjda med de leveranser vi hade gjort hit-
tills . . . snarare tvärtom, de hade tyckt att det var bra kvalitet på det vi gjorde. 
Och i det läget finns det ingenting du som utvecklare kan göra för att häva beslutet, 
då är det en ren budgetfråga, och då blir man ju väldigt omotiverad. Man kan inte 
göra något åt det, och känner att det är ingen idé att jobba. 

Övergiven – Klämd mellan team och produktägare 
DanielB återberättar om hur han i rollen som teamets scrum master upplever 
sig bli övergiven av både product owner och team. Det handlar om en allvarlig 
produktionsstörning: 

Då tycker [product owner] att det är jobbigt och då står allting still och då får han 
förstås en massa mail och så där. . . . Det här måste lösas, det här är fel. . . . Och 
då kan det [vara så att vi] inte hittar vad som är felet  . . . Då, då, då, kan han ju 
slänga ur sig litet då om ’Va fan håller ni på med! Det är ni som har gjort det här! 
Vad gör ni på dagarna om ni inte kan systemet!’ Och vi får den typen av gliringar 
då. 

Och det är Daniel som tar emot utbrotten: ”Det är ju på nåt sätt jag som är ansiktet 
utåt [för teamet]”. Han upplever att också teamet överger honom:  

Oftast blir det väl jag då egentligen, som fick beskedet . . . som får ta fram [un-
derlagen] och som får titta på det och kalla till mig dom som är i närheten. . . . Det 
blir jag som liksom ska lösa problemet. 

. . . känner man sig ledsen att man har…nästan känner att dom som man har 
skrattat med vänder sig emot en och . . . man blir litet lämnad i sticket. När det 
går bra sitter man i samma båt och så, när det går dåligt då hoppar några av. . . . 
Går det dåligt är det ’ni’ och går det bra så är det ’vi’.  

Självbi ld – Exponera s in oti l lräckl ighet inför  product owner  
GabriellaB berättar om en motsvarande situation där hon som teamets scrum 
master representerade teamet när de måste meddela produktägaren att teamet 
tagit på sig för mycket i den pågående sprinten. Detta hade dessutom hänt tea-
met ett par gånger tidigare – pinsamt. Episodens laddning låg framför allt i att 
tvingas exponera teamets (och sin egen) otillräcklighet inför produktägaren. 
”Man känner sig dålig.” Däremot var hon inte särskilt orolig för att möta person-
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ligt motstånd från produktägaren, t.ex. i form av skuldbeläggande eller av-
ståndstagande:  

Bättre upp med den ruttna fisken på bordet innan den blir ännu mer rutten. Det är 
en bra och tillåtande atmosfär här. Så det är inte så det blir någon blame. Utan så 
här är det. Det här är det läget vi är i. Vad gör vi åt saken? 

D o m i n e r a n d e  p s y k o l o g i s k a  b e h o v   

Hoten utifrån är framför allt hot mot teamets självbestämmande, det är genom-
gående i alla de 11 berättelserna. Teammedlemmarna upplever sig kringskurna, 
de famlar i blindo utan tydligt mål eller möjlighet till återkoppling, deras be-
slutsmandat är ifrågasatt.  

Deras professionalism – en viktig del i upplevelsen av egen kompetens – 
ifrågasätts. Aktörer utanför har teamets öde i sina händer utan att teamet kan 
påverka. Utan autonomi minskar upplevelsen av den egna kompetensen.  

I n d i v i d e r n a s  i n r e  a r b e t s l i v   

Upplevelsen av att inte kunna kontrollera sin situation, av inskränkt autonomi 
[3], är det mest genomgående i alla berättelserna i det här temat.  

Den största laddningen i dessa upplevelser kommer från Setbacks [1], alltså 
att man inte kommer framåt i arbetet: Jobbar i blindo (DanielA), får inte besked 
av kunden (HenrikB), stoppas av kunden (FredrikaB), går inte att åstadkomma 
tekniskt bra lösningar (LudvigD), beställaren är inte beredd (HelenB), åtagandet 
växer tills det blir ohanterligt (MartinA).  
Andra Inhibitors förekommer också i flera berättelser, bland annat: 

- Mål utan mening [2]  
(HelenB, LudvigD, OskarB), 

- Frånvaro av hjälp med arbetet [6]  
(DanielB, GabriellaB, HenrikB, MartinA). 

De upplevda hoten tar sig också interpersonella uttryck (Toxins) som förgiftar 
teammedlemmarnas relationer med externa aktörer: 

- Upplevd bristande respekt [9]  
(BenjaminD, DanielA, DanielB, FredrikaB, GabriellaB, HelenB), 

- Visat bristande förtroende [10]  
(DanielA, FredrikaB, GabriellaB, OskarB).  
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V i k t i g a  a g i l a  a r r a n g e m a n g   

Produktägaren är utvecklingsteamets länk till omvärlden. Produktägarrollen 
innehas i de flesta fall av en intern chef eller extern kundrepresentant29. I tio av 
de elva berättelserna hamnar produktägaren, ibland tillsammans med användar-
representanter, i motsatsställning till och hindrar teamet (undantaget är Gabriel-
laB). I ett par fall är produktägaren ett hinder genom att bara vara passiv (flera 
av berättelserna) eller tandlös (OskarB).  

Berättelserna antyder att en darrig relation till produktägaren inverkar till att 
situationer uppstår som upplevs starkt negativt av teammedlemmarna. Flera av 
respondenterna som återberättar upplevelserna i det här temat är tydligt berörda 
av att beskriva vad de upplevt. Deras taltempo går ner, de gör långa pauser, 
blicken fastnar i knät eller bordet. Upplevelserna är smärtsamma att återvända 
till i minnet också långt efter att de utspelats i verkligheten.  

I berättelserna upplever teammedlemmarna att produktägaren inte förmår 
agera konstruktivt i sin roll. Oavsett om detta är en sakligt relevant tolkning 
eller om teamet själva bidragit till att situationerna uppstått, så är upplevelsen 
reell och påverkar individen. En fungerande produktägarroll har stor betydelse 
för teamets förmåga att fungera.  

De två mötesarenor där team och produktägare konfronteras är sprint plan-
ning och sprint review (demo) och det är också där situationerna spetsas till. 
Händelser vid dessa möten ger sedan upphov till informellt småprat och re-
flektioner i teamet som underblåser den negativa effekten.  

Det som står i centrum för den upplevda sakkonflikten är relaterat till pro-
duct backlog eller sprint backlog, alltså det som styr utvecklingsteamets uppgift. 
Men det är också klart att det i de flesta episoder handlar mer om hur produkt-
ägaren hanterar frågor kring product backlog eller sprint backlog än om det 
sakliga innehållet i dokumenten. 

  

29 Se kommentar i noten på s. 141 om de vanliga arrangemangen av produktägarrollen i responden-
ternas organisationer och projekt. 
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TEMA 4 TILLSAMMANS I  TEAMET  

19 berättelser från 15 individer hör till detta tema. Berättelserna handlar om att 
arbeta tätt tillsammans i ett kollektiv, om att räknas med av de andra och höra 
till en grupp. I 14 av berättelserna är upplevelsen starkt knuten till själva arbetet 
(de finns därför med också i Tema 1 Arbetet går framåt). I de 5 övriga berättel-
serna är däremot gemenskapen i teamet i sig självt det som dominerar.  

H u r  t a r  d e t  s i g  u t t r y c k ?  

De viktigaste varianterna av de positivt laddade berättelserna finns sammanfat-
tade i Tabell 11 och motsvarande negativa finns i Tabell 12. 

 

Tabell 11 Tema 4: Tillsammans i teamet (Positiva berättelser) 

Meningsfulla dramaturgiska komponenter Nyckelord Berättelser 

Kunna bidra och utvecklas tillsammans  Samhörighet BirgittaA, JuliusA,  
EmilA, FredrikaA,  
KonradA, HelenA, 
OskarA 

Teamet erbjuder samhörighet  Trygghet BenjaminA,  
DesireeA,  
EllenA, JuliusA 

Vara en del av något större  Meningsfullt CeciliaA, CeciliaB, 
EmilA, KonradA, 
OskarA 

Teamet kan besluta själva  Autonomi BenjaminA, KonradB 

   

 

Tabell 12 Tema 4: Tillsammans i teamet (Negativa berättelser) 

Meningsfulla dramaturgiska komponenter Nyckelord Berättelser 

Kollektivet blockerar framsteg  Progress LudvigC 

Teamet kraftsamlar för att möta ett yttre hot  Självbild FilipA, HelenA 

Teamets arbetsgemenskap faller sönder  Progress JohanB, AliceB,  
BirgittaC, KonradD 

   

Samhörighet – Kunna bidra och utvecklas t i l lsammans  
Den röda tråden i de flesta av de 19 berättelserna är på något sätt relaterad till 
teamets arbete. I 7 av dem är det allra starkaste att arbetet sker i ett kollektiv. 
Här blir det också tydligt att det är arbets-relationer snarare än vänskaps-
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relationer som håller teamet samman. Genom det gemensamma arbetet blir 
individen en del av gruppen.  

I teamet arbetar man nära varandra, man planerar ihop, man hjälps åt, löser 
problem tillsammans och ser tillsammans lösningarna ta form. ”Vi-et” betonas 
när respondenterna berättar om de starka upplevelserna av arbetet och flytet i 
det. Några citat illustrerar detta: 

Vi kunde jobba ganska tätt ihop. . . . Det blev ju ja ganska tajt tillsammans och 
vi hade ju ett bra flyt och vi lyckades bra med den uppgiften. . . . Det tror jag alla 
kände att vi gjorde ett bra jobb och det funkade bra. (EmilA) 

[Vi hade] fått upp farten och vi hade blivit ett team i högre utsträckning än vi hade 
varit innan. Vi hade lärt känna varandra och hittat ganska mycket hur vi förhöll 
oss till varann och hur vi jobbade ihop. (HelenA) 

Det är ju, fantastiskt roligt. Man får en grupp folk som man lär känna väldigt väl 
eftersom man håller på väldigt intensivt under en period. . . . Jag gillar det här när 
man jobbar tillsammans, man går mot ett mål. När det funkar riktigt bra så har 
man det här att, ja, vad ska man säga. Ett bra team som alla jobbar mot samma 
sak så spelar det ingen roll om folk pratar så att man råkar höra det, det är aldrig 
störande när andra pratar för det berör en. (KonradA) 

[Så] målade vi upp en bild av vad är det vi ska [göra]. . . . Sen sätter vi oss och 
hittar en teknisk lösning. . . . Då tittade vi på skisserna och sen diskuterade [vi] . . 
. ’Men hur har du tänkt?’ säger man då. . . . Och så får man försöka lösa det till-
sammans och så där. (FredrikaA) 

Det är ju ingen som [säger] ’Neej jag gjorde inget i går eller jag körde fast på det 
där, så har jag suttit här i två dar’. Så är det ju inte nu utan är det nån som sitter 
fast så hjälps vi åt. (BirgittaA) 

Så vi provade mobbprogrammering30 faktiskt. Vi drog in en storbilds-TV och 
kopplade in en laptop till det, och sedan så kör man . . . en person med tangent-
bord, de andra sitter runt omkring och styr. Så att verkligen, vi gjorde grejerna alla 
tillsammans. (KonradA) 

30 Mobb-programmering syftar på när ett helt team arbetar i samma rum med ett programmerings-
problem mot ett enda, gemensamt tangentbord och en stor skärm. En person skriver och kör pro-
gramkoden medan övriga diskuterar fram lösningar. Skärmbilden projiceras på storbild så att alla kan 
följa med. En av de första texterna (den första?) om mobb-programmering är från 2001 (ett 
konferensbidrag av Hohman & Slocum  2001). Idag (2014) diskuteras mobb-programmering bl.a. via 
webplatsen www.mobprogramming.org, där Woody Zuill är förgrundsfigur.  
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Trygghet – Teamet erbjuder samhörighet  
I berättelserna som citerades här ovan är upplevelsen av arbetet förhöjd genom 
att den utspelas i ett kollektiv. I andra berättelser är det tvärtom; arbetet har 
funktionen att skapa en möjlighet att få vara med i gruppen. 

[Jag blir] glad av att bara komma till jobbet och vara med mitt team. [….] Vi sit-
ter nära och diskuterar hela tiden. [….] Du känner dig inte utanför om du inte 
kan lösa ett problem eller en arbetsuppgift. (EllenA) 

Om jag oroar mig över något eller behöver något, har jag någon att vända mig till 
för att få hjälp. Det gör det mycket lättare att fokusera på det jag arbetar med. (Ju-
liusA) 

Det finns bara en enda berättelse som tar upp en avsiktlig manifestation av 
teamets arbetsgemenskap:  

När vi hade leverans så gjordes det också lite extra. Det var inte skumpa och smör-
gåstårta varje gång, men det var någonting. Någon hade med sig glass eller något. 
Det var det där att det var väldigt bra känsla i teamet, tror jag. (BenjaminA) 

Meningsful lt  – Vara en del  av något större  
I det här temat har indelningen av berättelserna i undergrupper mer funktionen 
att peka på mindre nyansskillnader än att visa på inbördes olika scenarier. De 19 
berättelserna illustrerar olika uttryck för hur upplevd samhörighet i teamet är 
sammankopplad med individens motivation att engagera sig i arbetet. När ut-
vecklarna beskriver sina upplevelser är det teamet som är den naturliga arenan.  

I några fall kan nyanserna i berättelsen beskrivas som att individen upplever 
att teamet skapar möjlighet att få delta i något större än det som kan länkas till 
den egna individuella prestationen.  

OskarA ingår i ett kollektiv som består av ett engagerat utvecklingsteam som 
arbetar tätt tillsammans i en särskild lokal där det också finns en liten grupp 
användarrepresentanter som man har ett dagligt samarbete med. Han beskriver 
hur drivet i projektet är starkt och att man tillsammans kommer snabbt framåt.  

EmilA beskriver sin upplevelse av att ta sig an en stor och utmanande upp-
gift tillsammans i teamet:  

Vi jobbade ganska mycket tillsammans med att förstå vad vi skulle göra här och 
sen, ja, när var och en på nåt sätt hade en grundläggande förståelse så hade vi kun-
nat dela upp hyggligt bra deluppgifter som var och en kunde plocka till sig och börja 
arbeta med. (EmilA) 

I det samlokaliserade lilla teamet (samma team som Emil) vänder man sig till 
varandra för att lösa uppgifter tillsammans:  
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Så fort nån liksom stötte på patrull så, jag gillar ju verkligen att man känner att, 
när jag frågar så har jag nån att fråga och den har vettiga svar och även att nån 
frågar mig är ju också roligt. (CeciliaA) 

Teamet är en stor maskin som individen ingår i:  

. . . man jobbar tillsammans, man går mot ett mål. När det funkar riktigt bra så 
har man det här att, ja, vad ska man säga. Ett bra team som alla jobbar mot 
samma sak så spelar det ingen roll om folk pratar så att man råkar höra det, det 
är aldrig störande när andra pratar för det berör en. (KonradA) 

Autonomi – Teamet kan besluta själva 
I ett par av berättelserna finns teamets självbestämmande med som en viktig 
manifestation av teamets kraft. KonradB beskriver hur teamet snabbt och åter-
kommande förändrar sina rutiner när omständigheterna förändras. De skapar 
bland annat arbetsformer där de använder kollegor i andra team för att ge åter-
koppling på teamets tekniska lösningar. De behöver inte fråga någon chef om 
lov för att göra detta, utan Konrads team liksom de inbjudna kollegorna avgör 
själva om de vill delta.  

I en berättelse (BenjaminA) upptäcker teamet ett allvarligt fel, analyserar det 
och bestämmer sig för en lösning de tror på och tar därefter omgående beslut 
om att göra stora förändringar i systemets kodstruktur. Beslutet tas av teamet 
vid ett ordinarie dagligt planeringsmöte.  

Progress – Kollektivet  blockerar framsteg 
Det finns också exempel på situationer där kollektivet i stället utvecklas till en 
motståndare. LudvigC får inte gehör i teamet för att ta tag i grundproblemen i 
den produkt man utvecklade. Den första versionen visade sig ha prestandapro-
blem.  

[H]ade vi fortsatt att fixa den, då hade det varit okej. Då hade vi kunnat tänka 
så här, ja det här är vår prototyp och så börjar man göra den riktiga istället . . . 
Men det gjorde vi aldrig. Då vart det istället så här, då ändrar vi fokus och håller 
på med andra grejer.  

Ställda inför besvikelsen över sin första produktversion valde teamet att flytta 
fokus från de grundläggande problem som visade sig i form av svag prestanda 
och i stället ägnar teamet sin energi åt andra brister, sådana som var lättare att 
hantera. LudvigC blir frustrerad och rastlös och beskriver det som att han bör-
jade bli ”litet sarkastisk” och drog sig undan teamsamarbetet. 
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Självbi ld – Teamet kraftsamlar för att möta ett yttre hot  
HelenA och FilipA31 beskriver hur medlemmarna i sina respektive team slöt sig 
samman för att möta ett yttre hot som ett starkt kollektiv: 

. . . och så fick vi den här klibbiga bollen i knät […] För vi var beroende av [X]. 
[…] Det var en ganska på ett sätt jobbig period men samtidigt så gav det mycket 
energi att nu tusan ska vi fixa det här. (HelenA) 

. . . de som kände ’jag har något att bidra med i den här diskussionen’ var med och 
diskuterade hur vi skulle kunna lösa det. . . . Och så kom vi fram till två eller tre 
olika lösningar. . . . Det tog två dagar (FilipA). 

Progress – Teamets arbetsgemenskap fal ler  sönder  
Utan teamets trygga kollektiv känner sig Konrad rotlös:  

 [När teamet var splittrat på grund av sjukdomar och hemarbete] så satt man där 
helt ensam, så man fick aldrig något flyt i att man jobbade med en grej och kom 
framåt. Och om man blev klar med någonting och man undrade vad man kunde ta 
härnäst eller om man kunde avsluta något. Nej men det, ingen är där, ingen kunde 
svara. […] Det tyckte jag var en oerhört tråkig period […] Det kändes inte som 
man var ett team, utan man var [några] personer som sitter nära varandra, vilket 
är oerhört tråkigt på så sätt. (KonradD) 

Betydelsen av teamet som kollektiv illustreras också i följande (negativt laddade) 
berättelse från AliceB32 om hur en motgång upplevdes. Teamets gemenskap var 
här mycket bräckligare än i berättelserna HelenA och FilipA som refererades 
ovan. Motgången hanterades på ett helt annat sätt än hos HelenA och FilipA:  

Det var en produktionssättning som vi skulle genomföra som inte gick så bra för att 
någon i teamet hade missat delar och den personen var inte med. . . . Då var det 
väldigt jobbigt, för det var inte någon av oss som jobbade [just då] som hade orsakat 
felet och visste inte heller hur vi skulle fixa det. Då fick vi ringa till den personen 
som hade gjort det, men det. . . . [D]et är jobbigt att ta på sig den rollen och få 
skäll när man egentligen vill skälla vidare. . . . Kunden frågar då vad blir konse-
kvensen av det här, hur allvarligt är det? Det vet inte vi, för vi har inte utvecklat 
[funktionen] och hade inte fått all den informationen. . . . Ja, då känns det pinsamt 
att vi inte vet hur det fungerar. Vi är arga på den kollegan som vi tycker har slar-
vat. . . . Och alla väntade på att vi skulle lösa det. . . . Irritationen sitter nog kvar.  

Sedan den akuta situationen lösts återberättades upplevelsen vid nästa dagliga 
möte i teamet (”Vi var litet småbittra”) och man gjorde en checklista för att för-
hindra liknande incidenter i framtiden. Men den utpekade teammedlemmen 

31 Båda berättelserna refererades även i Tema 1 Arbetet går framåt, i avsnitt Självbilden hotad – Det 
stora misstaget, s. 131ff. 
32 Denna berättelse refererades också i Tema 1 Arbetet går framåt, i avsnitt Självbilden hotad – Det 
stora misstaget, s. 131ff. 
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deltog inte i eftersnacket, med hänvisning till att han ändå hade bytt team strax 
innan incidenten.  

En betydelsefull skillnad här i jämförelse med de två andra relaterade berät-
telserna om att hantera motgångar (HelenA och FilipA) är att i dessa fanns inte 
den individuella skuldfrågan med som komponent. AliceBs berättelse handlar 
däremot om det orättvisa i att hon som individ ska behöva ta på sig skuld för 
kollegans misstag, inte i första hand om misstaget som sådant och hur det på-
verkade teamet som kollektiv. Hon har tidigare i intervjun kommenterat en svå-
righet i det aktuella projektet, nämligen att ”det var litet odefinierat vad som skulle 
göras, skulle jag säga”. Man kan spekulera i om projektets product backlog kanske 
saknade tillräckligt väldefinierade definition of ”done”, vilket i så fall bidragit till 
att teamet inte utvecklat gemensamma testprocedurer, vilket i sin tur bidragit till 
att teamets medlemmar var och en lämnades att arbeta okoordinerat med sina 
respektive deluppgifter. Inom teamet upplever man då inte gemensamt ansvar 
för helheten, mer än intellektuellt och formellt, upplever då heller inget tydligt 
behov av att internt diskutera varandras arbete och tappar kontrollen över hel-
heten. 

D o m i n e r a n d e  p s y k o l o g i s k a  b e h o v   

Det är behovet av samhörighet som förenar upplevelserna i det här temat. I 
några av berättelserna (BenjaminA, DesireeA, EllenA, JuliusA) är samhörighet-
en i teamet upplevelsens fokus. Alla utom en av de övriga 15 berättelserna är 
även med i Tema 1 Arbetet går framåt. I dessa är samhörigheten intimt för-
knippad med teamets arbete och en förutsättning för samhörigheten i teamet. 

Att arbetet upplevs inom ramen för ett kollektiv (särskilt i dessa 14 berättel-
ser) förhöjer upplevelsen av kompetens.  

I n d i v i d e r n a s  i n r e  a r b e t s l i v   

Man skulle kunna vänta sig att upplevelser av att arbeta tätt tillsammans i ett 
team kantades av många händelser av typen Nourishers, alltså uttryck för inter-
personellt stöd i olika former, men så är det inte. Specifikt uttryck för visat för-
troende och uppmuntran [10] förekommer visserligen i 7 positiva och 3 nega-
tiva berättelser, men det finns bara en riktigt uttalad sådan berättelse (EllenA). 

I stället karaktäriseras berättelser om att arbeta tillsammans av Progress- eller 
Setbacks-upplevelser [1] (9 progress och 5 setbacks) och olika former av Cata-
lysts. De senare utgörs framför allt av vardagshändelser av typen Få hjälp [6], 
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Idéer flyter fritt [8]och Lära av erfarenheter [7] (i 13, 14 respektive 6 berättel-
ser). 

Också uttryck för Autonomi [3] är vanliga (7 berättelser) och då är det i 
första hand teamets, inte individens, autonomi det handlar om; i teamet får man 
styrka att styra själva.  

I berättelser med samhörighetsupplevelser i projekt som arbetar agilt är en 
viktig komponent alltså själva arbetet och hur gruppen skapar förutsättningarna 
för det – det handlar inte (inte i första hand, åtminstone) om varma, interperso-
nella relationer.  

V i k t i g a  a g i l a  a r r a n g e m a n g   

Roller  
Det är det agila utvecklingsteamet som det kretsar kring. Övriga roller är 
knappast närvarande i berättelserna. Ett par undantag finns dock: Ett (JuliusA) 
handlar om den relativt nyanställde Julius befriande insikt om att product owner 
och scrum master också i praktiken har en stödjande, inte styrande, roll och går 
att vända sig till för att få hjälp och tillgång till resurser. Två andra upplevelser 
(FredrikaA och OskarA) handlar om det nära och informella samarbetet med 
användarrepresentanter.  

I övrigt är teamet i centrum som ett tydligt ”vi”: ”Vi” analyserade, ”vi” löste 
problemet, ”vi” planerade, ”vi” kom framåt och ”vi” levererade.  

Aktiviteter  och andra artefakter 
Liksom i Tema 1 Arbetet går framåt är upplevelserna relaterade till inkrement 
och sprintar, snarare än till produkt och projekt. De fem berättelser som inte 
också ingår i Tema 1 Arbetet går framåt saknar tydliga tids-, eller rytm-
referenser (som till inkrement och sprint). I dessa är upplevelserna relaterade till 
teamet som fenomen, men utan klar koppling till arbetets flöde.  

Alla respondenter i undersökningen utom tre (Alice, Benjamin och Christian) 
arbetade i samlokaliserade team. Den direkta interaktionen i teamet är viktig i 
de positiva berättelserna: Man arbetar tätt tillsammans för att diskutera och lösa 
problem (EmilA, CeciliaA, FilipA, FredrikaA, KonradA, HelenA, OskarA), 
man vänder sig till aktörer utanför teamet och bemöts positivt (FredrikaA, Ju-
liusA, KonradA, KonradB), man arbetar praktiskt med sprint backlog, står 
framför scrum board och flyttar lappar och tar beslut tillsammans (BenjaminA, 
BirgittaA, FredrikaA), man par-programmerar (BirgittaA) eller mobb-
programmerar (KonradA ). 
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När man däremot tappar den direkta kommunikationen ansikte mot ansikte, 
t.ex. för att flera teammedlemmar är frånvarande (KonradD) eller för att teamet 
blivit så stort att informell kommunikation blivit svårhanterlig (JohanB), går 
motivationen ned. Effekten märks t.ex. genom att mötet daily scrum blir mer 
en innehållslös ritual än ett möte som håller teamet samman och driver på arbe-
tet. 

Bara enstaka referenser görs till övriga mötesarenor (sprint planning, demo 
och retrospective): BenjaminA firar med teamet efter den demo som föregår 
releasen av ett stort inkrement. KonradB stimuleras av att teamet direkt kan 
besluta om en stor förändring av sitt interna arbetssätt efter att saken diskute-
rats vid retrospective. De referenser som görs till sprint planning är mer i förbi-
gående.  

Definit ion of ”done”  
Definition of ”done” nämns inte en enda gång i de 19 berättelserna. I tre berät-
telser spelar konceptet definition of ”done” ändå en viktig indirekt roll. I Ben-
jaminA berättas om hur teamet kunde hantera en akut och genomgripande 
kodändring för att man var trygga i att testmiljön skulle säkerställa att man inte 
skapade oavsiktliga negativa sidoeffekter. AliceB och FilipA berättar om hur ett 
svårt fel upptäcktes först vid installation i kundens skarpa miljö. Den egna 
testmiljön hade inte testat hur systemet reagerade vid hög belastning (FilipA).  
I AliceBs berättelse hade teamet ingen gemensam testprocess utan varje utveck-
lare ansvarade själv för kvaliteten i ”sina” funktioner.  

Det är intressant att observera hur de två sistnämnda berättelserna vecklar ut 
sig på två helt olika sätt efter att felet upptäckts: Hos FilipA samlas teamet och 
fokuserar helt på att tillsammans analysera alternativa lösningar och sedan im-
plementerar man gemensamt en av dessa. Hos AliceB hämtas den ansvariga 
utvecklaren och får själv reparera skadan: Här är felet utvecklarens, inte tea-
mets.  

Det agila konceptet definition of ”done” var inte implementerat på ett till-
räckligt sätt i de två sista fallen. I fallet FilipA kompenserades det i efterhand 
genom att teamet kollektivt tog på sig uppgiften. I fallet som AliceB återberättar 
blev teamets reaktion att ta avstånd från den felande medlemmen. I slutet av 
hennes berättelse tas situationen upp vid daily scrum och resulterar i att man 
beslutar att ta fram en checklista för kontrollåtgärder inför överlämningar till 
kund. Däremot diskuterar man inte de såriga relationerna inom teamet, utan 
nöjer sig med att beklaga sig över att utvecklaren (som höll på att byta team och 
därför inte var närvarande vid mötet) inte gjort ett tillräckligt bra jobb.  
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TEMA 5 INTE FÅ VARA MED  

I temat finns 12 berättelser från nio individer. Berättelserna handlar om svaghet 
– om rädslan för att som följd av professionell otillräcklighet riskera utstötning 
ur teamgemenskapen och inte få vara med längre.  

Berättelserna är med ett par relativt neutrala undantag hämtade från de upp-
levelser som respondenterna valde som exempel på negativa upplevelser, alltså 
med ”låg motivation”.  

H u r  t a r  d e t  s i g  u t t r y c k ?   

I Tabell 13 finns de olika dramaturgiska varianterna sammanfattade. De handlar 
alltså om befarad eller faktisk oförmåga i arbetet – att misslyckas eller riskera 
misslyckande. Den negativa laddningen utgår från en upplevelse av egen oför-
måga och skruvas upp av osäkerheten om hur ”de andra” kommer att reagera. 
Ska den som visar svaghet i arbetet få gruppens stöd? Eller kommer han eller 
hon att ses som ett lik i lasten som man socialt stöter ut eller bokstavligen gör 
sig av med?  

Förutom en episod i en berättelse (DanielB) finns inga exempel i berättelser-
na på att teamet verkligen stött ut eller ens ”markerat” mot en ”svag” medlem. 
Det räckte med upplevelsen av att risken fanns.  

 

Tabell 13 Tema 5: Inte få vara med (Negativa berättelser) 

Meningsfulla dramaturgiska komponenter Nyckelord Berättelser 

Ha misslyckats  Inkompetent BirgittaB, DesireeC 

Stå ensam kvar  Övergiven DanielB , DanielD 

Att få bli inkluderad Samhörighet ChristianA, DesireeB 

Rädsla för att bli teamets svaga länk  Utstött CeciliaD, EllenB, 
EllenC, JohanC, 
JuliusB, MartinA 

   

Inkompetent –  Ha misslyckats 
BirgittaB och DesireeC och gav verkligen upp och tvingades berätta det för 
teamet. Det skedde i båda fallen vid daily scrum. Teamet accepterade detta och 
beslutade snabbt om en ny lösning för att komma vidare. BirgittaB och 
DesireeC fick nya arbetsuppgifter. Obehaget som båda förknippade med episo-
den gick snabbt över. Men upplevelsen var ändå så stark att de valde den på 
frågan om upplevelser med ”låg” motivation.  
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Övergiven – Stå ensam kvar  
Daniel berättar om upplevelser från en period när han haft rollen scrum master 
i sitt team. Det första han nämner då han ombeds erinra sig episoder med hög 
motivation är att det är när man ”klarar av saker och product owner är nöjd” (Dani-
elD). DanielB är en episod33 där han överges av både produktägare och de 
andra teammedlemmarna när en akut och svår situation ska hanteras. Att bli 
övergiven är det centrala i hans upplevelse.  

Samhörighet – Att få bl i  inkluderad 
Bekräftelsen från teamet är viktig både för upplevelsen av den egna kompeten-
sen och på att man räknas som en nyttig medlem i teamet, en att räkna med. 
När DesireeB erinrade sig en episod med låg motivation så var hon snabb att 
välja en episod när hon måste meddela teamet att hon tvingats ge upp en upp-
gift, medan hon lika snabbt som motivationshöjdpunkt identifierade en period 
när hon kunde bidra direkt till teamet genom att utbilda sina kollegor. Valören i 
upplevelsen av hennes prestation – hög eller låg – avgörs av hur den position-
erar henne i teamet.  

ChristianA framhåller mycket bestämt att det är det intellektuellt utmanande 
innehållet i själva arbetsuppgifterna som ger honom motivation och tillfredsstäl-
lelse. Interaktionen med andra aktörer, som t.ex. med kundrepresentanter och 
användare, är något man nästan motvilligt får acceptera för sin försörjning. Men 
sedan återkommer han flera gånger till hur han ändå på olika sätt anstränger sig 
för att få kollegorna i teamet att förstå och uppskatta hans bidrag till den ge-
mensamma uppgiften. Bekräftelsen från teamet om att han bidrar är trots allt 
viktig för honom.   

Utstött – Rädsla för att bl i  teamets svaga länk 
En majoritet av berättelserna i temat kretsar kring risken för att bli den svaga 
länken i teamet, den som inte räcker till och inte bidrar tillräckligt.  

JuliusB upplever att han tappar fotfästet när han under några veckor lånas ut 
till ett annat team. Hur kommer de andra i hans ordinarie team att se på honom 
när han inte är med och bidrar i de tekniska diskussionerna?  

MartinA34 berättar om att han själv inte förmår att ge upp en omöjlig arbets-
uppgift av rädsla för att bli en som belastar teamet. Han berättar att daily scrum 

33 Den finns också refererad Tema 3 Hotet från utsidan, i avsnitt Övergiven – Klämd mellan team och 
produktägare, s. 148. 
34 Ett referat av den finns i Tema 3 Hotet från utsidan, i avsnitt Vanmakt: Orimliga arbetsuppgifter, s. 
146ff. 
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förvandlas till ”en farlig ritual” där han varje dag tvingas stå framför de andra och 
svika teamet:  

För att i och med att du står där och ska visa vad du har åstadkommit, men du 
kanske inte har åstadkommit så mycket. Och om man då har en tendens att 
skuldbelägga sig själv så . . . kan man lätt få för sig att andra människor tycker 
att man inte presterar så som man borde. . . . Det är en väldigt stark drift att inte 
göra bort sig, att åstadkomma och prestera.  

Just det här att inte göra bort sig tror jag är min största svaghet. Att det är det som 
det har handlat om mycket. Att man ska inte stå där framför andra människor 
och vara tvungen att säga ’Jag kunde inte’. 

Ellen B och EllenC, två episoder från samma respondent, handlar båda om fru-
strationen att inte kunna bidra tillräckligt till teamets arbete. En av berättelserna 
(EllenB) handlar om att hon inte får möjlighet att utvecklas i sin tidigare exper-
troll (som hon hade innan man började arbeta agilt). I det agila teamet förväntas 
hon utveckla ”bred kunskap, inte djup kunskap”. Man måste ”ta en work task från 
tavlan och man kan inte fördjupa sig”. Hon ”tappar den kunskap [hon] haft tidigare”. 
Hon oror sig för att de andra snart kan se henne som onyttig.  

EllenC handlar om att hon och några andra teammedlemmar i vissa faser av 
teamets arbete tvingas sysselsätta sig med arbetsuppgifter konstruerade för att 
fylla tiden. Det uppstår ett glapp när bara några av medlemmarna har tillräckligt 
djup kunskap om det som teamet för tillfället ska göra. De andra läser in sig på 
eller passar på att utbilda sig i något. Hon återkommer flera gånger till att hon 
då inte ”känner sig effektiv”. Det är ”slöseri med tiden” och ”hjärnan blir trött av att 
bara sitta och läsa hela dagen”. Frustrationen är stor. Hon har tråkigt och hon upp-
lever att hon riskerar sin plats genom att inte bidra till teamets arbete.  

Hos CeciliaD byts delar av teamet ut. De nytillkomna är mindre erfarna än 
de tidigare och de intar en trevande, försiktig attityd i teamets planeringsmöten 
och vid daily scrum. Vid ett retrospective tar flera av dem upp att de upplever 
att de inte får hjälp av de erfarna fast de ber om det. CeciliaD känner sig utpe-
kad. ”Dom säger att dom ber om hjälp men dom får ingen hjälp. Jag känner inte igen mig 
själv [i det].” Hon uttrycker sin frustration över att ha hamnat i rollen som en 
som inte hjälper till, när hon själv upplever att problemet egentligen finns hos 
”de nya”. Tidigare skrattade man och”[hade] småkul”, men hon upplever att de 
nya medlemmarna ”inte säger nånting, inte säger nånting, inte säger nånting”. Nu har 
det blivit tyst och fåordigt under arbetet, vid teamets möten och under rasterna. 
Hon har börjat tvivla på sig själv: ”Jag har ju inte fattat att de har frågat över huvud 
taget.” Kanske har hon inte förstått att de uttrycker sig annorlunda än hon är 
van vid? Hon berättar att hon numera ibland smyger sig undan vid fikarasterna.  
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JohanC berättar hur han observerat att en och annan skicklig utvecklare inte 
klarar av den transparens inom teamet som agila metoder innebär. Det kan vara 
påfrestande att varje dag tvingas visa upp att man presterat: 

Dom gillade inte att jobba enligt scrum . . . Att man hela tiden har den här kon-
trollen. Dom är jätteduktiga personer, jätteduktiga utvecklare men dom klarade 
liksom inte av att jobba på det sättet. . . . Dom behöver få sitta i lugn och ro, 
kanske sitta i en dag eller två och grotta ner sig eller vad man ska säga. . . . Och 
jag kan kanske förstå dom också. Det måste ju finnas plats för det med. . . . att få 
gräva ner sig i sin grotta och få vara i fred och sen komma ut när man är färdig i 
stället för att få bevisa hela tiden. Det här gjorde jag i går, det här ska [jag göra i 
dag].  

D o m i n e r a n d e  p s y k o l o g i s k a  b e h o v   

Berättelserna i det här temat har en tydligare koppling till samhörighet än i nå-
got av de övriga temana. Den egna prestationen används för att få bekräftelse 
på att man inkluderas i teamet.  

Ett rejält misslyckande med sin arbetsuppgift innebär att man kan bli hjälp-
löst utlämnad till gruppens goda vilja (minskad autonomi).  

I n d i v i d e r n a s  i n r e  a r b e t s l i v   

Berättelserna i temat handlar om att möjligheten till samhörighet står på spel. 
Här finns flera tydliga episoder av typen Nourishers/Toxins, alltså både posi-
tiva och negativa:  

- visad respekt [9] (DesireeB) eller bristande respekt (DanielD, CeciliaD, 
DanielB),  

- förtroende [10] satt på spel (DesireeC, EllenB), visat förtroende (Birgit-
taB) eller bristande förtroende (DanielD, CeciliaD),  

- känslomässigt stöd [11] (BirgittaB , DesireeC) eller uteblivet känslomäss-
igt stöd (CeciliaD, JuliusB),  

- kamratskap [12] satt på spel (DesireeC, EllenC, JuliusB) eller utstötning 
ur gemenskapen (DanielB).  

Det handlar alltså om det interpersonella klimatet i teamet. 
Flera berättelser innehåller också händelser av typen setbacks [1] och hotad 

autonomi [3]: När deltagaren inte kan prestera (setback) och hamnar i en situat-
ion som han eller hon inte kan påverka längre (autonomi) sätts möjligheten till 
samhörighetsupplevelse i teamet på spel.  
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V i k t i g a  a g i l a  a r r a n g e m a n g   

Roller  
Det är utvecklingsteamet som står i centrum i dessa berättelser. För individen 
handlar det om att inkluderas i teamets gemenskap. 

Rollen scrum master finns närvarande som en viktig aktör i en enda berät-
telse (CeciliaD). När scrum master blir medveten om teamets problem (att nya 
teammedlemmar upplever att de inte får hjälp när de ber om det) vid retro-
spective, tar hon initiativ till att justera teamets arbetsprocess på så sätt att hon 
vid daily scrum uttryckligen frågar varje teammedlem om de behöver hjälp av 
något slag.  

Daniels berättelser (DanielD och DanielB) avviker litet från de andra i det 
avseendet att det är Daniel själv som har rollen scrum master och upplever hur 
han hamnar utanför teamet, klämd mellan en aggressiv produktägare och ett 
team som vänder sig bort när det hettar till och ”offrar” Daniel. Teammed-
lemmarna upplever sig inte som kollektivt ansvariga för teamets prestationer, 
utan gör scrum master till ”traditionell projektledare” när de vill slippa dela an-
svaret.  

I övriga berättelser är scrum master passiv eller saknas helt som aktör. Rollen 
produktägare finns med som ett element bara i Daniels två berättelser. I övriga 
berättelser handlar det uteslutande om utvecklaren och dennes relation till tea-
met.  

Aktiviteter  
Flera av berättelserna kretsar kring det som utspelas vid daily scrum. Det är vid 
daily scrum som teammedlemmen exponerar sin upplevda oförmåga för de 
andra i teamet (BirgittaB, DesireeC, JohanC, MartinA och delvis JuliusB och 
DanielB). Sprint planning är den viktigaste arenan i en berättelse (JuliusB), lik-
som retrospective är central i CeciliaD. Demo nämns över huvud taget inte i 
detta tema.  

Andra artefakter 
Övriga agila komponenter har bara perifera roller i berättelserna. Indirekt spelar 
sprint backlog en roll i de berättelser som handlar om oförmåga som blottas vid 
daily scrum, eftersom dessa möten riktas mot de individuella teammedlemmar-
nas tilldelning av arbetsuppgifter från sprint backlog.  

Ett undantag är EllenC, där hennes upplevelse av att bli hänvisad till arbets-
uppgifter valda för att fylla tiden snarare än leda framåt uppstår i skarven mellan 
inkrement, när ett ny release ska sättas i skarp drift. Här tycks det finnas en dis-
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krepans mellan teamets uppgift och teamets samlade kompetens som kan kopp-
las till en inte helt ändamålsenlig definition of ”done”. När teamet flaggat för att 
ett inkrement är klart så återstår tydligen ändå avsevärt arbete innan releasen är 
genomförd.  
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UPPLEVELSER AV AGILA METODER I PRAKTIKEN: EN 
SAMMANFATTNING AV ANALYSEN 

De fem teman jag använt för att gruppera och analysera de intervjuade utveck-
larnas upplevelser kan sammanföras ytterligare. Tre teman avser upplevelser 
relaterade till arbetet självt och två teman avser upplevelser relaterade till ar-
betsgemenskapen i utvecklingsteamet: 

- Arbetet självt 

- Arbetet går framåt 

- Återkopplande användare.  

- Hotet från utsidan  

- Arbetsgemenskapen i teamet 

- Tillsammans i teamet  

- Inte få vara med 
I sammanfattningen kommer jag att redovisa och diskutera de generella möns-
ter som kan observeras i analyserna av respektive tema. Mönstren kommer att 
diskuteras i tre avsnitt: 

Först mönster knutna till de grundläggande psykologiska behov (Deci & 
Ryan  1985) som ger upplevelserna dess huvudsakliga laddning. Därefter möns-
ter knutna till de typer av vardagshändelser från The progress principle 
(Amabile & Kramer  2011b) som har inverkan på individens motivation. Slutli-
gen mönster knutna till implementeringen av agil metod.  

En relativt mekanisk presentation av viktiga grundläggande psykologiska be-
hov i respektive tema finns i Tabell 14 (s. 166), vilka typer av vardagshändelser 
från The progress principle som är viktiga i respektive tema finns i Tabell 15 (s. 
168) och en motsvarande presentation av viktiga agila komponenter per tema 
finns i Tabell 16 (s. 170). Det är dock knappast möjligt eller meningsfullt att 
försöka kombinera dessa beskrivningar i något slags kombinerad matrisform, 
därtill är sambanden alltför kvalitativt olika. Det skulle bli omöjligt att svara 
entydigt på vad som skiljde olika markeringar i en sådan matris från varandra.  
I stället har tabellerna sin funktion som stöd vid läsningen av analysen så som 
den presenteras här nedan i textform.  

P s y k o l o g i s k a  g r u n d b e h o v  p å  s p e l  

I berättelserna i Tema 1 Arbetet går framåt får behovet av kompetens näring 
vilket stimulerar intrinsic motivation. Den autonomi som utvecklarna också 
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upplever – de känner att de kan påverka sin arbetssituation – är väsentlig för att 
skapa förutsättningar för kompetensupplevelsen.  

Tema 3 Hotet från utsidan är en negativ spegelbild av detta: Yttre krafter ho-
tar teamets autonomi och, som en följ av det, den annars möjliga upplevelsen 
av kompetens i skapandet. Utvecklarnas intrinsic motivation minskar.  

 

Tabell 14 Psykologiska grundbehov i berättelser (per tema) 
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Kompetens X X (x) (x)  

Autonomi X X X  (x) 

Samhörighet  X  X X 

(x) : behovet har sekundär eller indirekt betydelse. 

       

I Tema 2 Återkopplande användare är det bekräftelsen från dem därute som 
väntar på systemet som är den avgörande komponenten. Det som teamet skap-
ar har en mening utöver den tekniska, intellektuella utmaningen. Nyckeln till 
den positiva upplevelsen i de situationer som utvecklarna återger är att använ-
darnas positiva återkoppling skapar band mellan utvecklare och användare –  
samhörighet. Återkopplingen bekräftar teammedlemmens positiva självbild – 
att vara en individ som förmår att skapa något meningsfullt. Detta stimulerar en 
internalisering av det instrumentella målet, dvs. själva det utvecklade systemet. 
Internalisering av målet som något meningsfullt, självvalt, innebär att individen 
inte upplever sin autonomi hotad och därmed rycks inte förutsättningarna un-
dan för att uppleva sin kompetens (att drivas av intrinsic motivation). Också 
individens uthållighet ökar.  

Berättelserna i Tema 4 Tillsammans i teamet och Tema 5 Inte få vara med 
gör det tydligt att det agila teamet är en arbetsgemenskap och ingen vänskaps-
grupp. Ett villkor för att höra till teamet är att man bidrar till jobbet, annars blir 
man en belastning. I de flesta positiva berättelser om teamets gemenskap (dock 
inte i alla) är progressen i arbetet en viktig komponent. Upplevelsen av progress 
blir förstärkt genom att den upplevs inom ramen för en grupp – deltagaren blir 
med sitt bidrag (sin kompetens) del av något större. Men det är tillfredsställel-
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sen av behovet av samhörighet som ger den här ytterligare positiva skjutsen åt 
upplevelsen.  

Speciellt i de negativt laddade berättelserna i Tema 5 Inte få vara med är det 
tydligt att gruppens normer – villkoren för att få vara med – uppfattas bygga på 
att medlemskap är kopplat till att man kan bidra till arbetet. För svagt bidrag 
innebär hjälplöshet och därmed risk för tappad status eller utstötning. Det är 
också tydligt att det är det upplevda hotet att inte räcka till för gruppens normer 
som är upplevelsens kärna, inte den verkställda utstötningen. Med ett undantag 
(DanielB) fanns inga berättelser som handlade om att gruppen verkligen stött ut 
någon. Tvärtom fanns exempel på motsatsen (BirgittaB, DesireeC). Upplevel-
sen kommer huvudsakligen inifrån den upplevt ”svaga” individen själv.  

V e r k n i n g s f u l l a  v a r d a g s h ä n d e l s e r   

Progress och autonomi  
En generell observation är att progress i arbetet [1], att komma framåt och 
skapa resultat, är tydligt närvarande i samtliga fem teman. Nästan lika genomgå-
ende är autonomi [3] (dominerande komponent i fyra av fem teman). Dessa 
båda aspekter av upplevelserna är de enskilt starkaste i utvecklarnas upplevelser, 
vare sig det är positivt eller negativt laddade berättelser. Det handlar om att pre-
stera och att kunna påverka sin situation. 

Catalysts relaterade t i l l  samarbete 
De positiva upplevelserna, oavsett om de är relaterade till arbetet självt eller till 
gemenskapen i teamet, innehåller vardagshändelser av typen progress [1] och 
autonomi [3], men också de tre Catalysts som har samarbetsprägel: Att få hjälp  
[6], att lära av erfarenheter [7] och att låta idéer flöda fritt [8]. Positiva motivat-
ioinsupplevelser i agila miljöer tycks alltså vara starkt relaterade till samarbetet.  

Toxins tydl iga när gemenskap el ler  arbete hotas 
Nourishers, händelser som stärker det positiva psykosociala klimatet i teamet, är 
inte särskilt framträdande inslag i berättelserna. Undantaget är Upp-
muntran/Visat förtroende [10] som återkommer i många berättelser (i skymun-
dan av de allra mest centrala faktorerna) oavsett innehållet i dem i övrigt. Att 
uppleva att man visas förtroende är viktigt för utvecklare i agila utvecklings-
team.  

Nourishers negativa motsvarigheter, Toxins, dyker upp i de negativa upple-
velserna. I Tema 3 Hotet från utsidan och Tema 5 Inte få vara med är Toxins 
vanliga komponenter.  

   167 



De positivt laddade berättelserna utspelas visserligen ofta i teamets trygga 
hägn, men upplevelserna är då relaterade mer till själva det gemensamma arbe-
tet än till manifestationer av ett varmt psykosocialt teamklimat. Den positiva 
psykosociala miljön i teamet tycks vara en biprodukt av att själva arbetet funge-
rar väl.  
 

Tabell 15 Kategorier från The Progress Principle i berättelser (per tema) 

The Progress Principle 
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[1]  Progress X X X X (x) 
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[2]  Clear goals  X (x)   

[3]  Autonomy X  X X (x) 

[4]  Resources      

[5]  Time      

[6]  Help  (x)  (x) X  

[7]  Learning  (x)   X  

[8]  Ideas flow (x)   X  

N
ou

ris
he

rs
 [9]  Respect   (x)  X 

[10] Encour.& confid. (x) X (x) (x) X 

[11] Emotion. support     X 

[12] Affilation     X 

(x): händelsetypen har indirekt eller sekundär roll . 

       

Högpresterande team utmärks av psykological safety (Edmondson  1999), dvs. 
att medlemmarna är trygga i att teamet accepterar synpunkter, idéer och ini-
tiativ, även om man misslyckas eller visar sig ha fel. I team som presterar krea-
tivt hjälper man varandra (Hargadon & Bechky  2006, Mueller & Kamdar  
2011) och ägnar varandras idéer uppmärksamhet och tid (West  2000, Paulus & 
Yang  2000). Det är rimligt att vänta sig att en sådan teamkultur manifesteras i 
form av vardagshändelser av typerna hjälpa varandra [6], lära av erfarenheter 
[7], fritt utbyte av idéer [8], visad ömsesidig respekt [9], uppmuntran och visat 
förtroende [10], känslomässigt stöd till varandra [11] och kamratskap [12], dvs. 
samarbetsinriktade Catalysts och Nourishers. Man kan därför spekulera i att 
teamkulturen i utvecklarnas team där de positiva episoderna utspelats, antaglig-
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en haft en intern kultur med stort inslag av Nourishers, men att de riktigt starka 
upplevelserna uppstod när detta gav frukt i form av framgångsrikt arbete i tea-
met.  

Tid och resurser f inns  
Det finns nästan inga referenser alls till händelser och episoder av typen hög 
tidspress [5] och resursbrist [4] i berättelserna, vilket kan tolkas som att tid och 
resurser inte varit väsentliga riskfaktorer i några av de intervjuades projekt. Det 
finns bara ett par enstaka undantag: EllenC (s. 161) om understimulans i vissa 
perioder och MartinA (s. 146 och 160) som belastades med mer och mer arbete 
tills han kollapsade. Ett syfte med teamets självstyrande över arbetets omfatt-
ning per sprint och över sina arbetsprocesser är att skapa en arbetsrytm som är 
stimulerande men inte högre än att deltagarna ”should be able to maintain a constant 
pace indefinitely” (Princip Nr. 8 i det agila manifestet: Beck et al.  2001). Data, eller 
rättare sagt frånvaron av data, ger här stöd för att detta ofta infrias också i prak-
tiken.  

 

A g i l a  k o m p o n e n t e r  i  b e r ä t t e l s e r n a  

Sprint ger en posit iv puls  
Sprinten står för något viktigt som finns med i en stor andel av de positiva upp-
levelserna. Sprinten ramar in arbetet i de agila projekten, det är den puls som 
man relaterar till. Positiva episoder utspelar sig vanligen under en eller en serie 
sprintar.  

Referenser till sprintar är inte alls lika framträdande i de negativt laddade 
upplevelserna, dessa är mer relaterade till en eller flera aktörer.  

Möten vikt iga,  särski lt  dai ly scrum och demo 
Nära kopplad till sprinten är sprint review (demo) som markering av att sprin-
ten är avslutad. Demo är en viktig arena för starka upplevelser, både positiva 
och negativa. Det handlar då om upplevelser relaterade till arbetet snarare än till 
gemenskapen. I Tema 2 Återkopplande användare tar utvecklarna emot uttryck 
för positiv uppskattning och positiva förväntningar på produkten. I Tema 3 
Hotet från utsidan upplever teamet att det egna arbetet är hotat, ignorerat eller 
ifrågasatt av produktägaren eller användarrepresentanter, ofta just i samband 
med demo.  

Daily scrum är den allra mest laddade arenan. Här upplever man stark pro-
gress (tema 1) och stark gemenskap (tema 4). Mötet är ett forum då arbetet och 
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gemenskapen ställs på sin spets och daily scrum är också arenan där den som 
upplever svaghet känner sig exponerad inför de andra (tema 5).  

Hindrande agi la komponenter 
Det finns inga exempel på berättelser där produktägaren spelar någon avgö-
rande roll i positiva upplevelser. Teamet skapar sitt driv inifrån när produktäga-
ren ger teamet relevanta förutsättningar och respekterar teamets behov av själv-
styrande. I de negativt laddade upplevelserna finns däremot produktägaren med 
som den viktigaste agila komponenten. Dessa berättelser finns i Tema 3 Hotet 
från utsidan. När produktägaren inte fungerar – så som det upplevs av individer 
i teamet – får det starkt negativa effekter på utvecklarnas känsloläge och moti-
vation. Det är framför allt att produktägaren agerar på ett sätt som upplevs hota 
teamets autonomi som ger upplevelserna negativ laddning. Produktägaren orsa-
kar setbacks, skapar förvirring om målet och agerar så att utvecklarna känner 
sin professionalitet ifrågasatt och sin autonomi inskränkt. 

 

Tabell 16 Agila komponenter i berättelser (per tema) 
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Product owner   X   
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Sprint X X  X  

Sprint planning (x)  X   

Daily scrum X   X X 

Sprint review (demo)  X X   

Retrospective      

Ö
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ig
t 

Product backlog   (x)   

Sprint backlog (x)  (x)  (x) 

Increment (x) X  X  

Definition of ”done”    (x)  

(x) anger att komponenten har en indirekt  roll. 

       

De exempel på negativt agerande av produktägaren som finns i berättelserna 
och som är tydligt knutna till andra agila komponenter är relaterade till sprint 
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planning eller demo. Det är också de två formella mötesarenor där balansen 
mellan produktägaren och teamets inflytande över projektet formellt avhandlas. 

Andra komponenter  
Scrum master och retrospective spelar sällan någon framträdande roll i respon-
denternas återberättade motivationsupplevelser. Det gör heller inte product 
backlog eller definition of ”done”, som bara dyker upp som bakgrundsfaktor i 
varsitt tema. Innebär det att komponenterna är betydelselösa?  

I flera berättelser är en viktig komponent att teamet själva kunde ta beslut 
om sitt arbetssätt, även om det inte skedde vid retrospective eller i vart fall inte 
tydligt framgick av berättelsen om det var så. Det är möjligt att retrospective 
trots allt har bidragit till att det uppstår arenor där teamets självstyrande upp-
levts påtagligt och därmed bidragit till positiva motivationsupplevelser, även om 
det inte är helt tydligt i datamaterialet. 

Scrum master finns med som en bakgrundsroll i ett par berättelser (t.ex. Ce-
ciliaD) men är nästan osynlig i samband med både de positiva och de negativa 
upplevelserna.  

I datamaterialet finns inte ens så mycket som en handfull referenser till defi-
nition of ”done”, inte ens i förbigående. Indirekt kan man diskutera om inte en 
fungerande implementering av definition of ”done” bidragit till att händelseut-
vecklingen i flera av berättelserna (bland annat FilipB) utvecklats i positiv rikt-
ning, men hur konceptet inverkat på arbetsmiljön i de undersökta fallen är inte 
tydligt. 

Product backlog finns med som en bakgrundsfaktor i teamets samspel med 
produktägaren, men är inte ett koncept som blir särskilt ”synligt” i berättelser-
na.  

F e m  u p p l e v e l s e t e m a n  i  s a m m a n f a t t n i n g  

Sammanfattar man mönstren från de intervjuade utvecklarnas berättelser i de 
tre teman som är knutna till arbetet självt kan deras viktigaste karaktärsdrag be-
skrivas på följande komprimerade sätt: 

Tema 1 Arbetet går framåt beskriver lustfyllda vardagar med intensivt arbete 
i teamet. De ramas in av sprint planning och demo och däremellan drivs man 
framåt genom att både progressionen i arbetet och gemenskapen manifesteras 
regelbundet vid daily scrum. Här finns en inre glädje i förhållande till arbetsflö-
det under episoden. Fokus är på här och nu. Det handlar om Progress, Auto-
nomi och andra Catalysts.  

   171 



Tema 2 Återkopplande användare beskriver en annan slags positiva upple-
velser, inte så mycket lustfylla som tillfredsställande. Tillfredsställelsen kommer 
av att betrakta sig själv utifrån, med någon annans perspektiv, och tycka om 
bilden. Det är vid demo och i mötet med användarna bakom produktägaren 
som det händer. Fokus är på framtiden och förväntningarna på produkten. Det 
handlar om Progress, Meningsfullt mål och Visat förtroende. 

Tema 3 Hotet från utsidan beskriver tillfällen när man tappar sin energi och 
går på tomgång för att någon annan tagit över, upplever maktlöshet inför att bli 
sedd på ett sätt som man upplever är oförtjänt. Den inre motorn har stannat. 
Berättelserna kretsar kring produktägaren och de två arenor där teamet möter 
denne, alltså sprint planning och demo. Man upplever Setbacks och förlorad 
Autonomi. 

Sammanfattar man mönstren från upplevelserna i de två teman som är 
knutna till gemenskapen i utvecklingsteamet kan de beskrivas på följande sätt: 

Tema 4 Tillsammans i teamet beskriver upplevelsen av att vara innesluten i 
en grupp, surfande på en stark våg på väg framåt. Gruppgemenskapen förstorar 
upplevelsen. Det är teamet, teamet, teamet och arbetet med sprinten och det 
bekräftas varje dag i daily scrum. Man upplever Progress, Autonomi (Vi kan 
åstadkomma vad som helst!) och samarbetsinriktade Catalysts (Hjälp, Lärande 
och Idéutbyte). 

Tema 5 Inte få vara med beskriver när individens identitet står på spel. Det 
är upplevelser när det hissnar inför risken att bli övergiven och utstött. Det 
handlar inte om de andras vänskap, utan om man duger eller inte. Motgångar 
som gör individen beroende av de andras välvilja initierar upplevelsen. De befa-
rade uttrycken för utstötning är en konsekvens av den upplevda egna oför-
mågan. Det är inför teamet vid daily scrum som allt ställs på sin spets: Uthängd 
eller räddad? Här handlar upplevelsen om Nourishers eller Toxins. 
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7 Diskussion och slutsatser  

Avhandlingens forskningsfråga formulerades i inledningskapitlet – hur inverkar 
agila metoder på deltagarnas motivation? – och delades i två delfrågor: 

- Utifrån ett motivationsteoretiskt perspektiv, vilken inverkan kan de arrangemang 
som agila metoder rekommenderar förväntas få på deltagarnas motivation?  

- Hur påverkas deltagarnas motivation när agila metoder används i praktiken? 
 

För att få underlag för svaren har jag först beskrivit, avgränsat och slutligen 
formulerat en definition av agila metoder, det fenomen som frågorna avser (ka-
pitel 2 Agila metoder: Presentation, analys och avgränsning). Undersökningen 
har sedan inriktats på den agila metoden Scrum, som fått tjäna som represen-
tant för fenomenet agila metoder (kapitel 5 Analys av agil metod i idealform: 
Exemplet Scrum). Slutligen har data från erfarna systemutvecklare om deras 
upplevelser av agila metoder i praktiken i olika typer av organsationer och pro-
jekt samlats in och analyserats (kapitel 6 Upplevelser av agila metoder i prakti-
ken).  

Teori från psykologi om motivation, framför allt i samband med arbete med 
komplexa uppgifter, dvs. sådana som fordrar lärande och kreativitet för att lö-
sas, har använts för att analysera data (kapitel 3 Avhandlingens teoretiska 
grund).  

I detta kapitel formulerar jag svar på forskningsfrågorna. Först tar jag ställ-
ning till om den underliggande strategi som agila metoder bygger på kan finna 
stöd i teori om motivation från psykologi. Därefter diskuterar jag hur de prak-
tiska arrangemang som agila metoder anvisar realiserar den agila strategin – hur 
kan det förklaras med hjälp av motivationsteori? Diskussionen omfattar både de 
avsedda ideala agila arrangemangen och det som utvecklare upplever när agila 
metoder används i praktiken.  

Kapitlet fortsätter med en diskussion om vad resultaten har för relevans för 
ledare i organisationer som bedriver systemutveckling. Därefter diskuteras möj-
ligheterna att överföra kunskap från agila metoder för systemutveckling till 
andra slags projekt.  
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Kapitlet avslutas med reflektioner kring studiens begränsningar och med för-
lag på områden där studien pekar på behov av fortsatt forskning. 

ÄR DEN ”AGILA STRATEGIN” RELEVANT? 

Agila metoder bygger på att systemutveckling uppfattas som en komplex upp-
gift (Brooks  1987, Boehm  1988), dvs. en uppgift som kräver deltagarnas krea-
tivitet för att lösas framgångsrikt (McGraw  1978). Utifrån detta baseras agila 
metoder på en strategi med två samverkande komponenter: 

- Inkrementell och iterativ utveckling för att möjliggöra att lärande under 
processen tas till vara i projektet, 

- självstyrande individer och team i nära och transparenta arbetsformer. 
 

I kapitel 3 Avhandlingens teoretiska grund visade jag att teori från psykologi om 
individens kreativa process tillskriver lärande stor betydelse i den kreativa pro-
cessen, betonar betydelsen av individens motivation för dennes prestation i en 
kreativ process och slutligen betonar att upplevt självbestämmande har avgö-
rande inverkan på individens motivation. Jag menar att den agila strategin mot 
den bakgrunden framstår som relevant som utgångspunkt för att utforma me-
toder för systemutveckling.  

HUR REALISERAS DEN ”AGILA STRATEGIN”? 

Utgångspunkten i den agila strategin är att utvecklingen av systemet måste ske 
genom att lärande under processen kontinuerligt tas tillvara och används i det 
fortsatta arbetet. Den agila strategin behandlar både hur detta inverkar på hur 
arbetet med själva produkten bör arrangeras för att medge lärande – de yttre 
förutsättningarna – och på hur individens och teamets arbetsprocess bör ut-
formas för att stimulera att lärande verkligen sker. Jag behandlar dessa två 
aspekter nedan, en i taget. 

I diskussionen här nedan har jag valt att huvudsakligen använda termer från 
metoden Scrum, även om termerna varierar mellan olika agila metoder. Motsva-
righeter till de begrepp och arrangemang termerna syftar på återfinns i de flesta 
av de agila metoderna (se genomgången i kapitel 2 Agila metoder: Presentation, 
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analys och avgränsning), varför jag tror att det ändå inte ska behöva förvirra 
läsaren. 

S t ö d  f ö r  i n k r e m e n t e l l  o c h  i t e r a t i v  u t v e c k l i n g  o c h  l ä -
r a n d e  

Inkrementell och iterativ utveckling innebär att delresultat kontinuerligt utvär-
deras i förhållande till behoven i den verksamhet där systemet ska bidra till 
nytta. Lärdomar och nya insikter ska sedan tillföras det framväxande systemet 
kontinuerligt. Den agila metoden Scrums komponenter bidrar till att detta ska 
kunna ske på följande sätt:  

1. Product backlog skapar en öppen lista med beskrivningar av det färdiga 
systemets funktionalitet. Listan är avsedd att bearbetas kontinuerligt vart-
efter nya insikter görs. Rollen product owner tillför kunskap om syste-
mets nytta i förhållande till den verksamhet där det ska användas. Rollen 
utvecklingsteam tillför kunskap om tekniska möjligheter och begräns-
ningar.  

2. Indelning av arbetet i iterationer (sprintar) skapar naturliga intervaller för 
utvärdering av delresultat och för reflektioner kring gjorda erfarenheter 
och insikter om behovet av funktionalitet i det utvecklade systemet.  

3. Mötet sprint review (demo) tillför extern input om systemets nytta i för-
hållande till den verksamhet där det ska användas.  

4. Arenan sprint planning och dokumentet sprint backlog skapar konkreta 
möjligheter att låta nya erfarenheter bli implementerade praktiskt i arbetet 
med produkten.  

5. Arenan retrospective skapar konkreta möjligheter att låta nya erfarenhet-
er bli implementerade praktiskt i utvecklingsteamets arbetsrutiner. 

6. Daily scrum skapar en arena för omedelbart lärande, här och nu, inom 
utvecklingsteamet.  

7. Konceptet definition of ”done” och mötet sprint review (demo) bidrar 
till transparens som begränsar möjligheten till självbedrägeri, dvs. att del-
tagarna blundar för insikter om att de valda lösningarna har brister.  
 

Tillsammans skapar systemet av arrangemang en struktur som möjliggör lä-
rande och tillhandahåller verktyg för att föra lärdomar tillbaka in i det utveck-
lade systemet. De beskrivna arrangemangen måste dock ses enbart som yttre 
förutsättningar. För att strategins mål ska realiseras fordras att aktörerna kring 
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projektet utnyttjar möjligheterna. Den andra delen av den agila strategin (själv-
styrande individer och team i nära och transparenta arbetsformer) syftar till det. 
Jag har valt att diskutera stödet för självstyrande i förhållande till två organisato-
riska nivåer, först teamets självstyrande i förhållande till den omgivande organi-
sationen och därefter individernas självbestämmande inom teamet.  

S t ö d  f ö r  s j ä l v s t y r a n d e  t e a m  i  e n  o m g i v a n d e  o r g a n i s a t -
i o n  

Det viktigaste arrangemanget för att möjliggöra självstyrande team är den tyd-
liga ansvarsfördelningen mellan rollen product owner, som bestämmer vad som 
ska göras, och development team, som bestämmer hur det ska göras.  

Product owner ansvarar för att det utvecklade systemet svarar mot behoven i 
den verksamhet där det ska användas. Det innebär att product owner beslutar 
vilka funktioner som systemet ska innehålla, hur utvecklingen av dessa ska prio-
riteras inbördes och product owner är den som avgör när systemet är tillräckligt 
bra för att arbetet ska kunna avslutas och systemet (i olika versioner) tas i bruk.  

Development team ansvarar för planeringen och genomförandet av det ar-
bete som krävs för att utveckla den funktionalitet som product owner beslutat 
om.  

Varje uppdelning av ansvar skapar risk för överlapp eller för att något ham-
nar mellan stolarna, eller att någon av parterna upplever att den andra parten 
inte sköter sin del av ansvaret på ett bra sätt. För att hantera sådana risker defi-
nierar agila metoder både formella aktiviteter på definierade mötesarenor och 
artefakter som ska användas i samspelet mellan de två parterna. Det är framför 
allt product backlog, definition of ”done” och sprint review. 

Product backlog som referenspunkt i  samarbetet  
En metabeskrivning av en verklig produkt innebär en abstraktion som måste 
tolkas och som innebär en risk att parterna kring den tolkar den på olika sätt. 
Product backlog är en sådan metabeskrivning som tar hänsyn till denna risk 
genom att vara en beskrivning som utvecklas kontinuerligt under projektets 
gång. Det lärande som väntas ske under arbetet och under den pågående kom-
munikationen mellan utvecklare, beställare och användare kommer därför att 
kunna påverka product backlog. De funktioner som ligger litet längre ner i prio-
ritetsordning och därmed inte kommer att utvecklas under den allra närmaste 
tiden, kan beskrivas mindre detaljerat än de högst prioriterade. Fokus ligger på 
den närmaste tiden. Kan parterna bara komma överens om de viktigaste funkt-
ionerna, så behöver de längre bort i tiden inte vara lika tydliga för parterna, ef-
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tersom man kan återkomma till dem senare när man lärt mer om produkten 
och varandra. De funktioner man koncentrerar sig på förs över till en sprint 
backlog, som blir ett slags kontrakt mellan development team och product 
owner för den närmaste tiden. Product backlog däremot fungerar mer som en 
avsiktförklaring som man kan fortsätta att ”förhandla” om senare.  

Här ligger också en gruppdynamiskt positiv mekanik inbyggd: För varje 
framgångsrikt hanterad funktion i utvecklingen av systemet byggs förtroende 
mellan parterna som underlättar hanteringen av kommande funktioner. Det blir 
alltså inte avgörande att helt förstå alla funktionskrav redan i inledningen av 
arbetet eller att få gehör för sina synpunkter eller invändningar direkt (i början  
av en grupprelation är det som svårast att visa sig okunnig eller driva en obe-
kväm ståndpunkt (Wheelan et al.  2003)). I det agila systemet finns det möjlig-
heter att ta upp oklarheter igen senare och då i ett klimat där parterna hunnit 
bygga upp ett större ömsesidigt förtroende för varandra.  

Arenan sprint planning gör balansen mellan rol lerna tydl ig  
Product backlog bearbetas på en arena – mötet sprint planning – som är utfor-
mad för att tydligt manifestera ansvarsbalansen mellan team och product 
owner. Man kan beskriva mötet som ett drama i fyra korta akter. I den första 
akten presenterar product owner sin önskade prioritering inför den kommande 
sprinten och skälen för prioriteringen. I andra akten bedömer teamet hur 
många och vilka av de högst prioriterade funktionerna som de kan hinna ut-
veckla under sprinten och resonemangen bakom den bedömningen. I tredje 
akten kommer parterna överens om vilka man ska ta med. Här har product 
owner sista ordet, men teamet har alltså en reell möjlighet att påverka beslutet. 
Till sist strukturerar teamet de beslutade funktionerna i arbetspaket och bedö-
mer arbetsinsatsen för respektive arbetspaket. Resultatet är en sprint backlog, 
där product owner bestämt vad som ska åstadkommas och teamet hur det ska 
genomföras.  

Defintion of  ”done” och sprint review för att skapa förtroende 
För att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan två självständiga parter 
krävs transparens, att det finns objektiva kriterier med vilka man kan avgöra om 
parterna fullgör sin del av en överenskommelse (se t.ex. Fisher, Ury och Patton 
(1992) om principer för lyckade förhandlingslösningar). I agila metoder används 
komponenterna definition of ”done” och sprint review (eller några motsva-
rande komponenter) för att åstadkomma detta.  
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Definition of ”done” tillför ett koncept för att skapa entydiga definitioner 
för vad som menas med att en funktion är färdig, t.ex. vilka slags tester den ska 
klara. Varje post från product backlog som tas med i sprint backlog måste in-
kludera tillräcklig information för att den ska kunna utvecklas till att uppfylla 
definition of ”done”.  

Den andra komponenten är mötet sprint review (demo), där produkten visas 
upp och granskas av parterna. Poängen här är att det är själva produkten, inte 
dess metadokumentation, som granskas. Eventuella skillnader i tolkning om vad 
systemet ska kunna göra går alltså att granska direkt och utan det mellanlig-
gande ”språkliga filter” som en metadokumentation innebär. Idealet är att par-
terna själva kan prova systemet och ge feedback på det.  

Slutligen innebär konceptet med sprintar att inspektionen vid demo görs ofta 
och efter relativt små utvecklingssteg. I Scrum är en sprint begränsad till maxi-
malt trettio dagar, i andra metoder förkommer andra rekommenderade tidsin-
tervaller och i de intervjuade utvecklarnas projekt varierade det mellan en och 
fyra veckor. Återkopplingen kommer alltså ofta och det finns utrymme för att 
korrigera parternas olika tolkningar om det behövs. Upptäcker parterna att man 
hamnat i osynk har man möjlighet att återupprätta förtroendet genom sitt age-
rande ganska omgående under nästa sprint.  

Under sprinten ska utvecklingsteamet få ”vara ifred” och få chansen att 
ostört utveckla den funktionalitet man kommit överens om i sprint backlog. 
Det markerar att omvärlden respekterar utvecklarnas behov av ostördhet och 
koncentration i själva arbetet med att skapa programkod. Det bidrar därmed 
ytterligare till teamets upplevelse av autonomi.  

Slutligen har rollen scrum master (Coach i XP, project manager i FDD, team 
leader i DSDM) en uppgift att skydda teamet från yttre störningar, t.ex. i form 
av förändrade krav under pågående sprint. I t.ex. den agila metoden FDD ut-
trycks det som att en deluppgift för project manager är ”[to shield] the development 
team from distractions by forces external to the project” (Palmer & Felsing  2002, s. 28). 
Det syftar till att bevara teamets upplevelse av självbestämmande.  

U p p l e v e l s e r  a v  t e a m e t s  s j ä l v b e s t ä m m a n d e  i  p r a k t i k e n  

Det var tydligt i många av de återberättade positiva upplevelserna av stark mo-
tivation att teamets ostördhet under sprinten, inflytande över arbetets omfatt-
ning och hur det skulle utföras bidrog till upplevelsen (se framför allt Tema 1 
Arbetet går framåt och Tema 4 Tillsammans i teamet ). Två illustrerande exem-
pel på det är BenjaminAs team där man kunde ta beslut om en stor kodändring 
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(s. 133ff) och CeciliaA som upplevde starkt flyt när teamet kunde arbeta från 
början till slut med en större uppgift (s. 129).  

Det finns också flera exempel på positiva upplevelser knutna till att teamet 
hade stort inflytande och kunde bestämma över sina egna arbetsprocesser. En 
sådan är KonradB, som beskriver hur teamet snabbt och återkommande för-
ändrade sina rutiner när omständigheterna förändrades (s. 154). 

När aktörer utanför teamet bryter det ostörda arbetet i sprinten ger det upp-
hov till negativa motivationsupplevelser, t.ex. som i DanielBs team, där med-
lemmarna drar sig undan och lämnar scrum master ensam att driva på arbetet 
(s. 148) och FredrikaB som ifrågasätts av kund och frustrerad ägnar tid åt att 
älta situationen med sina kollegor (s. 144).  

Rollen product owner   
Rollen product owner har en nyckelroll för teamets upplevda självbestäm-
mande. I de flesta återberättade positiva upplevelser – de flesta berättelser är 
positiva upplevelser – spelar product owner en mycket tillbakadragen roll, för 
det mesta helt osynlig. När relationen mellan team och product owner fungerar 
väl kan till och med motgångar hanteras utan att hota upplevelsen av självbe-
stämmande. GabriellaB bär t.ex. motvilligt nyheten till product owner om att 
teamet (igen) överskattat sin förmåga, men det är ett obehag som snabbt går 
över (s. 148). Kulturen i organisationen präglas av det Edmondson kallar 
psychological safety (1999, 2002), alltså tron på att man kommer att få en andra 
chans. Det beskrivs bra i GabriellaBs replik: 

Bättre upp med den ruttna fisken på bordet innan den blir ännu mer rutten. . . . 
Det här är det läget vi är i. Vad gör vi åt saken? 

När däremot product owner inte lyckas vara teamets stabila motpart rubbas 
teamets upplevda självbestämmande och fokus flyttas från arbetet med produk-
ten till osäkerheten om ramarna. I Tema 3 Hotet från utsidan finns flera exem-
pel på det. Ett exempel är OskarB (s. 144), vars team skärmas av från använ-
darna genom en product owner med svag ställning i organisationen. Ett annat 
exempel är HelenB, där teammedlemmarna känner sig förödmjukade av pro-
duct owner (s. 145). Ett tredje exempel är en aggressiv product owner hos ovan 
refererade DanielB (s. 148).  

Rollen product owner finns i det agila systemet som ett slags hygienfaktor, 
alltså en faktor som skapar missnöje om den upplevs som otillfredsställande 
men inte skapar motivation om den fungerar (Herzberg et al.  1959). Så länge 
product owner och balansen mellan product owner och utvecklingsteamet fun-
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gerar så spelar product owner bara en perifer roll i teamets motivationsupple-
velser. Men när product owner-rollen inte fungerar sipprar de positiva möjlig-
heterna snabbt ut ur systemet. En fungerande product owner är nödvändig för 
att skapa en stabil kontext där teamet kan utveckla en positiv samarbetskultur.  

 

Möta användarna i  sprint review 
När mötet med användarna kommer till stånd vid sprint review (demo) i slutet 
av sprinten ger det upphov till positiva upplevelser som stärker utvecklarnas 
motivation (se Tema 2 Återkopplande användare ). De upplever att användarna 
har höga förväntningar på slutresultatet, det färdiga systemet, och att de har 
förtroende för utvecklarnas förmåga att uppfylla förväntningarna. Upplevelsen 
av att arbetet är meningsfullt – internalisering av extrinsic motivation – stärks. 
Teamet upplever sin kompetens (som är kopplad till självbestämmande) bekräf-
tad.  

S t ö d  f ö r  s j ä l v s t y r a n d e  i n d i v i d e r  i  t e a m e t  

Om utvecklarna i teamet upplever att teamet som enhet har inflytande över sin 
arbetssituation bidrar det till individernas upplevelse av självbestämmande. Men 
individens upplevda självbestämmande beror också av den andra organisato-
riska nivån, teamets interna formella och informella strukturer.  

Litet team med platt hierarki   
Den viktigaste komponenten i det agila systemet för att realisera strategin med 
självstyrande individer och team i nära och transparenta arbetsformer är rollen 
utvecklingsteam (eller development team). Det är en viktig komponent i samt-
liga agila metoder som undersökts i avhandlingen.  

Utveckl ingsteamet:  L itet  och informellt  
Grundidén är att skapa möjlighet för ett litet antal individer att kommunicera 
och samarbeta tätt och informellt med varandra.  

Även om detaljerna för hur teamet bör utformas skiljer sig åt en del mellan 
olika agila metoder, t.ex. i hur man förhåller sig till teaminterna roller, betonas 
genomgående att teamets medlemmar är kollektivt ansvariga för teamets arbets-
resultat. Scrum går så långt att man förbjuder interna roller (inkl. teamledare) 
och subteam och betonar att teamet måste vara tvärfunktionellt, dvs. ha indivi-
der som tillsammans besitter alla de kompetenser som behövs för att utveckla 
systemet. Det gemensamma syftet, oavsett de olika detaljerna i hur de enskilda 
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agila metodvarianterna realiserar det, är att skapa team av individer som måste 
vara intresserade av att stödja varandra för att lyckas. Enskilda individer i tea-
met ska inte kunna lyckas om inte teamet som helhet lyckas och det ska alltså 
inte gå att skylla på någon enskild kollegas bristande prestation om systemet 
inte fungerar tillräckligt väl.  

Två inbördes motverkande krafter i arbetsgrupper behöver här balanseras 
mot varandra. Gruppers potentiella kreativa styrka ligger i diversifiering, att de 
kombinerar individer med olika domänkompetens, erfarenheter och personlig-
heter, samtidigt som en egenhet med grupper är deras tendens att spontant 
sträva mot ökad homogenitet, alltså utveckla gruppnormer som bestraffar avvi-
kande individer, att det uppstår subgrupper med individer som har gemen-
samma drag, osv. (Mannix & Neale  2005). Individer visar också generellt mer 
kreativitet på egen hand än i grupp (Mullen et al.  1991) och små grupper (par) 
är mer kreativa än större grupper (Amabile et al.  2002a). I grupper, särskilt i 
framgångsrika grupper som upplever ett yttre hot, utvecklas gärna grupptän-
kande, som innebär att individer med avvikande synpunkter snabbt tystnar 
(Janis  1982). Gruppers spontana flockbeteende motverkar alltså i detta avse-
ende gruppens kreativa potential.  

För att grupper ska prestera kreativt fordras att de utvecklar normer som in-
nebär att de ägnar tid och uppmärksamhet åt varandras idéer (West  2000, 
Paulus & Yang  2000) och att individerna upplever att gruppens normer präglas 
av psychological safety, så att individerna törs pröva sina tankar och exponera 
sin förmåga inför gruppen (Edmondson  1999, 2002, 2003). Grupper som lyck-
ats utveckla beteendenormer som innebär att man hjälper varandra är mer krea-
tiva än andra grupper (Mueller & Kamdar  2011). Flera av de positivt verkande 
situationerna som beskrivs i The progress principle handlar om att individen i 
gruppen upplever att hon eller han får hjälp, blir lyssnad på (Catalysts) och att 
de andra i gruppen på olika sätt ger uttryck för att han eller hon är sedd och 
inkluderad (Nourishers) (Amabile & Kramer  2011b). Flera av de”agila ar-
rangemangen” är utformade så att de stödjer utvecklingen av sådana normer för 
utvecklingsteamets samarbete.  

Utveckl ingsteamets storlek och samlokaliser ing 
Teamets storlek är begränsad uppåt till nio medlemmar (i Scrum, liknande tum-
regler finns också i de andra metoderna) vilket väl matchar den övre gräns där 
arbetsgruppers generella produktivitet börjar går ned och där gruppers utveckl-
ingscykel börjar hämmas (Wheelan & McKeage  1993, Wheelan  2009). Det är 
flera faktorer som samverkar på ett hämmande sätt i stora grupper. I stora 
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grupper är de enskilda individerna mindre synliga, de är helt enkelt aktiva 
mindre andel av tiden och skillnaden mellan de mest och de minst aktiva med-
lemmarna ökar (Sjölund  1974), och deras känsla av personligt ansvar minskar 
(Paulus  2008). Begränsningen av gruppstorlek är därmed en viktig faktor för att 
teamet och dess medlemmar ska prestera kreativt.  

Bara två av de intervjuades team hade fler än nio medlemmar (se bilaga C). 
När teamet är geografiskt distribuerat uppstår liknande effekter på den in-

formella interaktionen inom gruppen som när teamet växer. Den informella 
interaktionen mellan medlemmarna utanför de formella mötena minskar och 
eftersom mängden interaktion bidrar till teamets gruppdynamiska utveckling 
(Wheelan et al.  2003) tar denna längre tid och den blir bräckligare (lägre grad av 
psychological safety (Edmondson  2002)).  

En bra illustration av svårigheterna finns i en fallstudie av ett team med en 
del i Danmark och en annan i Indien (Pries-Heje & Pries-Heje  2011). Även om 
forskarna kommer till slutsatsen att det agila arbetssättet bidrog positivt till pro-
jektarbetet, noterar man också hur svårt det var att åstadkomma en öppen 
kommunikation mellan de två delarna av teamet.  

I min undersökning var tre av de intervjuades team geografiskt distribuerade 
(se bilaga C). Ingen av dessa tre utvecklare hämtade sina exempel på episoder 
med hög motivation från upplevelser med sitt team, utan dessa utvecklares 
återberättade upplevelser utspelades i avskildhet (AliceA, s. 129, och Christi-
anA, s. 131) respektive hämtades från ett tidigare projekt med ett samlokaliserat 
team (BenjaminA, s. 133). 

Både teamets storleksbegränsning och samlokalisering är viktiga faktorer för 
att den agila strategin ska kunna realiseras.  

Utveckl ingsteamets kontinuitet  
I gruppers inledande utvecklingsfaser är fokus relativt sett mer inriktat på det 
sociala spelet än i grupper som hunnit mogna och utvecklingen mot en mog-
nare grupp tar tid och kräver mycket kommunikation inom gruppen (Wheelan 
et al.  2003). I XP (Beck & Andres  2005s. 63ff) liksom i DSDM (DSDM 
Consortium  2014, s. 43ff) betonas uttryckligen vikten av kontinuitet i teamet, 
men i allmänhet ägnas det inte mycket utrymme i de agila handböckerna åt dis-
kussioner kring omsättning av teammedlemmar. Det verkar ändå vara en tydlig, 
underförstådd norm i agila metoder att teamet bör hållas intakt över tid och att 
utvecklarna ska delta i bara ett team åt gången. Detta kan väntas ha flera posi-
tiva effekter på individernas inre arbetsliv och motivation, liksom på gruppens 
förmåga att prestera. Gruppens utvecklingsprocess går snabbare, eftersom man 
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helt enkelt ägnar större andel av sin tid åt intern kommunikation inom teamet. 
Sannolikheten för att man stannar kvar i situationer när informella roller och 
beteendenormer sätts på spel ökar också eftersom möjligheterna till flykt (till 
andra sociala sammanhang) är mindre (Bion  1961).  

Båda dessa förhållanden är gynnsamma för teamets gruppdynamiska utveckl-
ing: Grupper utvecklar sin interaktion över tid och blir mer arbetsinriktade med 
tiden (Wheelan et al.  2003), varför kontinuitet är viktig, både över tid och ge-
nom att inte dela sin tid mellan flera team (Katzenbach & Smith  1993).  

Utvecklarnas erfarenhet 
Vikten av att teamen har tillräckligt erfarna utvecklare betonas i flera av meto-
derna (t.ex. i Crystal (Cockburn  2002, 2006) och Scrum (Schwaber & 
Sutherland  2013a)) och är en faktor som tas upp som kritisk vid implemente-
ring av agila metoder (se Agila metoders begränsningar, s. 32).  

Domänkunskap är en viktig faktor i den kreativa processen (Amabile  1983). 
Det är svårt att lösa öppna problem om man har bara grund erfarenhet av pro-
blemområdet. Ett team där medlemmarna själva ska enas om hur olika problem 
och utmaningar ska tacklas blir givetvis sårbart om erfarenheten är låg eller 
koncentrerad till några få medlemmar. Den som ägnar stor del av sin tid åt att 
hjälpa andra blir själv mindre kreativ (Mueller & Kamdar  2011). Är erfarenhet-
en koncentrerad till någon enstaka eller till få individer, är det också svårt att 
undvika att det uppstår ett informellt ledarskap i gruppen. De erfarna leder då i 
praktiken teamet, vilket minskar graden av upplevt eget ansvar hos de övriga 
(Paulus  2008) och bidrar till uppkomsten av group think (Janis  1982).  

Sprint planning,  retrospective – inflytande 
Utvecklingsteamets struktur som en platt organisation med kollektivt ansvar för 
arbetsresultaten understryks genom utformningen av mötena sprint planning 
och retrospective. Dessa bidrar till att enskilda medlemmar kan uppleva att de 
har inflytande över teamets och sin arbetssituation. I sprint planning deltar alla 
teammedlemmar på lika villkor för att bidra till teamets tekniska lösningar – till 
hur det utvecklade systemet ska konstrueras. I retrospective bidrar på motsva-
rande sätt alla medlemmar i arbetet med att förbättra teamets interna arbetspro-
cesser.  

Aktiviteter konsekvent t idsbegränsade: Time-boxing 
Alla formella möten i teamet är tidsbegränsade – time-boxing – vilket bidrar till 
att minimera tiden i grupparbete. Det är gynnsamt för kreativt tänkande, som 
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uppstår mest när individen arbetar enskilt (Mullen et al.  1991) eller parvis (när 
tidspressen inte är hög: Amabile et al.  2002a).  

Man kan också spekulera i om begränsandet av grupparbetstiden kanske är 
särskilt gynnsamt för mjukvaruutvecklare, eftersom det finns studier som anty-
der att dessa som grupp är mer introverta än genomsnittet (Beecham et al.  
2008), vilket skulle tala för att de arbetar bäst i situationer med omväxlande 
grupp- och enskilt arbete och med stort utrymme för det senare.  

Sprint ger arbetsro 
Den tidsbegränsade arbetscykeln – sprinten – bidrar till arbetsro för utvecklarna 
som kan uppleva att de har stort inflytande över sitt arbete medan sprinten på-
går. Upplevelsen av självbestämmande stärks.  

Daily scrum och definition of ”done” 
Mötet daily scrum är mycket strikt formaliserat som en kort genomgång på 
högst 15 minuter (vilket betyder maximalt 1-2 minuter per medlem!) där alla 
medlemmar i tur och ordning besvarar tre formella och faktaorienterade frågor 
(om vad som åstadkommits sedan senaste mötet, avsedd prestation till nästa 
möte och eventuella förutsedda hinder för att klara detta). Mötet hålls under 
sprinten, då teamet ska vara ostört och producera. Det är ett laddat möte, då 
varje individ blir synlig och uppmanas uttryckligen att ”visa sina kort” – vad 
han eller hon lyckats producera – och självmant be om hjälp om hon eller han 
tror sig behöva det.  

Mötet bidrar till att individer och team upplever progression i arbetet på dag-
lig basis. Målet (sprintmålet och mötet sprint review) är inte mer än högst några 
veckor bort och därför påtagligt. Varje dag mäts framstegen jämfört med dagen 
före. Upplevelsen av progress [1]35 kan bli stark.  

Konceptet definition of ”done” bidrar till att status under sprinten är trans-
parent och entydigt. Enskilda medlemmar vet om de är klara med en arbets-
uppgift eller inte. Det är svårt att dölja svag progression bakom oklarhet.  

Daily scrum framkallar alltså laddade situationer där det kan ligga nära till 
hands att försöka slippa stå till svars inför de andra, t.ex. genom att använda sin 
vältalighet för att flytta fokus från den egna (svaga) prestationen. Det kan också 
skapa situationer då destruktiva beteenden från medlemmar i teamet lockas 
fram, t.ex. som att skuldbelägga individer som misslyckats eller oroar sig. Den 

35 Referenser till typer av vardagshändelser med inverkan på individens inre arbetsliv och motivation 
enligt The progress principle (Amabile & Kramer  2011b) görs liksom i tidigare kapitel med siffror 
inom hakparenteser där siffrorna refererar till Tabell 4 (s. 66). 
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strikta mötesformen gör att denna typ av beteenden undertrycks, det är svårt 
för den vältalige att ”prata bort” sina tillkortakommanden och för de lyssnande 
kollegorna att reagera destruktivt.  

Schwaber är medveten om att det är starka gruppdynamiska krafter i spel i 
ett sådant här möte och att det kan ha stor betydelse för teamets prestation att 
krafterna hanteras konstruktivt. Han skriver: ”During the daily scrum, only one person 
talks at the time. That person is the one who is reporting his or her status. Everyone else lis-
tens. There are no side conversations. . . . [Members] who cannot or will not conform to the 
above rules can be excluded from the meeting. . . or removed from the team” (2004, s. 135-
6). 

Den samlade effekten av mötesformen är att alla individer blir synliga i det 
lilla teamet, att alla måste hjälpas åt för att teamet ska lyckas och den strikta mö-
tesagendan sätter fokus på den gemensamma uppgiften. Det bidrar till utveckl-
ingen av en kultur där individen upplever att hon eller han blir lyssnad på, får 
och ger hjälp, att teamet drar nytta av gjorda erfarenheter, att medlemmarna 
känner sig behandlade med respekt, har varandras förtroende, får känslomässigt 
stöd när de oroar sig och är del av ett kamratskap, alltså samtliga av de slags 
vardagshändelser som beskrivs i de mest samarbetsrelaterade av Catalysts 
[6][7][8]och alla Nourishers [9][10][11][12]. Det bidrar till individens upplevelse 
av självbestämmande, att kunna ha inflytande över sin situation.  

Rollen scrum master som vaktpost för teamets kultur  
Rollen scrum master (Coach i XP, project manager i FDD, team leader i 
DSDM) har, som jag tidigare noterat, som uppgift att skydda teamet från yttre 
störningar. Rollen har också uppgiften att vara en vaktpost för teamets grupp-
process. Scrum master ska leda teamets möten, t.ex. daily scrum, med inriktning 
på att facilitera gruppens process. Scrum master har alltså en nyckelroll för att ta 
till vara på de möjligheter som agila arrangemang erbjuder för att utveckla tea-
met som självstyrande enhet.  

U p p l e v e l s e r  a v  i n d i v i d e n s  s j ä l v b e s t ä m m a n d e  i  p r a k t i -
k e n  

Teamets platta hierarki inverkar tydligt på upplevelserna i många av berättelser-
na, inte minst de i Tema 1 Arbetet går framåt och Tema 4 Tillsammans i tea-
met. Ett begränsat antal individer att interagera med, samlokalisering och en 
stark upplevelse av att ingå i ett ”vi”, ett kollektiv där man hjälps åt och kom-
mer framåt i arbetet är tydliga faktorer som inverkar positivt på motivations-
upplevelsen.  

   185 



Mötesarenor som möjl iggörare 
Inverkan av mötesarenorna sprint planning, sprint review (demo) eller retro-
spective är inte särskilt framträdande i berättelser relaterade till individens upp-
levelse av inflytande – av självbestämmande och kompetens – i teamet. Dessa 
möten tycks i stället skapa förutsättningarna för upplevelser som sedan får sin 
höjdpunkt i anslutning till något annat agilt arrangemang.  

OskarC reflekterar t.ex. om hur viktig formen för sprint planning är för att 
”bädda för” konstruktiva daily scrum under den kommande sprinten. Han me-
nar att teamet måste ta sig tid att diskutera igenom alla arbetspaket tillsammans 
vid sprint planning, så att alla förstår tillräckligt av alla kommande uppgifter för 
att kunna bidra i kommande diskussioner under sprinten. I ett team finns alltid 
olika kompetenser och en frestelse kan vara att man vid planeringen låter den 
som är bäst på respektive arbetspaket estimera det utan att man inkluderar hela 
teamet i diskussionen. Resultatet blir då att varje individ redan från start har ett 
utpekat ansvar för ”sina bitar” men att det upplevda kollektiva ansvaret försva-
gas. Det kommer att märkas vid kommande daily scrum, menar OskarC, genom 
att deltagarna då väntar på sin tur utan att engagera sig i sina kollegors eventu-
ella problem. Liknande tendenser har observerats både av Moe, Dingsøyr och 
Dybå i en studie av fem agila team (2009) och av Stray i en studie av en lång 
serie daily scrum i fyra olika utvecklingsteam (2014). AliceBs berättelse (s. 
155ff), där hon upplevde sig sviken av en kollega som slarvat, är en illustration 
av effekter av att teamets medlemmar inte känner sig kollektivt ansvariga för 
teamets arbete.  

Det finns dock några enstaka undantag där sprint planning eller retrospective 
tydligt ger upphov stärkt motivation. JohanA upplevde hur hans egen roll vid 
sprint planning fick stor betydelse för hur product owner ändrade den långsik-
tiga planen för utvecklingen av produkten. Han kände stor tillfredsställelse av 
att som utvecklare i teamet ha kunnat föra fram idéer med stor inverkan på det 
framtida systemet.  

KonradB beskriver hur teamets arbetsrutiner snabbt kunde ändras sedan han 
påpekat brister vid retrospective (s. 154). CeciliaDs (negativt färgade) upplevelse 
av att teammedlemmar var missnöjda med hur teamet reagerade på deras behov 
av hjälp i arbetet inleddes med att saken togs upp vid retrospective (s. 161). Be-
rättelsen får ett konstruktivt slut, då de beslutar om att justera formen för daily 
scrum för att kunna hantera problemet bättre i fortsättningen.  

När retrospective annars kommer upp i intervjuerna med utvecklare är det 
som allmänna reflektioner om att det visat sig vara svårt att ha tillräcklig energi i 
teamet för att genomföra bra retrospective (reflektionerna BenjaminC  och Da-
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nielC, liksom i Filips och Daniels beskrivningar om hur deras respektive agila 
implementeringar ser ut). Efter sprint review är teamets energi tömd och efter 
en natts eller helgs vila är teamet mer intresserade av nästa sprint planning än av 
att diskutera den förra sprinten.  

CeciliaC reflekterar över att det är svårt att som team i ett konsultföretag 
planera för en sprint backlog där man ”riskerar” att hinna allt i förtid. Då kan 
det bli diskussioner med kunden om betalningen för den tid man ”fått över” i 
slutet av sprinten. Bättre då att alltid ta i med råge. Hon berättar att ”det är aldrig 
rent på tavlan, så att jag har väl aldrig varit med om att det har gett mig nån känsla av att 
vi har hunnit med”. 

Daily scrum den viktigaste arenan av al la  
Den allra starkaste enskilda agila komponenten är daily scrum, både för starka 
positiva och starka negativa upplevelser. I Tema 1 Arbetet går framåt och Tema 
4 Tillsammans i teamet kretsar flera av de positiva upplevelserna kring daily 
scrum och den samhörighet i teamet som förhöjer upplevelsen av progress och 
självbestämmande. I Tema 5 Inte få vara med är daily scrum arenan där de 
svaga individerna upplever sig stå inför de andras granskande och dömande 
blickar.  

Upplevelserna relaterade till daily scrum i den här studien stryks under av ob-
servationer i Strays undersökning (2014) av daily scrum i fyra projekt. Hon pe-
kar på både positiva effekter – teammedlemmarna får överblick över arbetet i 
teamet och en möjlighet att diskutera problem – och negativa – att deltagarna 
upplever att statusrapporteringen inte är relevant för hela teamet, att mötena tar 
för mycket tid och blir störande avbrott i arbetet.  

Risker med daily scrum och scrum master  
I alla arbetsrelationer finns frågan om man räcker till närvarande som en faktor 
i det sociala spelet i gruppen. Upplevelse av den egna förmågan och hur den 
uppfattas av de andra i teamet har stor betydelse för hur individerna känner, 
tänker och agerar (Wheelan  1994, 2010). Det gäller särskilt i de inledande fa-
serna av en arbetsgrupps utveckling. Schutz (1994) menar att det i gruppens 
inledande tillhöra-fas handlar om känslan av att vara betydelsefull och i den 
följande rollsökningsfasen om att uppfattas som kompetent. I experiment har 
Polzer och hans kollegor (Polzer et al.  2002) visat att individens upplevelse av 
att vara sedd av de andra i gruppen så som man uppfattar sig själv har stor posi-
tiv inverkan på gruppens förmåga att fungera effektivt. 
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I alla grupper vid varje tidpunkt kommer några medlemmar att uppleva sig 
som de svaga korten och andra uppleva sig som de starka. Påfallande många (12 
st., se Tema 5 Inte få vara med) av de negativa upplevelser som finns i de inter-
vjuades berättelser handlade om upplevd egen svaghet och om oron för de möj-
liga konsekvenserna av detta. Individer i det agila utvecklingsteamet som upple-
ver sig som professionellt svaga – under en period bidrar de inte tillräckligt till 
teamets arbete – upplever att detta leder till hot om utstötning. Det kommer till 
uttryck framför allt vid daily scrum.  

Styrkan med utformningen av daily scrum (att formen riktar fokus mot varje 
deltagares individuella bidrag till arbetet) kan slå över till att bli en påfrestande 
exponering av svaga individer inför gruppen. Daily scrums form pressar varje 
individ att fokusera på tydliga dagliga arbetsuppgifter där individen upplever 
personligt ansvar i förhållande till teamet. Mötesformen är avsiktligt utformad 
för att åstadkomma detta.  

Det kommer alltid att uppstå situationer då individer misslyckas eller upple-
ver att deras prestation i alla fall inte är tillräckligt bra. I dessa situationer kan 
teamet antingen vara ett stöd för individen, eller så kan teamet reagera som en 
grupp under hot och identifiera individen som orsak till hotet och stöta ut indi-
viden. Det spänningsfältet är i centrum i alla de tolv berättelserna om svaghet.  

Att våga lita på att gruppen kommer att acceptera misstag, psychological sa-
fety, kommer inte av sig självt, konstaterar Edmondson (2002). Hon hänvisar 
till West (2000), som argumenterar för att teamlärande fordrar strukturerade 
arbetsprocesser som bara åstadkoms genom ett medvetet och aktivt ledarskap. 
Edmondson pekar på tre sätt för ledare att utöva inflytande över teamets ut-
veckling av psychological safety: De kan visa vägen genom att vara medvetet 
tillgängliga (ge uppmärksamhet) och markera att man måste acceptera att miss-
tag kommer att ske (även om det därmed inte behöver innebära att ”allt är tillå-
tet” och att misstag inte får konsekvenser). Ledare kan påverka teamets for-
mella och informella arbetsprocesser, t.ex. genom att uttryckligen be om för-
slag, att markera att även lågstatusmedlemmars input är värderad och genom att 
ta initiativ till konstruktiva formella arrangemang (t.ex. möten för idégenere-
ring). Slutligen kan de påverka att teamets mål sätts utmanande och att med-
lemmarna upplever sig delaktiga i processen att forma målet.  

Att ett agilt team inte har någon formell ledare innebär inte att gruppen sak-
nar ledarskap. Medlemmarna har alltid olika bakgrund, ålder, erfarenhet och 
personlighet och det påverkar deras status och roll i gruppen. Vissa deltagare 
har större inflytande i gruppen än andra. Ledarskap kan t.ex. utgå från hur de 
andra uppfattar en individs legitimitet (t.ex. via formell roll eller via kunskap i 
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den aktuella frågan), makt eller helt enkelt från uppfattad likhet (t.ex. att man 
upplever samhörighet genom liknande kulturell eller social bakgrund) (se t.ex. 
Raven  1993). Ledarskap kan därför förstås som en process, något som pågår i 
det sociala samspelet i gruppen snarare än som något som bara en formell le-
dare utövar (Parry & Bryman  2006, Crevani et al.  2007, Crevani et al.  2010). 

I det agila utvecklingsteamet saknas formell ledare. Teamets medlemmar ska 
skapa sina arbetsprocesser och leda sitt arbete som kollektiv. Det gör teamet 
mer sårbart för medlemmar som inte förstår hur deras agerande kan inverka 
negativt på teamets samspel och arbetsprocesser. Enstaka starka individer kan 
oavsiktligt utöva ett destruktivt inflytande (ledarskap) i gruppen.  

Rollen scrum master och teamets ledarskap 
Rollen scrum master är definierad för att stödja teamets arbetsprocesser och 
motverka medlemmars eventuella tendenser till destruktiva beteenden. I Scrum 
och i DSDM beskrivs scrum master som en servant-leader för teamet, en ledar-
roll som ska tjäna teamet snarare än gå i dess tät (Schwaber & Sutherland  
2013a, DSDM Consortium  2014). I ASD beskrivs ledarrollen i teamet som 
byggd på leadership-collaboration (Highsmith  2000), vilket innebär att ledaren 
betonar struktur och klarhet vad gäller arbetsresultat men stödjer teamets själv-
organiserande när det gäller hur arbetet ska gå till. 

Gemensamt för de negativa berättelserna som handlade om upplevelser av 
att vara svag och utlämnad inför teamet var att scrum master var passiv. I de 
flesta av dessa berättelser figurerade rollen scrum master inte alls. I en enda av 
berättelserna (CeciliaD, s. 161 och 163) tar scrum master initiativ för att för-
ändra formerna för daily scrum för att motverka den negativa situation som 
uppstått. JohanC (s. 162) lyfter fram att daily scrum kan bli ett frustrerande av-
brott för individer som är särskilt beroende av sammanhängande tankero och 
därför har extra svårt att låta sig exponeras med så korta intervaller som daglig-
en. I intervjumaterialet finns ytterligare ett par reflektioner på temat att utöva 
informellt ledarskap för att skapa större psychological safety. Ett sådant exem-
pel är OskarCs reflektioner (s. 186) kring hur arbetsformerna vid sprint plan-
ning inverkar på kommande daily scrum under sprinten. 

Slutsatsen är att de agila metoderna betonar vikten av kollektivt ansvar för 
arbetsresultat och teamets arbetsprocess och föreslår verkningsfulla arrange-
mang för att realisera det, t.ex. mötesformer för sprintplanering, daglig uppfölj-
ning, utvärdering av arbetsresultat och arbetsprocesser. Som stöd för teamets 
inre samarbetsformer anvisar de en processledarroll, en scrum master, men de 
starka negativa upplevelserna relaterade till osäkerhet om det psykosociala kli-
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matet i teamet som de intervjuade utvecklarna bidragit med antyder att stödet 
här är otillräckligt. 

Fritt  att  jobba ihjäl  s ig? 
MartinAs berättelse om hur han pressade sig ända fram till kollaps (s. 146 och 
160) beskriver en både ovanlig och extrem situation, men den pekar också på 
en svaghet i det agila systemet. Agila metoder inverkar positivt på deltagarnas 
motivation, men metoderna innehåller inte några särskilt tydliga mekanismer för 
att bevaka att inte det frisläppta engagemanget driver individer till utmattning.  

Princip nr. 8 i Det agila manifestet handlar om hållbart utvecklingsarbete och 
anger att deltagarna ”should be able to maintain a constant pace indefinitely” (Beck et al.  
2001). Mekanismerna för att stödja detta är ansvarsbalansen mellan team och 
product owner och teamets inflytande vid sprint planning, den dagliga avstäm-
ningen vid daily scrum och utvärderingen av teamets arbetsformer vid retro-
spective. Men arrangemangen förutsätter ett väl fungerande team som positivt 
engagerar sig i varje teammedlems arbetssituation.  

Liksom med riskerna för utstötning av medlemmar som oroar sig för att inte 
bidra tillräckligt, är scrum master systemets vaktpost också mot övertända 
teammedlemmar.  

I en del texter om agila metoder, t.ex. Schwaber (2004, s. 110ff), läggs sär-
skild vikt vid att enbart använda uppföljning av den konkreta produkten som 
mått på teamets prestation. Så snart man börjar följa upp använd tid, menar 
Schwaber, så flyttas teamets fokus från produktens kvalitet till planens precis-
ion. Det senare leder till att man tenderar att bygga in dolda tidsbuffertar i pla-
nerna (Goldratt  1997) och mer siktar mot planerad prestation i stället för mot 
maximal prestation. En vanlig lösning för att undvika uppföljning av tid är att 
använda andra enheter är timmar och dagar redan vid planeringen, t.ex. planera 
i ”story points”, dvs. abstrakta enheter som bara kan relateras till varandra (se 
t.ex. Cohn  2006). Schwaber argumenterar för att uppföljning enbart av resultat 
är en viktig förutsättning för att självstyrande ska leda till större tillfredsställelse 
hos utvecklarna och bättre prestationer: ”In my experience, when the imprecision and 
unpredictability of the effort are accepted, teams are willing to proceed and do their best. The 
job of the stakeholders is to accept the imprecision. The imprecision is worrisome, but it is 
inherent in the problem of software development.” (2004, s. 112).  

Risken är att ingen i eller kring teamet har överblick över hur hårt de en-
skilda teammedlemmarna arbetar, särskilt som systemutveckling ofta sker i mil-
jöer med flexibel arbetstid och flexibla kontorsmiljöer.  
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Under Martins väg mot kollaps ansträngde han sig visserligen för att dölja 
för kollegorna hur mycket han i verkligheten arbetade eftersom det kunde upp-
fattas som tecken på svaghet. Men de uppfattade ändå att han såg uttröttad ut. 
Trots det tog vare sig kollegorna i teamet, scrum master eller product owner 
initiativ för att stoppa honom förrän det var för sent.  

Det agila systemet bidrar till att trigga stark autonom motivation, men det är 
svårt att se att det skulle finnas några inbyggda mekanismer för att motverka de 
negativa effekterna av att enskilda individer då och då kan övertända.  

SVAR PÅ UNDERSÖKNINGENS HUVUDFRÅGA 

Agila metoder bygger på analysen av systemutveckling som en komplex uppgift 
som kräver deltagarenas kreativitet och lärande för att lösas framgångsrikt. Den 
agila strategin bygger på en sådan analys och kan beskrivas som: 

- Inkrementell och iterativ utveckling för att möjliggöra att lärande under 
processen tas till vara i projektet,  

- Självstyrande individer och team i nära och transparenta arbetsformer. 
 

Studien som presenteras här har utgått från denna bakgrund. Jag konstaterar att 
det finns stöd för strategin i teori från psykologi om individens motivation, sär-
skilt för uppgifter som kräver kreativitet.  

Avhandlingens inledande fråga var: hur inverkar agila metoder på deltagarnas moti-
vation? Det svar jag kommer fram till kan formuleras på följande sätt: 

Agil metod – både som ideal modell och när agila metoder används i prakti-
ken – bidrar till att situationer som inverkar positivt till att motivation relevant 
för kreativa prestationer uppstår och förstärks hos de deltagande systemutveck-
larna. Det motsatta gäller situationer som försvagar motivation; sådana situat-
ioner förhindras eller försvagas.  

De agila metoderna rekommenderar roller, aktiviteter och artefakter som till-
sammans, som samverkande system, inverkar positivt på deltagarnas motivation 
på flera sätt: 

- De skapar en yttre struktur för inkrementell och iterativ utveckling av sy-
stemet som möjliggör att lärande under arbetet kan föras tillbaka in i det 
fortsatta projektet. 
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- De bidrar till att skapa en balans mellan utvecklingsteam och den omgi-
vande organisationen som stödjer att teamets medlemmar upplever tea-
met som i hög grad självbestämmande över arbetets omfattning och hur 
det organiseras inom teamet.  

- De stimulerar utvecklingsteamet att utveckla arbetsformer som är gynn-
samma för deltagarnas motivation, särskilt för motivation som är gynn-
sam för kreativa prestationer.  
 

Resultaten från undersökningen stödjer slutsatsen att agila metoder inverkar i 
positiv riktning på de deltagande systemutvecklarnas inre arbetsliv så att de är 
mer motiverade att göra jobbet. De får en förhöjd upplevelse av sin förmåga, de 
upplever att de har inflytande över sin situation och de upplever att de ingår i 
ett positivt socialt sammanhang. Deras motivation är intrinsic och internaliserad 
extrinsic motivation, vilket är gynnsamt för självständig kreativ problemlösning 
och uthållighet.  

Utformningen av det självstyrande teamet i agila metoder inverkar inte på ut-
vecklarna genom att skapa en kravlös gruppsamvaro, utan genom att sätta starkt 
fokus på den utmanande arbetsuppgiften och på att påverka deltagarna att agera 
engagerat.  

Undersökningen antyder också att agila metoder har begränsningar vad gäller 
i vilka slags projektsituationer de kan tillämpas framgångsrikt, respektive att 
vissa viktiga funktioner är svagare utvecklade.  

Agila metoders begränsningar  
Begränsningarna gäller att metodernas stöd för stora projekt, sådana som består 
av mer än ett team med ett knappt tiotal deltagare, är svagt utvecklat. Bland de 
etablerade agila metoder som undersökts i studien är det bara i DSDM som 
man finner den sortens stöd mer än i form av korta, generella råd om anpass-
ningar och utökningar. Det är därför svårt att uppfatta det generella fenomenet 
agila metoder som en metodinriktning anpassad för annat än relativt små pro-
jekt.  

En annan begränsning avser samlokalisering av utvecklingsteamet. Agila me-
toders strategi bygger på att förstärka upplevelsen av självbestämmande bland 
annat genom nära informell kommunikation mellan deltagarna, vilket i huvud-
sak realiseras genom att arbetet sker i en grupp som arbetar fysiskt nära 
varandra. Strategin eller när den kommer till uttryck i metodbeskrivningar före-
slår inga generella lösningar för hur detta ska realiseras om teammedlemmarna 
inte finns i fysisk närhet av varandra.  
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Även om agila metoder implementerats med viss framgång både i stora pro-
jekt (se t.ex. Tessem & Maurer  2007, Petit & Besner  2013, Moe et al.  2014) 
och i distribuerade utvecklingsteam (se t.ex. Pries-Heje & Pries-Heje  2011, 
Bergkvist  2014), så är det svårt att komma till annan slutsats än att systematiskt 
stöd för stora och distribuerade projekt saknas i etablerade agila metoder, såd-
ana som undersökts här.  

De angivna begränsningarna ovan överensstämmer väl med resultat från ti-
digare analyser, som t.ex. analyser av Boehm och Turner (2004) och Abrahams-
son, Oza och Siponen (2010).  

Svaga områden 
I en studie av agila team observerade Moe, Dingsøyr och Dybå (2009) flera för-
hållanden som försvårade utvecklingen av självstyrande i teamen. Det var svårt 
för individerna att släppa sin specialisering och var och en arbetade därför i stor 
utsträckning med ”sina” moduler.  Det ledde till att den interna kommunikat-
ionen i teamet inte utvecklades, det var svårt att skapa engagemang vid teamens 
möten och definition of ”done” förblev oklar vilket ledde till eftersläpning med 
ofullständig funktionalitet som krävde kompletteringsarbete också efter att den 
klarmarkerats. Det är svårigheter som även noterats i min undersökning, även 
om huvudintrycket är att de team respondenterna hämtat sina erfarenheter från 
i de flesta fall lyckats komma längre i att utveckla teamgemensamt ansvar och 
samarbete i teamet.  

Moe med kollegor observerade också att teamens enskilt största utmaning 
var deras relation med product owner. Framför allt var det svårt för product 
owner att låta teamen arbeta ifred under sprinten, liksom att definiera posterna i 
product backlog så entydigt att de kunde tidsuppskattas av teamet. Det visade 
sig också vara svårt för scrum master att inte ta operativt ledarskap i teamet. 

Också i min undersökning framstår ledarrollerna product owner och scrum 
master, dvs. teamets motpart i den omgivande organisationen respektive ledar-
rollen i teamet, som svåra att implementera på ett effektivt sätt. 

Rollen product owner tycks vara svår att implementera väl och när den inte 
fungerar väl har det stor negativ inverkan på teamets upplevda självbestäm-
mande och därmed på utvecklarnas motivation. 

Rollen scrum master, som är avsedd att skydda teamet från störningar utifrån 
som kan inverka negativt på upplevt självbestämmande och stödja teamets ar-
betsprocess, tycks inte vara tillräcklig för att hantera fall när teammedlemmar 
misslyckas att prestera och detta inte möts av spontant stöd från det övriga 
teamet.  
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TVÅ SVÅRA AGILA LEDARROLLER 

Det är i huvudsak positiva effekter på utvecklarnas motivation som har redovi-
sats ovan. Två områden har pekats ut som mindre väl utvecklade, rollerna pro-
duct owner och scrum master. Jag vill kommentera dessa ytterligare här. 

Product owner – En passiv ledarrol l? 
Flera av de återberättade negativa berättelserna (särskilt från Tema 3 Hotet från 
utsidan) visar att det kan vara svårt att vara chef och hamna i rollen som pro-
duct owner. Syftet med rollen är att förse teamet med de ramar de behöver (vad 
som ska åstadkommas) för att teamet sedan ska kunna lösa uppgiften självstän-
digt inom dessa ramar. Hanteras inte rollen tillräckligt väl kan det få stora nega-
tiva återverkningar på motivationen hos utvecklarna i teamet.  

Det var allmänt surt för teamet som investerat och engagerat sig och bygga nåt, och 
så [har beställaren] inte varit beredd då. . . . Då föll motivationen ganska mycket. 
(HelenB) 

Ingriper product owner för att styra inom teamets ansvarsområde, t.ex. ifråga-
sätter tidsåtgången, skapar det osäkerhet om vad teamets och utvecklarnas 
självbestämmande är värt.  

Sen blir man ju litet rädd . . . det skapar ju en rädsla för att göra fel. (FredrikaB) 

Tillspetsat kan rollen product owner beskrivas som en ledarroll som ska utövas 
genom att vara så passivt stödjande som möjligt. En intervjuad chef (L1) i en 
organisation som länge arbetat med agila metoder beskriver dilemmat att som 
ledare med lång erfarenhet av systemutveckling passivt tvingas observera att ett 
team underpresterar. Hans dilemma gäller om han ska ingripa för att ”rätta till” 
teamets misstag eller inte. Gör han det kanske teamets prestation i samband 
med den uppgift de just för tillfället arbetar med snabbt förbättras. Men han är 
samtidigt medveten om att deras upplevda självbestämmande minskar och att 
det är en effekt som riskerar att inverka negativt på utvecklarnas förmåga att 
lösa uppgifter längre fram: 

Jag är noga med att inte tala om hur de ska göra nånting. Jag kan påpeka att ’nu 
har ni talat för mycket om hur ni ska göra [xxx], nu måste ni ta det här.’ . . . 
men jag får inte vara den som säger att nu ska ni göra på det här sättet, men jag 
kan säga till att nu måste ni ta ett beslut. 

Man hör hur snacket går. [I teamet säger de] vi har problem med [xxx], så därför 
måste vi förlänga sprintarna. Och jag skulle hellre gå den andra vägen. . . man 
måste bita sig i tungan . . . det är svårt . . .  man måste få upptäcka själv, jag 
måste låta saker hända och sedan vara observant och dra i bromsen innan det går 
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käpprätt åt pipan. . . . vi spillde mycket tid i onödan [i projekt X]. Hade jag fått 
bestämma, vi gör så här hade vi sparat mycket tid . . .  men det är inte mitt beslut.  

Den vanliga populärbilden av en bra ledare är en som visar initiativkraft och når 
resultat på kort sikt. Rollen product owner är i det avseendet en uttalat kontra-
intuitiv ledarroll.  

Scrum master – Teamledare för processen 
Rollen scrum master ska vara en servant-leader för teamet och stödja teamets 
arbetsprocess, t.ex. att teamet följer den agila metoden på ett ändamålsenligt 
sätt (Schwaber & Sutherland  2013a). Det ägnas förvånansvärt litet utrymme i 
agila texter åt hur detta ska gå till i praktiken. Framför allt ges magert stöd för 
hur scrum master bör agera i team som inte spontant fungerar väl, t.ex. där alla 
medlemmar inte kan komma till tals, där man inte visar att man känner kollek-
tivt ansvar för teamets resultat och liknande brister i gruppens sätt att intera-
gera.  

I utvecklarnas återberättade upplevelser är rollen scrum master sällan synlig i 
vare sig de positiva eller de negativa berättelserna, vilket jag finner förvånande 
med tanke på de starka upplevelser det handlar om. Man kunde vänta sig att 
den som har rollen att stödja teamets arbetsprocesser skulle ha en mer framträ-
dande roll både i samband med episoder som innebär stark motivation och i 
samband med misslyckanden och förödmjukelser. Det är bara i en enda av de 
48 återberättade upplevelserna som scrum master har en tydlig roll (CeciliaD, s. 
161 och 163). 

Daniel ger i sin intervju luft åt något som han antagligen inte är ensam om 
att uppleva i rollen scrum master, att få kämpa mot att bli teamets sekreterare 
och nedtyngd av administrativa uppgifter. Dessa uppgifter är konkreta och syn-
liga och därför lätta att identifiera som rollens huvuduppgift.  

Rollen scrum master spelas i många fall av en utvecklare i teamet som visat 
sig vara intresserad av att få prova på ledarskap. Den gängse bilden av att leda 
är att ta initiativ och driva på arbetet. Men rollen scrum master innebär att ut-
öva en annan och mera ovanlig form av ledarskap: att inte dirigera teamet, inte ta 
beslut om teamets operativa uppgift eller arbetsprocesser, att inte fördela ar-
betsuppgifter, men ändå stå i centrum som teamets processledare. De agila me-
todbeskrivningarna ger ganska mager ledning för hur scrum master ska klara en 
sådan balansgång.  
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Moe, Dingsøyr och Dybå (2009) observerade att utvecklingen av självbe-
stämmande i teamen i deras undersökning hämmades av att scrum master inte 
klarade av att förhålla sig passiv, utan tog en operativ ledarroll i teamet.  

Vissa organisationer har inrättat särskilda stödfunktioner för scrum master, 
t.ex. i form av agila coacher (Spotify, se Kniberg & Ivarsson  2012). Dessas 
uppgift är att bistå scrum master i dennes ledarroll, t.ex. genom att utbilda, vara 
samtalspartner, visa på förebilder, osv.  

I en annan organisation där agila metoder implementerats i stor skala beskri-
ver en intervjuad chef (L2) att man valt att stödja teamens scrum master genom 
att en linjechef med personalansvar för deltagarna i teamet deltar i teamets ret-
rospective. Syftet är att stödja mindre erfarna scrum masters att utveckla tea-
mets arbetsprocesser, men också att föra en chef med personalansvar närmare 
teamet för att kunna stödja teammedlemmarnas långsiktiga utvecklingsbehov 
och upptäcka tendenser till utmattning. Samtidigt som det ger teamen tillgång 
till värdefull erfarenhet är givetvis risken med sådana arrangemang att det be-
gränsar teamets upplevda självbestämmande och därmed inverkar negativt på 
utvecklarnas motivation.  

Agila ledarrol ler  kan utvecklas  
Det finns potential för utveckling av det agila metodsystemet genom att vidare-
utveckla stödet för ledarrollerna scrum master och product owner.  

Styrkan i agila metoder är att det skapar miljöer där deltagarna upplever 
självbestämmande och samhörighet och har möjlighet att prestera och uppleva 
sin förmåga. Den upplevelse som har störst positiv inverkan på fortsatt kreativ 
prestation är den kreativa prestationen själv. Men ännu större inverkan har ne-
gativa upplevelser, som t.ex. att bli förhindrad att prestera, att få sitt självbe-
stämmande inskränkt eller att bli respektlöst bemött (Amabile & Kramer  
2011b). Det är alltså relativt sett viktigare att undvika att ledarskap utövas så att 
det bidrar till att sådana negativa upplevelser uppstår än att ledaren ”löser tea-
mets problem”. OskarC tar upp de problem som skapas i organisationen om 
ledningen betraktar det agila arbetssättet som något som teamen får utveckla 
bäst de vill utan att organisationen utanför teamen också förändras.  

”Det finns inget agilt tänk i organisationen i övrigt. . . . Jag tror inte att riktigt att 
man förstår vad det försöker åstadkomma. . . [Utvecklarna] sitter mitt i vattenfal-
let och klamrar sig fast. . . Resten av organisationen kör vattenfall i allt. Projekten 
planeras så också. När man kommer till själva utförandet så kör man litet Scrum 
där. . . . Det får inte full effekt om man inte kan få [det agila] att komma litet 
längre än bara i utvecklingsgruppen.” (OskarC) 
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AGILT I  ANDRA SLAGS PROJEKT 

En fråga som ligger nära till hands är om agila metoder fungerar utanför områ-
det systemutveckling. Conforto och kollegor (Conforto et al.  2014) har under-
sökt användning av agila metoder i organisationer utanför systemutvecklings-
området och noterar att liknande faktorer som diskuteras när agila metoder an-
vänds i systemutveckling, som teamstorlek och samlokalisering, tycks ha bety-
delse för framgången. Leybourne (2009) jämför agila metoder med improvisat-
ion som två generella arbetsstilar i projekt som båda innebär en utveckling bort 
ifrån det ”traditionella” planeringsdrivna paradigmet för projektledning. Det 
finns också en rad fallstudier rapporterade från en vid krets av applikationsom-
råden, t.ex. från försök med agila metoder i marknadsföringsteam (DeFauw  
2012), försäljningsteam (van Solingen et al.  2011), vid utveckling av hårdvara 
(Gustavsson & Rönnlund  2013) och för kyrkligt församlingsarbete (Sutherland 
et al.  2009). 

Ett uppenbart tillämpningsområde för agila metoder är projekt för att imple-
mentera IT-system. Många, om inte rent av de flesta, projekt för att utveckla IT-
system ingår i ett större sammanhang där det nya eller förändrade IT-systemet 
ingår i en verksamhetsförändring (Feeny & Willcocks  1998, Markus  2004). De 
flesta agila metoder (DSDM är undantaget) begränsar dock synfältet till att om-
fatta enbart systemutvecklingsteamet. Implementeringen av det nya IT-systemet 
lämnas utanför diskussionen som en fråga som produktägaren ansvarar för att 
hantera, men där den agila metoden inte ger särskilt mycket ledning för hur det 
ska gå till.  

Erfarenheterna från verksamhetsutvecklingsprojekt som inkluderar system-
utveckling är generellt sett inte särskilt uppmuntrande; de blir dyra, sena, sämre, 
och alltför ofta inte använda i den utsträckning man hoppats på (Markus & Keil  
1994, Standish  2009, 2013). Agila metoder bygger på antagandet om att männi-
skors motivation är det centrala för att lyckas med komplexa uppgifter och, 
som understryks i den här avhandlingen, har det antagandet stöd i psykologisk 
teori om individers motivation. Det är rimligt att tro att en del av de verktyg 
som agila metoder anvisar också kan användas för den del av systemutveckl-
ingsprojekten som handlar om implementeringen av det system som det agila 
utvecklingsteamet skapat.  

Verksamhetsutveckl ing: Samma människor,  andra förutsättningar? 
Flera av de viktiga förutsättningar som finns kring det agila utvecklingsteamet är 
svåra att kopiera i verksamhetsutvecklingsprojekt. Verksamhetsutvecklingspro-
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jektets mål är till stor del förändrat beteende (Andersen  2006) och till bara en 
del en teknisk produkt (Markus  2004, Jansson & Ljung  2013). En följd av det 
är att det är svårt att mäta arbetets progress relaterat till projektets avsedda slut-
resultat (”produkten”), t.ex. att formulera definition of ”done”  för delresultat 
relaterat till projektets avsedda slutresultat (det förändrade beteendet). För upp-
följningen tvingas man i stället att använda indirekta indikatorer, som t.ex. att 
planerade projektaktiviteter är genomförda (Ljung  2011, Jansson & Ljung  
2013).  

I verksamhetsutvecklingsprojektet saknas ofta ett tydligt team där deltagarna 
kan få upplevelsen av att skapa tillsammans, vilket är en av de viktiga positiva 
upplevelserna i de agila projekten. Arbetet är i stället ofta lågintensivt och består 
av fragmentariska möten i intressegrupper som mellan mötena arbetar var och 
en för sig (Jansson & Ljung  2013). Upplevelsen av samhörighet i grupperingar-
na är svag. Deltagarna ser sitt deltagande till stor del som att bevaka en grupps 
särintressen eller för att tillhandahålla en viss specialkompetens – upplevelsen 
av kollektivt ansvar är svag.  

I mötet med de breda användargrupperna för verksamhetsutvecklingspro-
jektet, de vars ändrade beteende är målet för projektet, möts projektledare och 
den inre kretsen kring detta av motstånd från målgruppen (Schein  2009), inte 
av aktivt och positivt formulerade förväntningar. Projektledaren och den inre 
kretsen kring projektledaren bidrar till förändringen genom sin roll som 
”change agents” i sina möten med dem som ska påverkas av förändringen 
(Ford & Ford  1995). ”Produkten” i form av ett IT-system som ska utvecklas är 
bara en del av projektleveransen och markerar på inget vis att projektmålet är 
uppnått (Jansson & Ljung  2013).  

I en nyligen påbörjad undersökning om verksamhetsförändringsprojekt har 
jag intervjuat projektledare om ovanstående utmaningar. En intervjuad projekt-
ledare (PL1) som leder ett projekt för att utveckla administrativa system för 
intern rapportering i den organisation där hon finns, arbetar genom ett litet 
team om tre personer som har veckovisa arbetsmöten om cirka en halv dag 
varje gång. Det är enda gångerna de tre har direkt kontakt med varandra. Mellan 
mötena sammanställer hon material, hanterar kontakter med externa parter och 
skaffar fram information som det lilla teamet behöver. De andra två i teamet 
arbetar i mellantiden med sina ordinarie uppgifter i linjeorganisationen. Först 
efter några månader, när den nya arbetsprocessen och det stödjande IT-
systemet är utvecklat, kommer teamet att kunna få feedback på resultatet från 
användarna.  
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En intervjuad projektledare (PL2) i en annan organisation utvecklar en pro-
cess och tillhörande IT-stöd för samarbete med ett nätverk av underleverantö-
rer. Processen berör ett tiotal enheter i verksamheten. Enda gångerna som re-
presentanter från alla berörda enheter träffas är i några korta informationsmö-
ten. I övrigt är arbetet centrerat kring projektledaren, som under olika stadier av 
arbetet har olika intensiv kontakt med de berörda enheterna. Det existerar ing-
en projektgrupp där man upplever gemensamt ansvar för projektet som helhet. 
Enskilda deltagare deltar för att leverera arbete eller kunskap som projektleda-
ren beställt eller helt enkelt för att bevaka sin enhets särintressen.  

Ett gemensamt problem som båda tar upp är att arbetet är lågintensivt och 
att deltagarna inte ser arbetet i projektet som sin huvuduppgift. En av dem 
(PL2) säger: ”Det är sällan som problemet är att någon uppgift inte går att göra. Det 
handlar mer om att människor inte vill göra det.” Problemen yttrar sig alltså som låg 
motivation för uppgiften. 

Stark motivation i  verksamhetsförändringsprojekt  
En av projektledarna (PL2) erinrar sig en episod när ett oförutsett problem dök 
upp och hotade en utlovad aktivitet (en pilotinstallation). Hon stod inför en 
svår utmaning, intensiteten gick upp och hon upplevde något som hon beskri-
ver som stark, sammanbiten motivation. Hennes upplevelse kan beskrivas som 
ett flow (Csíkszentmihályi  1990) där hon var hyperaktiv, helt upptagen av att ta 
kontakter för att förmå olika parter att agera snabbt och resolut. Hon bemäst-
rade till slut situationen och upplevde episoden som något positivt. När pärsen 
var över tappade hon energin totalt under några dagar.  

Den andra projektledaren (PL1) beskriver arbetsmötena med sitt lilla pro-
jektteam som tillfällen då hon upplever stark motivation. Teamet diskuterar, 
analyserar och producerar alternativ och lösningar tillsammans. Hon återkom-
mer flera gånger till hur viktigt det är att känna att hon gör arbetet i samarbete 
med andra – under mötena lever hon upp.  

En respondent (PD1) är deltagare i ett verksamhetsförändringsprojekt i en 
tredje organisation– man införde nya processer. Han återkommer i intervjun till 
tillfällen då medlemmar i det team som formerats för att arbeta med projektet 
(det handlade om införandet av en ny process) kunde samlas för debriefing ef-
ter att någon av dem genomfört ett av många informationsmöten med personal 
som berördes av den nya processen. Känslan av att ha klarat av något blev stark 
i mötet i den lilla projektgruppen, då man kunde dela upplevelsen med de 
andra.  
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De problem de intervjuade pekar på är: 

- Det finns ingen tydlig projektgrupp som kan vara det centrum där man kan 
känna samhörighet och gemensamt ansvar för arbetet. 

- Arbetet är lågintensivt och deltagarna tillhör andra grupper parallellt med 
projektet. De känner större samhörighet med de andra grupperna än 
med projektet och den eventuella projektarbetsgruppen. 

- Det finns ingen tydlig slutprodukt som gradvis växer fram och kan använ-
das för feedback och som referens för att mäta progressionen. Det 
som projektet syftar till, ett nytt beteende, är svårt att mäta.  
 

Om man bara går under ytan finns det dock flera gemensamma nämnare mellan 
den strategi agila metoder baseras på, att utveckla inkrementellt och iterativt för 
att skapa möjlighet till lärande under arbetet och att basera arbetet på hög grad 
av självstyrande: 

- Beteendeförändring är något som åstadkoms evolutionärt, genom att fler 
och fler, mer och mer, ändrar sitt beteende. Det bör alltså finnas möjlig-
heter att hitta former för att betrakta projektets förlopp som evolution-
ärt, där aktiviteter utvärderas och blir till lärande som används för att 
påverka kommande steg.  

- För att individers beteendeförändring ska bli varaktig krävs att den som 
förändrar sig upplever självbestämmande och att de positiva effekterna 
av förändringen är en följd av det nya egna beteendet (Schein  2009), 
dvs. det vi här beskriver som upplevd progression som en konsekvens 
av den egna kompetensen.  

- Människor har också lättare att välja förändring när de ingår i en grupp 
som förändrar tillsammans, särskilt när det handlar om grupper som har 
direkt kontakt ansikte-mot-ansikte (Lewin  1947a, Lewin  1947b).  
 

Det finns goda anledningar att gå vidare för att hitta former som ger möjlighet-
er till självbestämmande både för dem som leder och driver projektet och dem 
som ”utsätts” för det, liksom att hitta former för att utnyttja kraften från att 
arbeta inkrementellt och iterativt. Inkrementell och iterativ utveckling skapar 
inte bara operativ flexibilitet, utan ger också individerna en upplevelse av pro-
gress som gör fortsatta framgångar mera sannolika. Jag menar att en överföring 
av erfarenheter från agila metoder i systemutvecklingsprojekt till andra slags 
projekt bör utgå från en förståelse av de agila metodernas underliggande anta-
ganden och strategi. Den får inte inskränkas till ett enkelt kopierande av det sätt 

200    



som strategin realiserats i praktiska arrangemang. Samma människor i andra 
sammanhang fordrar andra lösningar.  

UNDERSÖKNINGENS BEGRÄNSNINGAR OCH BIDRAG 

I undersökningen har jag använt teori om motivation och kreativitet för att un-
dersöka hur det kommer sig att människor som arbetar i miljöer där man an-
vänder agila metoder presterar bra. Teorin beskriver samband mellan vardags-
miljö, motivation och kreativa prestationer. Med stöd i den använda motiva-
tionsteorin har jag därför kunnat begränsa undersökningen till sambandet mel-
lan den agila miljön och projektdeltagarnas motivation (se Figur 8, som är en 
repetition av Figur 1 från inledningskapitlet).  

 
 
 

 
 

Figur 8  Samband mellan agila metoder och prestation via deltagarnas arbetsmiljö  och motivation 

 
Som huvudsaklig data har jag använt metodbeskrivningar från en av de mest 
spridda agila metoderna, Scrum, och utvecklares upplevelser av motivations-
upplevelser i agila projektmiljöer, så som de återberättats i intervjuer.  

Undersökningen har en rad begränsningar. Bara en av de etablerade agila 
metoderna har undersökts systematiskt på djupet. Fokus har varit på utveck-
lingsteamet och på individerna i det enskilda teamet – på utvecklarna. Valet av 
agil metod att analysera har bland annat styrts av detta. Det finns givetvis flera 
perspektiv på hur agila metoder inverkar på individer i och kring systemutveck-
lingsprojekt. En sådan är utvecklingsteamets integrering i den omgivande verk-
samheten, med kollegor, chefer, verksamhetens kunder och systemets använ-
dare. Här har perspektivet varit begränsat till inifrån teamet.  

Datamaterialet från praxis är också begränsat till data från åtta olika organi-
sationer, visserligen spridda över en vid krets organisationsmiljöer och verk-
samheter, men med bara ett fåtal intervjuer från varje sådan miljö. Inga syste-
matiska direkta observationer har kunnat göras och materialet har inte medgivit 
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att det grupperats i olika typer av implementeringar. Intervjudata består av tjugo 
enstaka individers personliga upplevelser.  

Jag har heller inte validerat sambandet mellan upplevd motivation och ar-
betsprestation. 

De flesta team som utvecklarna refererat till är samlokaliserade. Samlokali-
seringen tycks ha stor positiv betydelse i många av berättelserna, varför det gi-
vetvis skulle ha varit värdefullt att kunna jämföra med distribuerade team.  

Eftersom jag rekryterat respondenter bland annat via ett nätverk för männi-
skor intresserade av agila metoder, så finns en risk att de intervjuade är individer 
som har särskilt positiva erfarenheter av agila metoder. Systemutvecklare besk-
rivs ibland som en grupp som är mer introvert än genomsnittet. Eftersom jag 
rekryterat respondenter genom att fråga efter frivilliga finns risken att de inter-
vjuade är individer som är stimulerade av att bli intervjuade helt enkelt för att 
de är mer extroverta än den genomsnittlige systemutvecklaren. Flera av de in-
tervjuade antyder också att de har kollegor som inte trivs med det agila arbets-
sättet eftersom det kräver en samarbetsinriktning som inte passar särskilt intro-
verta individer. 

Frågan är då vilket bidrag en sådan här undersökning kan ge.  
Mot bakgrund av det perspektiv jag valt för undersökningen – individen i 

teamet – kan tydliga mönster identifieras som berättar om vad som händer i ett 
team som organiseras med agila metoder. Den använda teorin har visat sig fun-
gera väl för att formulera sådana samband. De mönster som identifieras går 
också på tvärs över den spretiga mixen av individer, projekt, organisationsmil-
jöer, verksamheter och utvecklade produkter i datamaterialet. Mycket lite tyder 
på att de mönster som identifierats är relaterade till projektsituationsspecifika 
karaktäristika i någon av de nämnda dimensionerna. Jag menar därför att under-
sökningen, trots sina begränsningar, tillför kunskap om de underliggande mek-
anismer som sätts i spel när systemutvecklingsprojekt organiseras med agila 
metoder. Den teori om motivation i situationer som kräver kreativa prestationer 
är ett användbart verktyg för att tränga bakom de agila arrangemangens yta och 
att förstå vad som utspelas mellan att teamets medlemmar flyttar lappar på en 
scrum board och att de därefter lägger sitt helhjärtade engagemang i systemut-
vecklingsarbetet.  

202    



FORSKA VIDARE 

Det återstår många viktiga frågor om agila metoder att besvara med fortsatt 
forskning. Ågerfalk, Fitzgerald och Slaughter (2009) har gjort en tio-i-topp-lista 
med sådana intressanta forskningsfrågor. En av frågorna på listan var om till-
lämpningen av agila metoder på organisationsnivå. En annan var om agila me-
toder i andra slags projektsammanhang än de som begränsas till systemutveckl-
ing på kundorder. En tredje var om betydelsen av de deltagande individernas 
personliga förutsättningar, som erfarenhet och utbildning. Dessa frågor finns 
bland mina förslag här nedan också.  

Agila metoder i  projekt utanför det l i l la samlokaliserade teamet 
Teamets storlek, samlokalisering och medlemmarnas erfarenhetsnivå kommer 
ofta upp i diskussionen om hur generellt användbara agila metoder är. Jag har 
tidigare refererat till några av de studier som laborerat med sådana avgränsning-
ar (se Agila metoders begränsningar, s. 32ff). De flesta projekt som utvecklarna 
i min undersökning deltog i ligger inom de ideala ramarna.  

Det visade sig också att informell kommunikation i direkt möte ansikte-mot-
ansikte har stor betydelse för utvecklarnas motivationsupplevelser. Idag genom-
förs många utvecklingsprojekt i distribuerade miljöer med deltagare på olika 
orter och i olika kulturella sammanhang, t.ex. i samband med outsourcing av 
utvecklingsverksamhet (Bergkvist  2014), i stora globala organisationer (Petit & 
Besner  2013) och i miljöer som skiljer sig åt i kulturellt avseende (Pries-Heje & 
Pries-Heje  2011, Bergkvist  2014). I min undersökning har jag inte kunnat 
finna att agila metoder, t.ex. Scrum, har något välutvecklat stöd för samarbete 
utanför det samlokaliserade teamet, men andra undersökningar indikerar att 
positiva effekter på teamsammanhållning ändå uppstår i team splittrade på flera 
orter  (Pries-Heje & Pries-Heje  2011, Bergkvist  2014). Flera intressanta frågor 
kan ställas, bland annat: 

Hur påverkas upplevd samhörighet och teamets psychological safety 
(Edmondson  1999, 2002, 2006) av att inte kunna kommunicera ansikte-mot-
ansikte? Hur kan agila metoder implementeras i projekt med många samver-
kande team utan att komma i konflikt med de enskilda teamens behov av själv-
styrande? 

Hur kulturberoende är de praktiska arrangemang som agila metoder anvisar 
för att åstadkomma självstyrande team och självbestämmande individer? Hur 
kulturellt möjliga att implementera är de förändrade ledarroller som de kräver, 
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t.ex. i kulturer med stark hierarkisk orientering (se t.ex. Hofstedes kulturdimens-
ion ”power distance” (Hofstede & Hofstede  2005))? 

Chefs- och ledarrol ler  i  en agi l  mil jö 
Ledarrollerna i de agila metoderna, t.ex. Scrums product owner och scrum mas-
ter, går på tvärs mot traditionella föreställningar om vad det innebär att vara 
chef och att leda. Product owner ska förhålla sig passiv inför teamets ansträng-
ningar att göra jobbet, trots att hon eller han bär ansvaret för att resultatet blir 
tillräckligt bra för den mottagande målgruppen. Scrum master ska vägleda tea-
mets arbetsprocess, men utan att störa upplevelsen av ett kollektivt team-
ansvar.  

De dominerande generella ledarskapsmodellerna, som situationsanpassat le-
darskap (SAL: Hersey et al.  2013), transformerande ledarskap (Bass  1998, Bass 
& Riggio  2006) eller autentiskt ledarskap (Avolio & Gardner  2005), har det 
gemensamt att de utgår från en aktiv och påverkande ledare och vad denne gör 
eller är. Ett alternativt synsätt är att inte se ledarskap som centrerat kring leda-
ren, utan som den process i vilken aktörer påverkar varandra i arbetet att nå ett 
gemensamt mål (Parry & Bryman  2006, Crevani et al.  2007, Crevani  2011, 
Packendorff et al.  2014). För det ändamålet kan den motivationsteori jag an-
vänt i den här undersökningen vara användbar. 

För mycket motivation – r isk för utbrändhet 
Tid och tillgång till resurser kom sällan upp som problem i utvecklarnas upple-
velser. Snarare var tid och tillgång till resurser så självklart att det inte ens var en 
synlig faktor för dem. Men det fanns också undantag, där den höga arbetsbe-
lastningen var självpåtagen men fick katastrofala konsekvenser.  

De flesta av de organisationer där de intervjuade arbetade följde upp arbetad 
tid. Det fanns också enstaka undantag (den utbrände Martin arbetade i en av 
dessa). Jag har tidigare diskuterat detta dilemma (Fritt att jobba ihjäl sig, s. 190), 
att den höga motivation som kan bli följden av att deltagarna upplever en hög 
grad av självbestämmande, starkt eget ansvar för arbetsresultatet och stark sam-
hörighet med teamet – avsiktliga effekter av det agila arbetssättet – också kan 
leda individen att fortsätta över utmattningens gräns. Eriksson, Starrin och Jan-
son (2003) beskriver hur människor med stort upplevt självbestämmande och 
stark motivation som blir trängda av en omöjlig arbetssituation med för svaga 
resurser (t.ex. tid) i förhållande till målen, kommer i riskzonen för att utveckla 
utmattningssymptom. Det agila systemet saknar tydliga mekanismer för att 
fånga upp sådana situationer som håller på att gå över styr.  
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Uppföljning av arbetad tid, å den andra sidan, kan vara negativt både för 
upplevelsen av självbestämmande och för individernas prestation om det leder 
till att fokus flyttas från resultatmaximering till planeringsprecision (Schwaber  
2004, s. 110-114, Goldratt  1997).  

Såvitt jag känner till finns bara någon enstaka studie av utmattning- och ut-
brändhetssymptom i samband med projektarbete (Pinto et al.  2014). Andra 
studier berör området indirekt och avser generell inverkan av ledarstil på under-
ställdas fysiska och psykiska hälsa över tid (Nyberg  2009). Här finns behov av 
att mer djupgående studera hur stimulerad motivation kan hanteras – inte bara 
forskning om hur man gasar, utan också om hur man bromsar innan övertända 
deltagare kör över stupet.  

Är det något särski lt  med just mjukvaruutvecklare? 
Vissa studier har noterat att mjukvaruutvecklare kanske är av en särskild sort. 
Beecham och kollegor beskriver utifrån en metastudie gruppen mjukvaruut-
vecklare som mer inriktad på lärande och utveckling, mer introverta och med 
ett större behov av autonomi än genomsnittet (Beecham et al.  2008). Annan 
forskning har visat att kreativ förmåga är relaterad till vissa personlighetdrag 
(Hennessey & Amabile  2010, Amabile et al.  1994).  

Flera av de utvecklare som deltagit i min studie har tagit upp att några av de-
ras kollegor inte trivs med att arbeta agilt. JohanC pekar på att vissa utvecklare 
behöver mer ostörd tankero än som medges inom ramen för den dagliga pulsen 
i det agila teamet och att några få till och med har bytt jobb till organisationer 
där man inte arbetar agilt. Det potentiella hotet mot introvert lagda individer i 
en extrovert värld har uppmärskammats av flera författare och debattörer 
(Amichai-Hamburger et al.  2002, Cain  2012, 2013) 

Är agila metoders betoning på en intensiv gruppsamvaro ett hot mot den ge-
nomsnittligt introverte utvecklaren, eller är de agila samarbetsformerna precis 
sådana som introverta systemutvecklare kan hantera?  

Måste agila metoder stöpas om för att fungera för projekt och sammanhang 
med människor som karaktäriseras av andra personlighetsdrag än de hos grup-
pen systemutvecklare? 

Agila metoder i  andra projekt än systemutveckl ingsprojekt?  
Slutligen är det min förhoppning att fortsatt forskning kan bygga vidare på 
denna studie med sikte på att sprida kunskap om agila metoder till andra projekt 
än systemutvecklingsprojekt. Framgången med de agila metoderna gör dem 
intressanta som förebild. Kunskap om vad det är i de agila metoderna som gör 
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att de fungerar väl i systemutvecklingsprojekt kan ge vägledning om vilka slags 
situationer som bör och kan skapas i projekt där förutsättningarna ser an-
norlunda ut, där t.ex. det samlokaliserade heltidsteamet saknas och projektresul-
tatet inte är en teknisk produkt som kan byggas bit för bit (Ljung  2011, Jansson 
& Ljung  2013). Den ovan refererade påbörjade undersökningen av deltagare i 
verksamhetsutvecklingsprojekt är en sådan ansats.  

SLUTORD 

Jag inledde avhandlingen med en undran om hur man gör för att organisera och 
leda, framför allt i projektarbete, där uppgiften är oklar, arbetsprocessen osäker 
och förutsättningarna förändras. Undersökningen har sitt fokus på systemut-
vecklingsprojekt, men lärdomarna därifrån visar att en del av ”hemligheten” är 
generell och ligger i att stimulera de enskilda individernas egen motivation att 
engagera sig i uppgiften. Agila metoder föreslår arrangemang för en tydlig, strikt 
struktur för hur arbetet ska gå till, men en struktur som styr aktiviteter och 
uppmärksamhet i riktning mot tankar, känslor och beteenden som upplevs be-
friande och stimulerande av deltagarna. De upplever sig självbestämmande, 
kompetenta och i ett positivt socialt sammanhang, de mår bra och löser pro-
blem. Både den strategi som finns inbyggd i de agila metoderna och en del av 
de praktiska arrangemang som realiserar den borde gå att implementera också 
utanför mjukvaruutvecklingsteamet. Det blir nästa forskningsuppgift.  
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BILAGA A. EXEMPEL PÅ REKRYTERINGSBREV 

Brev (epost) för rekrytering av respondenter inom nätverket Agile Sweden: 
 

Ämne: Det här är en efterlysning: Jag vill forskningsintervjua erfaret agilt folk. 
Jag forskar om vad det är i agila metoder som påverkar till bra prestationer. Nåja, i det här sällskapet 
är kanske de flestas inställning att det behöver man inte forska om, det vet vi av egen praktisk erfa-
renhet. Men vi vet också att alla som provar agilt inte lyckas, att det funkar olika bra i olika slags 
projekt, osv. Som ny medlem kan jag snabbt konstatera att det är vad som diskuteras också i det här 
forumet.  
VAD 
Min bakgrund är från ledningsmetoder och ledarskap i projekt i alla möjliga miljöer och typer av pro-
jekt (se min presentation nyligen här i forumet). När jag på ”gamla dar” hamnade på universitetet i 
Karlstad och började läsa in mig på forskning om agil projektledning upptäckte jag att forskningen 
handlar om att, när, hur och i vilka slags situationer det funkar, men inte särskilt mycket om /varför/ 
det är så. Nu lutar jag mig på de senaste årens forskning från psykologi om kreativitet och motivation 
för att undersöka hur det kommer sig att agila praktiska arrangemang, t.ex. samlokalisering, ar-
betspuls, mötesformer, osv., påverkar hur deltagarna tänker, känner och agerar. Här är motivation 
en nyckel till att förstå varför människor agerar olika i olika sammanhang. En av de främsta kreativi-
tetsforskarna, Teresa Amabile, konstaterar elegant att motivation är det som avgör skillnaden mellan 
vad en individ förmår göra och vad denne faktiskt gör.  
Jag vill bidra till att också teoretiskt kunna förklara vad som händer när man samlokaliserar teamet 
eller inte gör det, hur mötesformer inverkar på prestationerna, osv. Det kan ge mer ledning till att 
förstå hur olika anpassningar av ”handboksmodellerna” gör projekten och livet bättre, eller tvärtom.  
*** Till detta söker jag människor som kan tänka sig att bli intervjuade av mig.  
HUR 
Det handlar om kring 45 minuter ljudinspelade samtal. Jag kommer när det passar dig och intervjuar 
på plats.  
De intervjuade bör ha arbetat agilt så pass mycket att det inte är nyhetens behag längre. Frågorna är 
öppna och handlar om situationer med stark motivation (och tvärtom). Jag är inte intresserad av 
specifika tekniska förhållanden kring produkten, även om jag behöver fråga litet om de grova kontu-
rerna och sammanhanget jobbet görs inom. Individ, projekt och organisation kommer att vara så 
anonyma att ursprunget inte går att härleda. 
Jag intervjuar gärna flera individer i samma projekt eller vid samma organisation, men det är inget 
villkor. En enda person är också bra. 
Kan du tänka dig att bli intervjuad eller ordna ett par kandidater från din organisation, så ska jag göra 
mitt bästa för att sprida mer kunskap om agila ledningsmetoder. En bättre värld, helt enkelt?  
Som tack delar jag gärna resultaten, som vetenskaplig eller populariserad textform eller vid semi-
narier/presentationer. Har du önskemål om hur, så är jag öppen för idéer. Jag tycker det är viktigt att 
forskning sprids och får betydelse i praktiken.  
Och så klart bjuder jag gärna på en bra bok som tack!  
Kontakta mig via mail eller telefon om du kan tänka dig att satsa en timme på detta, eller vill fråga 
något först:  tomas.jansson AT kau.se, 999-9999999.  
/Tomas Jansson, Projektledning, Karlstads universitet 
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BILAGA B. RESPONDENTER OCH DERAS ORGANISATIONER 

Bilagan redovisar data om de deltagande systemutvecklarnas organisationer (Tabell 17) och demo-
grafiska uppgifter (Tabell 18). Data är anonymiserade på det sätt som beskrivs i avsnitt Etik och 
integritet (s. 96) och Pseudonymer i redovisningen av data (s. 124). 

 

Tabell 17 Organisationer i undersökningen 

Organisations- 
pseudonym 

Kunder, mark-
nad 

IT-
verksamhet 

Anställda 
totalt 

IT-
anställda 
vid enhet-
en 

System 

ITavd1 Inhouse Utv. underh. 3000 100 Administrativa 

ITavd2 Inhouse + 
partners Prod. utv. 1000 100 Administrativa 

Konsult1 B2B Konsult 100 100 Administrativa 

Konsult2 Internationell Konsult 2000 300 Back-end 

Konsult3 B2B Konsult 100 100 Administrativa 

Konsult4 B2B Konsult 1000 50 Administrativa 

ProduktA B2B Prod. utv. 30 000 100 Tekniska och 
administrativa 

ProduktB Konsument Prod. utv. 500 300 Kommunikation 
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Tabell 18 Respondenter, demografiska uppgifter 

Pseudonym Organisations- 
pseudonym Kön Roll Ålder Erfa 

IS 
Agil 
erfa 

Samma 
projekt 
som: 

Alice Konsult3 Kvinna  Utvecklare 40-49 10- 2-5  

Benjamin Konsult3 Man  Utvecklare 30-39 10- 5-  

Birgitta Konsult4 Kvinna Utvecklare 60- 10- 5- Daniel 

Cecilia Konsult2 Kvinna  Utvecklare 50-59 10- 5- Emil 

Christian Konsult3 Man  Utvecklare 30-39 5-10 2-5  

Daniel Konsult4 Man Scrum Master 30-39 2-5 2-5 Birgitta 

Desiree Konsult2 Kvinna  Utvecklare 40-49 10- 1-2  

Ellen Konsult2 Kvinna  Utvecklare 50-59 10- 1-2  

Emil Konsult2 Man  Utvecklare 30-39 2-5 2-5 Cecilia 

Filip ITavd2 Man Utvecklare 30-39 10- 2-5  

Fredrika Konsult1 Kvinna Utvecklare 40-49 10- 5- Henrik 

Gabriella ProduktA Kvinna Scrum master 40-49 10- 5- Johan 

Helen ITavd1 Kvinna Scrum master 40-49 10- 5- Oskar 

Henrik Konsult1 Man  Utvecklare 40-49 10- 2-5 Fredrika 

Johan ProduktA Man  Utvecklare 40-49 10- 5- Gabriella 

Julius ProduktB Man  Utvecklare 20-29 5-10 5-  

Konrad ProduktB Man  Utvecklare 30-39 5-10 5-  

Ludvig ProduktB Man  Utvecklare 30-39 10- 5-  

Martin ProduktB Man  Utvecklare 30-39 5-10 5-  

Oskar ITavd1 Man Scrum master 40-49 10- 5- Helen 
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BILAGA C. RESPONDENTERNAS OLIKA AGILA IMPLEMEN-
TERINGAR 

Den organisatoriska miljön liksom projektens innehållskaraktär varierar mycket mellan organisationer 
och respondenter. Det är därför nästan ogörligt att entydigt jämföra de olika sätten att implementera 
agila metoder genom att t.ex. ange om specifika ”agila komponenter” (t.ex. retrospective eller pro-
duct backlog) varit implementerade; de stora skillnaderna gäller hur de är implementerade. I några 
fall har respondenten dessutom hämtat någon av sina återberättade upplevelser från andra projekt 
än det han eller hon deltog i vid tiden för intervjun (I ett fall till och med från en annan anställning). 
Jag har därför nöjt mig med att notera de väsentliga, grova dragen i implementeringarna. I några fall 
saknar jag även detaljuppgifter om hur man implementerat specifika agila komponenter.  
Om sprint planning, demo, daily scrum och retrospective genomförs på sätt som är nära de som 
rekommenderas i handböckerna (framför allt Scrum-handböckerna) kommenterar jag dem inte. Mot-
svarande gäller product backlog och sprint backlog. Definition of ”done” kommenteras enbart om det 
diskuterats särskilt i intervjun.  
 

Tabell 19 Agil implementering som beskrivs av respondenterna 

Pseudonym Team Sprint Övriga agila komponenter 

Alice 
Ca 10 pers. 
delvis samlo-
kaliserat 

4 veckor Nya produkter. Teamet på flera orter. Ingen scrum 
master. Projektledare i teamet. ”Traditionell” kravlista.  

Benjamin Ca 8 pers. 3 veckor. 

Nya produkter. Geografiskt spritt team. Projektledarroll. 
Ingen demo.  
En av episoderna är hämtad från en tidigare anställ-
ning, där sprint planning, daily scrum, demo och retro-
spective implementerats mer ”enligt boken, bl.a. var 
teamet samlokaliserat.  

Birgitta 7 pers. samlo-
kaliserat 3 veckor 

Utveckling blandat med supportärenden. Fysisk scrum-
tavla, Product owner fysiskt på plats. Planerar i poäng. 
Aktiviteter mycket nära ”som i handboken”. 

Cecilia 

8 pers. samlo-
kaliserat. Flera 
synkade team 
(Scrum of 
scrums). 

3 veckor 

Ny funktionalitet . Fysisk scrumtavla. Planerar i timmar. 
Product owner på plats. Sprint planning (timmar), daily 
scrum, demo och retrospective ”enligt boken”. Demo 
och retrospective korta (tillsammans ca 1,5 tim.). Sprint 
backlog avsiktligt större än vad man hinner med (får 
inte bli utan arbete). Tekniska roller i teamet. 

Christian Flera projekt, 
olika team.  4 veckor Nya produkter. Teamet spritt på flera orter. ”Traditionell” 

kravlista. Har expertroll i teamet.  

Daniel   Samma team som  Birgitta. 

Desiree 

8 pers. samlo-
kaliserat. Flera 
synkade team 
(Scrum of 
scrums). 

3 veckor. 

Ny funktionalitet. Fysisk scrumtavla, Product owner på 
plats. Sprint planning (enhet halvdagar), daily scrum, 
demo och retrospective ”enligt boken”. Product owner 
deltar inte i retrospective. 
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Pseudonym Team Sprint Övrigt 

Ellen 

7-8 pers. samloka-
liserat. Flera syn-
kade team (Scrum 
of scrums). 

3 veckor. 
Ny funktionalitet. Fysisk scrumtavla, Product owner 
fysiskt tillgänglig. Sprint planning, daily scrum, demo 
och retrospective ”enligt boken”. 

Emil   Samma team som  Cecilia. 

Filip 

7 pers. samlokali-
serat 
flera synkade 
team 

2-3 veck-
or 

Ny produkt.  Product owner på plats. Sprint planning 
1 tim. Daily scrum framför digital tavla. Demo 30-45 
min. Retrospective 20 min. Product owner på plats. 

Fredrika 4 pers. 
samlokaliserat 2 veckor 

Arbetar mest med underhåll. Ibland mindre utveckl-
ingsuppgifter. Daliy scrum framför digital kanban-
tavla. Tekniska roller i teamet. Product owner an-
ställd av kunden och ej på plats. Korta möten för 
planering och demo (<1 tim.) Ingen retrospective.  

Gabriella 
5 pers. samlokali-
serat. Flera syn-
kade team. 

3 veckor 

Förvaltning och vidareutveckling av produkt. Pro-
duct owner på plats. Fysisk scrumtavla. Samordning 
med andra team (Gemensam demo). Demo (in-
bjudna deltar) och retrospective totalt ca 2 tim. 
Planning (story points) dagen efter demo (olika 
time-box, men ganska kort).  

Helen 7-9 pers. 
samlokaliserat 3 veckor 

Ny produkt, intern kund. Planerar i halvdagsmöte 
(olika slags planeringsenheter). Daily scrum framför 
fysisk tavla. Demo bara internt möte i teamet. Pro-
jektledare (utanför teamet) och product owner sam-
arbetar om product backlog. Product owner sam-
ordnar (finns på plats), men saknar beslutsmandat.  

Henrik   Samma team som  Fredrika. 

Johan   Samma team som  Gabriella. 

Julius 12 pers. 
samlokaliserat 2 veckor 

Ny produkt. Daily scrum framför fysisk scrumtavla. 
Demo bara sällan (produkten går inte att visa). Pla-
nerar i story points eller heldagar. Product owner på 
plats. 

Konrad 4 pers. samlokali-
serat 

Varierar, 
men ofta 
1 vecka 

Ny funktionalitet, intern kund. Kort planning och 
retrospective (<1 tim.) Längre retrospective (ca 1-2 
tim.) månadsvis. Daily scrum några minuter, framför 
fysisk scrum board. Ingen demo, men releaser av 
nya versioner varje sprint.  Product owner fysiskt på 
plats (deltar i alla möten).  

Ludvig 8 pers.. samlokali-
serat Varierar 

Ny produkt. Daily scrum vid fysisk tavla. Ingen 
demo. Retrospective ca 1 tim. Product owner på 
plats.  

Martin 6-9 pers. samloka-
liserat 1 vecka. 

Ny produkt. Planning 1 tim. (inga tidsuppskattning-
ar). Daily scrum framför fysisk kanban-tavla. Ingen 
demo (men release varje vecka). Kort retrospective 
efter sprinten. Product owner på plats. 

Oskar   Samma team som  Helen. 
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BILAGA D. UTVECKLARNAS BERÄTTELSER PER TEMA 

Tabell 20 visar vilka berättelser som kodats till vilket tema. När flera berättelser identifierats för en 
respondent har dessa skiljts åt genom tillägg av versal bokstav (A-E). Referenser till viss berättelse i 
avhandlingstexten görs med benämningarna från tabellen (t.ex. AliceA, DanielB, osv.). Tekniken 
beskrivs i avsnitt Pseudonymer i redovisningen av data (s. 124). 
 

Tabell 20 Klassificering av utvecklarnas berättelser per tema 

 T
em

a 
1 

 T
em

a 
2 

 T
em

a 
3 

 T
em

a 
4 

 T
em

a 
5 

 R
ef

le
kt

io
ne

r 

RefNr Berättelse  
(Pseudonym och bokstav) 

1      
1 AliceA 

1   4   
2 AliceB 

1   4   
3 BenjaminA 

  3    
4 BenjaminB 

     R 5 BenjaminC 

  3    
6 BenjaminD 

1   4   
9 BirgittaA 

    5  
10 BirgittaB 

1   4   
11 BirgittaC 

1   4   
17 CeciliaA 

   4   
18 CeciliaB 

     R 19 CeciliaC 

    5  
20 CeciliaD 

    5  
7 ChristianA 

1      
8 ChristianB 

  3    
12 DanielA 

  3  5  
13 DanielB 

     R 14 DanielC 

    5  
15 DanielD 

   4   
21 DesireeA 

    5  
22 DesireeB 

    5  
23 DesireeC 

     R 24 DesireeD 

   4   
25 EllenA 

    5  
26 EllenB 

    5  
27 EllenC 

1   4   
16 EmilA 

1   4   
28 FilipA 
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a 
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 T
em

a 
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 T
em

a 
3 

 T
em

a 
4 

 T
em

a 
5 

 R
ef

le
kt
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ne
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RefNr Berättelse  
(Pseudonym och bokstav) 

 2     
29 FilipB 

1   4   
32 FredrikaA 

  3    
33 FredrikaB 

 2     
34 GabriellaA 

  3    
35 GabriellaB 

1 2  4   
51 HelenA 

  3    
52 HelenB 

     R 53 HelenC 

 2     
30 HenrikA 

  3    
31 HenrikB 

1      
36 JohanA 

   4   
37 JohanB 

    5  
38 JohanC 

   4   
39 JuliusA 

    5  
40 JuliusB 

1   4   
41 KonradA 

1   4   
42 KonradB 

     R 43 KonradC 
1   4   

44 KonradD 
1      

45 LudvigA 
1      

46 LudvigB 
1   4   

47 LudvigC 

  3    
48 LudvigD 

     R 49 LudvigE 

  3  5  
50 MartinA 

1 2  4   
54 OskarA 

  3    
55 OskarB 

     R 56 OskarC 
19 5 11 19 12 8 
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Agila projektledningsmetoder  
och motivation

Det råder brist på forskning som förklarar hur och varför agila metoder för 
systemutvecklingsprojekt fungerar. Stödet för hur implementering av metoderna 
bäst bör göras i en viss organisation eller visst projekt är därför svagt.

I avhandlingen används motivationsteori, Self-Determination Theory, och teori 
om vardagskreativitet, för att analysera agila metoders inverkan på utvecklares 
motivation. Den mest populära agila metoden, Scrum, liksom utvecklares 
verkliga upplevelser av motivation i projekt där agila metoder används analyseras.

Resultaten visar att agila metoder inverkar positivt på utvecklarnas 
motivation i avseenden som är gynnsamma för kreativa prestationer och 
systemutvecklingsarbete: Upplevelsen av egen kompetens, självbestämmande 
och samhörighet inom teamet stimuleras.

Flera vanliga agila arrangemang samverkar till att förstärka upplevelserna. Den 
enskilt mest förstärkande komponenten är teamets dagliga stå-upp-möte. Rollen 
produktägare är den agila komponent som är svårast att implementera utan att 
ge upphov till negativa motivationsupplevelser.

Resultaten bidrar till att ge bättre stöd för den som avser att implementera agila 
metoder i sin organisation.
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