
 
 
 
 

 
AGILT: 

UNDERSÖKNING AV INFÖRANDET AV SCRUM 

I FÖRETAG MED AVSEENDE PÅ 

KOMMUNIKATION, MOTIVATION OCH 

TEAMWORK 
 

 
 
 
 
 
 

VT 2018:KANI21 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kandidatuppsats i Informatik 
 

Rickard Borg  
Marat Safin 



 

II 

Svensk titel: AGILT: undersökning av införandet av Scrum i företag med avseende på 

kommunikation, motivation och teamwork 

 

Engelsk titel: AGILE: study of the introduction of Scrum in companies with regard to 

communication, motivation och teamwork 

 

Utgivningsår: 2018 

 

Författare: Rickard Borg, Marat Safin 

 

Handledare: Malin Nilsson 

 

Abstract 
Scrum is a framework used for the entertainment and development of complex systems 

(Schwaber & Sutherland 2016) and one of the most common agile project management 

methods at the present time. Agile methods have many advantages over traditional methods as 

they are more flexible. Many companies that previously used traditional methods, therefore 

choose to replace their old structure and its methods, to implement agile project management 

methods instead. This is a demanding task, especially for a larger company and imposes high 

demands on both management and other staff. Scrum is a framework that is highly dependent 

on communication. When introducing Scrum, it may be difficult to achieve the level of 

communication required to promote teamwork. Team members may in some cases need 

motivation to communicate and contribute to well-functioning teamwork.  

   

The purpose of the study is to investigate the importance of continuous communication, 

motivation and teamwork among team members in relation to the introduction of Scrum into a 

larger company. In this study, a qualitative approach was used since data collection took place 

through semi-structured interviews with open qualitative research questions. Theoretical 

framework in the study is based on theories of agile methodology, types of agile project 

management methods, motivation for the introduction of agile project management methods, 

challenges associated with the introduction of these methods as well as on Scrum roles, 

activities and artifacts. The reason for the chosen theories is to gain an overview of agile 

project management methods, especially Scrum, and to investigate how continuous 

communication is to be secured in teams when introducing Scrum through questions about 

respondents' personal perceptions regarding motivation categories and teamwork characters. 

The study results demonstrate that regular meetings, training and exercises while maintaining 

strong team cohesion encourage continuous communication. Continuously, intrinsic 

motivation is the most fundamental aspect of a well-functioning team and important for 

promoting communication in the team and vice versa. The results of the study indicate that in 

order to establish effective teamwork, continuous communication and motivation between 

team members are required.  
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III 

Sammanfattning 
Scrum är ett ramverk som används för underhåll och utveckling av komplexa system 

(Schwaber & Sutherland 2016) och är en av de vanligaste agila projekthanteringsmetoderna i 

dagsläget. Agila metoder har många fördelar över traditionella metoder då de erhåller mer 

flexibilitet. Många företag som tidigare använt sig av traditionella metoder väljer därför att 

byta ut sin gamla struktur och dess metoder, för att implementera agila 

projekthanteringsmetoder istället. Detta är en krävande uppgift, speciellt för ett större företag 

och ställer höga krav på både ledning och övrig personal. Scrum är ett ramverk som är starkt 

beroende av kommunikation. Vid införande av Scrum kan det vara svårt att uppnå den grad av 

kommunikation som krävs för att främja teamwork. Teammedlemmar kan i vissa fall behöva 

motivation för att kommunicera och bidra till välfungerande samarbete. 

   

Syftet med studien är att undersöka betydelsen av kontinuerlig kommunikation, motivation 

och teamwork bland teammedlemmar i förhållande till införande av Scrum i ett större företag.   

I denna studie användes en kvalitativ ansats då insamling av data skedde genom semi-

strukturerade intervjuer med öppna kvalitativa forskningsfrågor. Teoretiskt ramverk i studien 

är baserad på teorier om agil metodik i helhet, typer av agila projekthanteringsmetoder, 

motivation till införande av agila projekthanteringsmetoder, utmaningar förknippade med 

införande av dessa metoder samt på Scrum-roller, aktiviteter och artefakter. Syftet med valet 

av teorier är att få överblick över agila projekthanteringsmetoder, i synnerhet Scrum, samt 

undersöka hur kontinuerlig kommunikation kan främjas i team vid införande av Scrum genom 

frågor om respondenternas personliga uppfattningar gällande motivation och teamwork. 

Studiens resultat demonstrerar att regelbundna möten, utbildning och övningar tillsammans 

med stark sammanhållning i team uppmuntrar kontinuerlig kommunikation. Fortsättningsvis 

är inre motivation den mest grundläggande aspekten för ett välfungerande team och viktig för 

att främja kommunikationen i teamet och tvärtom. Studiens resultat indikerar att för att 

fastställa ett effektivt teamwork i teamen krävs ständig kommunikation mellan 

teammedlemmar och kund och motivation. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till ämnesvalet, problemformulering och syftet med 

uppsatsen.   

1.1 Bakgrund 

Med den ökade populariteten av agila projekthanteringsmetoder under de senaste åren, är det 

inte ovanligt att företag väljer agil metodik som ett sätt att producera mjukvarulösningar på ett 

lättare, snabbare och mer människocentrerat sätt (Sharp & Lang 2018). På grund av en 

ständigt förändrande marknad och i nya förväntningar från kunder, satsar många företag i 

dagsläget på att implementera nya projekthanteringsmetoder i sina verksamheter (Paterek 

2017). Förändring av metodik kan innebära bättre produktion, snabbare, flexibla och 

kostnadseffektiva mjukvarulösningar för verksamheter. En mängd IT-företag har genomfört 

olika organisatoriska förändringar genom att introducera agila projekthanteringsmetoder i 

syfte att kunna hantera nya förändringar (ibid). I företag som tidigare använt traditionella 

metoder i verksamheten, som till exempel vattenfallsmodellen, är det viktigt att processen för 

agilt införande utförs noggrant och med eftertanke från samtliga inblandade parter för att inte 

hamna i diverse fallgropar som är lätta att hamna i när utmaningarna för 

metodtransformationen presenterar sig. 

 

För stora verksamheter som använder traditionella metoder är det en utmaning att binda 

samman de nya agila metoderna med de traditionella projekthanteringsmetoder som finns 

kvar, utan att riskera att missa syftet med de agila metoderna (Boehm & Turner 2005). 

Införandet kräver därför noggranna organisatoriska förändringar i företaget gällande 

processer, teknik, metodik, strategi, struktur, projekthantering och organisationskultur 

(Paterek 2017). Trots en sådan stor uppoffring väljer många ändå att genomföra en 

metodövergång för att kunna nyttja de agila metodernas fördelar (ibid). Några exempel på 

utmaningar som uppkommer vid införande av agil metodik, är att möjliggöra tätare 

kommunikation mellan affärs- och projektteam, skapa förbättrad organisationskultur, öka 

insynen i projektplanering, och effektivisera teamwork (ibid).  

 

Scrum är ett av de ramverk som reformerade mjukvaruutvecklings industrin, med hjälp av 

dess snabba iterationer och aktiva samarbete mellan team. Detta gör kommunikation till en 

avgörande faktor då det är en avgörande del av ramverket, till skillnad från agila ramverk som 

Extreme Programming (XP) där samarbete är vitalt, men krav för daglig kommunikation 

saknas (Kanbanize 2015). För Scrum är kommunikation en avgörande aspekt för lyckade 

arbeten då en stor del av dess ramverk involverar Daily Scrum mellan teammedlemmar, att 

säkerställa att alla förstår vad som behöver göras och flera andra aspekter gällande 

kommunikation (Scrum Alliance 2014). Daily Scrum är därmed en rutin som förbättrar 

kommunikationen i teamet (Schwaber & Sutherland 2016). Det är viktigt att samtliga roller i 

Scrum håller god kommunikation genom hela arbetet, för att i annat fall kan arbetet 

misslyckas (Waltmunson 2011). Det kan vara en problematisk aspekt för teammedlemmar 

ifall agil metodik nyligen har införts och krav för kommunikation har ökat. Anledningen är att 

kommunikativ förmåga är en viktig aspekt i agil metodik som kräver verbala, skriftliga och 

verktyg baserade kommunikativa metoder för att upprätthålla tät kommunikation i projekt 

(Paterek 2017). 

 

Utmaningen med kommunikation mellan teammedlemmar ligger inte så mycket i frekvent 

deltagande i projekt, utan snarare i effektivt och snabbt utbyte av korrekt information vid rätt 

tidpunkt (Schmitz, Mahapatra & Nerur 2018). Förändring är ibland obekväm och en viss 
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ovilja att anpassa sig efter nya metoder kan finnas bland teammedlemmar. Då Scrum förlitar 

sig på direkt kommunikation mellan team och teammedlemmar är det viktigt att teamen tar till 

sig vikten av effektiv kommunikation. Detta kan bidra till att högsta produktvärde kan 

levereras inom den kortaste tidsperioden (Scrum Alliance 2014). Effektiv kommunikation 

möjliggör att relevanta idéer överförs med kontext, vilken stöder effektiv användning av 

informationen (Schmitz, Mahapatra & Nerur 2018). För att kunna säkerställa att 

teammedlemmarna följer de nya kraven på kommunikation behöver teammedlemmarna vara 

motiverade till att öka graden av kommunikation.  

 

Den mänskliga faktorn spelar en kritisk roll i metodtransformationsprocessen. Att genomgå 

en metodtransformation kräver inte bara en förändring av företagets processer, utan även en 

förändring i människors tankesätt och beteende (Gandomani, Zulzalil, Ghani, Bakar & Sharif 

2014). Reaktionerna till en metodtransformation varierar ofta från person till person. Vissa 

människor är entusiastiska till förändringen och tycker att den är nödvändig, medan andra är 

oroliga för förändringen eller likgiltiga till den (ibid). Brist på samarbete, fel tankesätt och 

brist på kunskap är exempel på problem som kan komma att uppstå vid övergången från 

traditionell till agil metodik. En av anledningarna till dessa problem är brist på motivation hos 

teammedlemmar (ibid). En lösning för att övervinna ovannämnda brister vid metodövergång i 

företag är att förbättra kunskapsflödet mellan samtliga teammedlemmar, vilket kan uppnås 

genom effektivt teamwork och kommunikation i projektgrupper. Detta leder till en lyckad 

metodtransformationsprocess (Paterek 2017). 

 

Denna studie kommer att närmare utforska vikten av kommunikation, motivation och 

teamwork samt vad som motiverar teammedlemmar att kommunicera med varandra i 

praktiken. 

 

1.2 Problemformulering 

I dagsläget är agil metodik i hög grad implementerade i företag och används runt om i 

världen. Många företag väljer att införa agila metoder och avlägsna sig från traditionella och 

plandrivna metoder för att bli mer konkurrenskraftiga (Wiedemann 2018). Projekt som drivs 

enligt agil metodik ger enligt flertal forskningar snabbare leveranstider, bättre förutsättningar 

för förändrade krav, och bättre kvalitet på mjukvara (Miller 2013). 

 

Att implementera agil metodik i en verksamhet som är grundad i traditionella metoder och 

informationsflöden är ofta en svår uppgift och kan medföra stora utmaningar. Det kräver 

därför stort engagemang från samtliga berörda parter i företaget där analytiker, utvecklings- 

och testteam med Product Owner är ansvariga för hela produktutvecklingscykeln i agila 

projekt (Pandey, Vijayalakshmi, Bhandiwad, Mellikeri & Nagesh 2018). Det är vanligt att 

införande av nya metoder möts av motstånd från utvecklare, och i många fall leder detta till 

att den nya metodiken inte följs så noggrant som den borde (Chan och Thong 2009).  

 

Enligt Conboy & Fitzgerald (2010) så är de mest välkända framgångsfaktorerna för lyckade 

metodtransformationer, relaterade till organisatoriska faktorer, människofaktorer, 

processfaktorer, tekniska faktorer och projektfaktorer. Dessa faktorer behöver därför mycket 

uppmärksamhet vid införande av agila metoder. En av de viktigaste framgångsfaktorerna, är 

personalrelaterade. Det är viktigt att personal får den träning som behövs och motiveras att 

följa de nya arbetssätten och informationsflödet (ibid). En av de största utmaningarna med 

detta är det generella accepterandet av agila metoder i verksamheten då företag som försöker 

införa agila metoder ofta möter motstånd från sin IT-personal (Chan och Thong 2009). Att 
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byta metod för projekthantering sätter ibland teammedlemmar i en obekväm sits då nya 

metoder innebär en hög grad av anpassning från deras sida. Detta då nya metoder leder till 

behov av en hel del ny kunskap (ibid). Några exempel på områden som kräver inlärning från 

teammedlemmar är ny teknologi; bredare kunskap om varför och för vad mjukvaran 

utvecklas; meddelande av kunskap om lokala policies och praktiker; att veta allt som övriga 

teammedlemmar vet; samarbete och delande av kunskap mellan teammedlemmar. 

 

Då agila metoder betonar individuell kompetens, konstant kommunikation och samarbete 

mellan utvecklare och kunder, är kommunikationen mellan teammedlemmar ett kritiskt 

moment för agil projekthantering (ibid).           

 

När det kommer till kommunikation är det viktigt att leverera information på sätt så att den 

kan förstås av mottagaren. Genom motivation och uppmuntrande till kommunikation kan agilt 

arbete underlättas avsevärt (InfoQ 2012). Det gäller därför att hitta sätt att motivera 

teammedlemmar till att öka kommunikationen vid införande av agila 

projekthanteringsmetoder.  

 

1.3 Forskningsfråga 

På vilket sätt kan kontinuerlig kommunikation främjas bland teammedlemmar vid införande 

av Scrum? Hur kan denna kommunikation främjas med avseende på motivation och 

teamwork? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på betydelsen av kommunikation mellan 

teammedlemmar vid byte från traditionell projekthanteringsmetod till det agila ramverket 

Scrum, samt hur kommunikation kan främjas bland teammedlemmar. Undersökningen syftar 

även till att identifiera hur motivation är kopplat till kommunikation och teamwork, och hur 

teamwork eventuellt kan främjas bland teammedlemmar. 

 

Undersökningens fokus kommer att ligga på IT-företag som befinner sig i en övergångsfas 

från traditionell projekthanteringsmetod till Scrum, och verksamheter med stor erfarenhet av 

agil projekthantering. Målet är att identifiera aspekter gällande motivation och teamwork för 

kontinuerlig kommunikation.  

 

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen kommer att vara avgränsad till att undersöka på vilket sätt kontinuerlig 

kommunikation skall främjas i samband med införandet av Scrum, och bortser från andra 

frågeställningar. Kommunikation är ett brett begrepp i sig och således avgränsas 

undersökningen av kommunikationen ytterligare till fokus på motivation och teamwork. 

 

Undersökningen kommer att vara avgränsad till analysen av införandet av den enskilda 

projekthanteringsmetoden Scrum, medan andra agila metoder som XP eller Kanban 

negligeras då de ligger utanför studiens ramar. Således skall undersökningen inte fokusera på 

hur kommunikation kan främjas i andra agila projekthanteringsmetoder.  
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2 Metod 
I detta kapitel motiveras och presenteras valet av metod och datainsamlingsteknik som har 

använts i studien. Här presenteras även urval av respondenter, förklaring av genomförande, 

och studiens trovärdighet samt pålitlighet. Vidare beskrivs studiens etiska synpunkter och 

analys av empiri motiveras. Avslutningsvis reflekteras studiens metod. 

 

2.1 Kvalitativ ansats 

Denna studie betecknas som en kvalitativ ansats då insamling av data skedde genom semi-

strukturerade personliga intervjuer med öppna frågor och fokusgrupper med öppna frågor. 

Med hjälp av semi-strukturerade intervjuer eftersträvades att få en fördjupad förståelse av 

respondenternas personliga uppfattningar av fenomenet kommunikation vid införande av 

Scrum. Frågorna i de semi-strukturerade intervjuerna riktas mot individer inom två utvalda 

företag i Borås med erfarenhet av arbete inom Scrum och handlade om personliga åsikter och 

erfarenheter angående motivation, teamwork och kommunikation mellan teammedlemmar vid 

Scrum införande. Intervjuer är den vanligaste datainsamlingsmetoden för just kvalitativ ansats 

och effektiv för denna typen av forskningsfrågor då svaren oftast blir mer beskrivande och 

förklarande (Recker 2013). Fokusgrupper är en effektiv datainsamlingsteknik för kvalitativ 

ansats då tekniken möjliggör en stor gemensam datainsamling från ett flertal respondenter 

(Robson & McCartan 2016). Då målsättningen var att studera aspekter som främjar 

kommunikation, motivation och teamwork bland teammedlemmar vid Scrum-införande 

ansågs fokusgrupper som en passande metod för att samla in en bredd data om 

respondenternas upplevelser gällande frågeställningar på ett snabbt sätt. 

 

Kvalitativa metoder är enligt Recker (2013) designade att skapa förståelse av ett fenomen i en 

kontext, det vill säga att undersöka individer och deras sociala och kulturella sammanhang där 

de lever och arbetar. Till skillnad från kvantitativ ansats där stor vikt läggas på siffror, har 

kvalitativ forskning några karakteristiska drag, bland annat att undersöka ett fenomen i dess 

naturliga miljö, att samla in egna data, att använda ett flertal olika resurser för att samla in 

data (ibid). Då syftet med studien var att undersöka sambandet mellan kommunikation, 

motivation och teamwork samt deras koppling till varandra vid införande av Scrum, ansågs 

den kvalitativa ansatsen vara mest passande då detta ger upphov till en mer djupgående 

undersökning. Fokus i denna studie var då att undersöka fenomenet i dess naturliga miljö 

inom två företag i Borås där data samlades in genom intervjuer med respondenter med 

erfarenhet av Scrum. Enligt kvalitativ forskning studeras fenomenet med hänsyn till 

teammedlemmars personliga upplevelser i praktiken.  

 

2.2 Fallstudie 

Studiens forskare syftar till att med studien, undersöka och stärka teori angående motivationens 

effekt på människors vilja att kommunicera och samarbeta i Scrum-team. Studien pågick som 

en fallstudie av två företag i Borås. Fallstudie har använts då fenomen hade studerats i dess 

naturliga miljö genom att samla in data från intervjuer (Recker 2013). Semi-strukturerade 

intervjuer valdes då vi ansåg att dessa passade bäst för den typ av forskning som skulle utföras, 

detta då denna typ av intervjuer ger utrymme för mer djupgående svar, samtidigt som frågorna 

ställs strukturerat (Jamshed 2014). Detta medför även att frågorna kan besvaras öppet, 
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respondenten kan utveckla sitt svar så mycket som önskat och oplanerade följdfrågor kan ställas 

(ibid). Ytterligare är intervjutekniken en viktig del av fallstudier för att genom intervjuer kan 

mänskliga frågor uppmärksammas och analyseras beroende på respondenternas uppfattningar 

om fallet (Yin 2003). Ett annat val i fallstudien föll på fokusgrupper då en gruppintervju kunde 

anordnas snabbt i dess naturliga miljö. Gruppdynamiken mellan respondenterna i fokusgruppen 

kan bidra till att skapa bättre fokus på studiens frågeställningar genom att studera 

respondenternas förutsättningar till deras åsikter, i fall respondenterna delar liknande och 

konsistenta åsikter (Robson & McCartan 2016). 

 

Vidare handlar studiens forskningsfrågor om att belysa hur eller på vilket sätt. Dessa frågor är 

av förklarande karaktär och brukar utforskas genom fallstudier (Yin 2003). Enligt Yin (2003) 

är orsaken till detta att operativa länkar som behöver spåras över tiden utforskas i detta fall. 

Fallstudier måste användas där en undersökning kräver förståelse av komplexa sociala 

fenomen (ibid), karaktär och komplexitet av processer, händelser, beteende och handlingar 

(Recker 2013), och således har ansetts passa studiens syfte. Agil projekthanteringsmetod, 

kommunikation, motivation och teamwork är sociala komplexa fenomen för vilka 

teammedlemmar i diverse organisationer har olika uppfattningar och upplevelser av.       

2.3 Urval 

Urvalet av organisationer och respondenter kan motiveras i och med att det innefattar 

egenskaper av intresse för studien, vilket är typiskt för kvalitativa ansatser (ibid). Intentionen 

med urvalet var att undvika organisationer och respondenter som saknar kunskap ämnet som 

undersöks. Urvalet av organisationer för undersökningen föll på två företag med de 

anonymiserade namnen, X och Y, i Borås som utvecklar och underhåller informationssystem 

med ett flertal team enligt Scrum och nyinförda agila informationsflöden. Ambitionen var att 

företag skulle befinna sig i, eller ha genomgått en övergångsfas från traditionell 

projekthanteringsmetodik till Scrum. Under undersökningens tidsperiod opererade företagen 

inom IT området enligt agil metodik. Det första företaget som undersöktes är ett av de största 

i landet gällande tjänster och systemleverans för kommuner och privata vårdgivare. Det andra 

företaget är ett av de dominerande företagen inom molntjänster som möjliggör spårande av 

transport och supply chain-aktiviteter. Dessa företag valdes i avseende till relevans för 

undersökningen och avstånd, då båda är stora IT-företag och ligger placerade inom Borås 

kommun där studien utfördes.   

 

För att utföra undersökningen behövdes intervjuer med respondenter som har erfarenhet inom 

systemutveckling på hög nivå och har varit med och upplevt en transformation av metoder 

inom organisationen. I detta fall handlar det om respondenter med kunskaper om både 

traditionella utvecklingsmetoder och agila metoder, särskilt Scrum, samt kunskap om 

företagens informationsflöden. Detta var viktigt då uppsatsen har som syfte att undersöka en 

metodtransformation från traditionell projekthanteringsmetod till Scrum. Aspekt av 

kunskapshantering bland respondenter är en nyckelförutsättning vid metodövergång för att 

respondenter bör kunna hantera varierande förutsättningar för kunskapshanteringen och 

utmaningar för att säkerställa en framgångsrik metodövergång (Paterek 2017). 

Respondenterna från dessa företag var av särskilt intresse för undersökningen då de faller 

inom dessa kriterier och jobbar enligt Scrum.  

 

Nedanstående Tabell 1 visar respondenternas roll, vilket företag de jobbar på, företags 

lokalisering, respondenternas deltagande i antingen gruppintervju, individuell intervju eller i 

både intervjutyper. 
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Respondents roll Företag Lokalisering Gruppintervju 

(Fokusgrupp) 

Individuell 

intervju 

Utvecklingschef X Borås Ja Ja + introduktions 

intervju 

Product Owner X Borås Ja Nej 

Scrum Master X Borås Ja Nej 

Representant från 

utvecklingsteamet 

X Borås Ja Nej 

Senior-

projektledare 

Y Borås Nej Ja 

 

Tabell 1: Urval 

 

 

2.4 Intervjuer  

Undersökningens intervjustrategi är att använda kvalitativa intervjuer med djupgående frågor 

för att fånga åsikter och erfarenheter från individer som jobbar med Scrum gällande 

kommunikation, motivation och teamwork. Intervjuerna kommer att följa ett intervjuschema 

(Robson & McCartan 2016) eller ett fördefinierat protokoll då intervjuerna är flexibla och 

tillåter odefinierade följdfrågor enligt den semi-strukturerade modellen (Recker 2013), och 

passar studiens syfte. Då ett färre antal intervjuer hölls, är denna typ av intervjufrågor 

lämpliga enligt Recker (2013) och har fördelen att vara mindre påträngande, ge mer underlag 

och anledningar till svaret. Denna typ av intervjufrågor gör intervjuer mer personliga vilket 

ofta leder till att det blir lättare för korrespondenten att diskutera personliga åsikter. Ansiktet-

mot-ansikte eller direkta intervjuer som har använts i studien möjliggör frågeändringar under 

intervjun beroende på respondenternas svar och underliggande anledningar. Direkta intervjuer 

valdes då detta inte är utförbart i samma utsträckning med post eller andra självadministrerade 

frågeformulär (Robson & McCartan 2016).  
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2.4.1 Intervjuschema 

Intervjuscheman (Bilaga 1 & 2) skapades med underlag från teorin av Scrum införande i 

avsikt att studera teammedlemmars kommunikation med avseende på motivation och 

teamwork. Semi-strukturerade intervjuer utfördes med utgångspunkt i frågorna, vilka 

fungerade som checklista. Semi-strukturerade intervjuer innebär att odefinierade följdfrågor 

kunde ställas oförhindrat. Öppna frågor har därför skapats för de intervjuscheman som togs 

fram för att undvika begränsningar för innehållet eller ämnesområdet kring frågorna (Robson 

& McCartan 2016). Således genom följdfrågor möjliggjordes en djupare inblick i studiens 

ämne. Intervjuscheman med belysande frågor (Bilaga 1) skapades med avsikt att undersöka 

huvudsakliga utmaningar förknippade med Scrum-införande i större företag. Härifrån 

fastställdes underlag för studiens forskningsfrågor.  

 

Intervjuschemans struktur med temarubriker (Bilaga 2) skapades enligt Robson & McCartans 

(2016) anvisningar där semi-strukturerade intervjuer kan innefatta: inledande kommentarer; 

lista över temarubriker och eventuellt viktiga frågor under dessa rubriker; lista över 

associerade punkter; avslutande kommentarer. Intervjuscheman bestod av 3 huvudteman och 

inkluderade inledande kommentarer och respektive frågor om respondentens bakgrund i 

företaget rörande rollen i företaget och erfarenhet av Scrum. Inledande kommentarer och 

dämpande frågor skapar en lugnande atmosfär mellan inblandade i intervjun (ibid). Sekvensen 

teman tog sin början med att undersöka i vilken omfattning kommunikation fungerar vid 

införande av Scrum med avseende på teamwork. Ytterligare utformades huvudfrågor med 

respektive följdfrågor för att få djupare inblick gällande teamwork vid Scrum-införande. Det 

andra huvudtemat kretsade kring respondenternas uppfattning av den inre motivationens 

betydelse för hur väl kommunikation förs i ett Scrum projekt. Dessa frågor ställdes med 

tanken att undersöka respondenternas åsikter om personlig drivkraft som får teammedlemmar 

vilja öka kommunikationen i ett Scrum projekt. Vidare fick respondenter reflektera över 

sambandet mellan den inre motivationens effekt på den yttre motivationen och arbetsplatsen. 

Denna reflektion främjar förståelse för om huruvida teammedlemmar kan uppmuntras till att 

ge varandra återkoppling ifall den inre motivationen stärks av deras arbetsförhållanden. 

Intervjuscheman avslutades med att lyfta fram en objektiv fråga om generella personliga 

reflektioner gällande kommunikation bland teamen vid införande av Scrum i ett företag. 

Dessutom tackades respondenten för intervjudeltagandet och uppmuntrades att komplettera 

det som sades under intervjun genom att ställa en enkel fråga i syfte att minska spänningen 

mellan alla inblandade i intervjun (Robson & McCartan 2016). 

 

2.5 Fokusgrupper 

Fokusgruppsintervju är en gruppintervju med fokus på ett specifikt ämne, vilket 

respondenterna har kunskap inom (Robson & McCartan 2016). Att intervjua en fokusgrupp 

innebär en öppen gruppdiskussion som leds av forskare (ibid). Med hjälp av fokusgrupp fanns 

det möjlighet att se till att kvaliteten på insamlade data förblev hög då respondenterna 

kompletterade varandra samtidigt som alla svar balanserade varandra vilket minskar risken för 

exempelvis överdrifter (ibid). Metoden har bedömts lämpa sig då fokusen kan ligga på de 

viktigaste ämnena förknippade med kommunikation bland teammedlemmar vid Scrum 

införande. Således var det möjligt att undersöka hur respondenterna motiverade egna åsikter 

kring studiens ämne gällande kommunikation, motivation och teamwork. Metoden 

fokusgrupper innebär att respondenterna kan motivera sina åsikter genom uppmuntran från 

andra i fokusgruppen och med egna ord kommentera det som sägs (ibid), vilket betyder att 

respondenternas uppfattningar om studiens frågeställningar kunde analyseras och utvärderas. 
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Hur respondenterna uppfattade rollen av diverse motivationstyper är en betydande del av hur 

väl kommunikation förs i ett Scrum projekt.  

 

Respondenterna i fokusgruppen hade diverse befattningar, arbetsbakgrunder och 

erfarenhetsnivåer gällande Scrum/agil metodik, vilket indikerar att fokusgruppen var av 

heterogen karaktär (ibid). Detta ledde till att diskussioner var berikade av diverse åsikter 

bland respondenter inom ett ämne. Olika åsikter pekar mot att alla andra respondenter kan 

uppfatta ett ämne från ett helt annat perspektiv (ibid). 

2.6 Trovärdighet 

För denna studie intervjuades fem personer varav en av dessa personer från företag X 

intervjuades två gånger för att få en bredare datainsamling. De två personer som intervjuades 

enskilt var båda erfarna inom agil projekthantering och jobbade inom två av Borås största IT-

företag. Då intervjuerna skedde enligt semistrukturerat format, ansågs detta vara tillräckligt 

för att få en bred insamling av data och därmed genom noggrann och djup analys kunna dra 

slutsatser för ämnet med en relativt hög validitet (Recker 2013). Samtliga intervjuer spelades 

in och de viktigaste svaren antecknades för att undvika ofullständiga och slarviga data. Data 

analyserades genom att beskriva steget och motivera skälet till just den särskilda tolkningen 

av data. Alla insamlade data utvärderades mot de ämnen som studerades för att öka intern 

validitet. Ytterligare skickades transkriberade intervjuer till respondenterna för att 

säkerhetsställa att samtliga svar tolkades på rätt vis och svårtolkade moment poängterades och 

uppmärksammades ytterligare för respondenter. 

 

2.7 Pålitlighet 

Då studien är kvalitativ används människor och teknisk utrustning som mätningsinstrument 

(Infovoice 2002). I detta fall syftar teknisk utrustning till det som användes för att spela in 

intervjuerna, och människorna i detta fall är forskarna själva. Enligt Infovoice (2002) kan 

validitet i kvalitativa studier uppskattas genom bedömning av kvalitet av teknisk utrustning, 

forskarnas förståelse, forskarnas förmåga att göra observationer, samt forskarnas förmåga till 

följsamhet mot data. Under intervjuerna användes två smarttelefoner med inspelningsfunktion 

för att spela in samtalen, vilket ansågs vara pålitligt då ljudkvaliteten kontrollerades innan. 

Telefonerna placerades mellan respondent och forskare, och för att två inspelningsmedium 

användes minskades risken för tekniska problem avsevärt. Vi anser oss vara pålitliga 

instrument för att förstå, tolka och göra observationer då båda är utbildade inom IT, agil 

metodik och Scrum, samtidigt som vi utförde mycket forskning inom ämnet innan 

intervjuerna. När det kommer till följsamhet var vi försiktiga med att bygga förutfattade 

meningar utifrån forskning innan intervjuerna, för att få en så nyanserad bild som möjligt.   

 

2.8 Genomförande 

För att utföra studien började vi först med att studera teori om Scrum och agil metodik, dess 

processer, roller och artefakter. Tidigare forskning om motivation och kommunikation inom 

agil systemutveckling studerades sedan för att skapa den grundläggande teori som behövdes 

för att ta fram intervjufrågor. En teori utformades utifrån det studerade materialet och 

användes senare för att jämföras med resultatet och dra slutsatser. Intervjufrågorna togs fram 

utifrån den teori som studerats gällande kommunikation, motivation och teamwork mellan 

teammedlemmar i ett Scrum projekt.  
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De företag som ansågs vara relevanta för undersökningen kontaktades sedan för att intervjuer 

skulle kunna arrangeras med individer som arbetar med Scrum dagligen och har erfarenhet 

inom området. Detta utfördes genom att e-post skickades till företagen med en förklaring om 

uppsatsens huvudsyfte samt varför just dessa företag var av intresse för studien. Intervjuerna 

utfördes därefter hos respektive företag med enskilda individer och varje intervju spelades in 

med tillåtelse från respondenter. Enligt Recker (2013) är denna metod väsentlig för fallstudier 

och medför att intervjuerna kan transkriberas ordentligt i efterhand. Utöver inspelningar 

antecknades intervjuer i undersökningen med syfte att undvika eventuella 

inspelningsmisslyckanden (Robson & McCartan 2016). Studien följde Robson & McCartans 

(2016) rekommendation att varje enskilt intervjutillfälle inte skall överskrida en timme i 

avsikt att undvika motvilja till samarbete eller orimliga krav på deltagande. Under samtliga 

intervjuer togs det hänsyn till att undvika frågor som kunde ha oönskad effekt på 

respondenter. Detta kunde leda till att frågor ställs på ett sätt som tillåter forskarna att påverka 

respondenternas svar (ibid). Robson & McCartan (2016) föreslår neutralitet från forskarens 

sida som en lösning, där det inte rekommenderas att dela eller välkomna respondenternas 

åsikter. Intervjufrågorna ställdes enligt specifik ordningsföljd och beroende på svar från 

respondenten ställdes ytterligare följdfrågor. Totalt genomfördes 4 intervjuer på 2 företag, i 

form av individuella intervjuer och gruppintervjuer. Dessa pågick mellan 40 och 45 minuter 

med beaktande av respondenten. På båda företagen har intervjuscheman (Bilagor) följts där 

samtliga respondenter hade frihet att kunna utveckla och ställa följdfrågor. Efter att 

intervjuerna ägde rum transkriberades och kodades dessa. Transkriberade intervjuerna 

bekräftades genom utskick till respektive respondent. Med hjälp av de kodade intervjuerna 

kunde sedan studiens empiri utvinnas, och genom empirin kunde resultat erhållas. Resultatet 

kunde sedan jämföras med den teori som tagits fram och slutsatser kunde dras utifrån detta.    

 

På företag X fick vi förutom de semi-strukturerade intervjuerna även chansen att göra en 

gruppintervju med samtliga respondenter. Intervjun kretsade kring samma frågor om 

kommunikation, motivation och teamwork under metodövergång. I detta fall ställdes frågor 

till samtliga 4 respondenter i syfte att få något bredare perspektiv på studiens ämne. De 

deltagande respondenter var då utvecklingschef, Product Owner, Scrum Master och 

representant från utvecklingsteamet. I denna undersökning fanns det även möjlighet att delta i 

en introduktionsintervju med en utvecklingschef i syfte att få en holistisk syn på 

metodtransformationen och skapa förståelse för diverse företagsspecifika begrepp som kunde 

användas för intervjuerna. På företag Y fanns en respondent, Senior-projektledare, som deltog 

i en semi-strukturerad intervju. Samtliga intervjuer i båda företagen genomfördes enligt 

planen, utan större svårigheter.  

2.9 Etik      

Enligt Recker (2013) är etiskt övervägande speciellt viktigt när det kommer till empirisk 

datainsamling och analys. Då denna studie är beroende av mänskliga deltagare för 

datainsamling i form av intervjuer, handlar de etiska frågorna i den här studien om hur 

intervjuerna utförs. Etiska frågor i denna studie handlar om att överväga huruvida individer 

deltar frivilligt, om intervjuerna och frågorna utsätter deltagarna för någon typ av fysisk eller 

psykisk stress, och hur uppgifterna kommer att skyddas med avseende på anonymitet eller 

konfidentialitet (ibid). I denna studie kommer personuppgifter och företag att behandlas 

anonymt då detta är den största etiska frågan. Frågorna som ställs kommer att ske enligt semi-

strukturerade intervjuer eller gruppintervjuer där deltagarna själva bestämmer i vilken 

utsträckning de vill uttala sig. Ett annat mål är att ingen skall känna sig pressad till att svara på 

de frågorna de inte vill ge svar på.   
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2.10 Analys av empiri 

Kodning kommer att användas då denna teknik enligt Recker (2013) är den mest vanliga och 

användbara för att reducera kvalitativa data till användbar information. En tematisk 

kodningsanalys är ett allmänt verktyg som har en central roll och används för analys av 

kvalitativa data (Robson & McCartan 2016). Kodning innebär att ett antal passager i texten 

identifieras och antecknas enligt samma teoretiska eller beskrivande idé (ibid). Flera passager 

genom hela texten kan sammankopplas genom tilldelningen av samma namn/kod (ibid). Efter 

detta kommer initiala koder att grupperas i mindre mängd av teman (ibid). 

Sammanfattningsvis rekommenderar Robson & McCartan (2016) att följa 5 faser vid tematisk 

kodningsanalys vilka är: att göra sig bekant med sin data, att generalisera initiala koder, att 

identifiera teman, att konstruera tematiska nätverk samt integration och tolkning. Efter 

transkribering kategoriseras svaren med hänsyn till intervjufrågorna och respondenternas 

personliga uppfattningar gällande kommunikation vid införande av Scrum i respektive 

företag. Sedan med hjälp av tematiska kodningsanalys identifierades tre huvudteman vilka är 

“Kommunikation i team”, “Motivation i team” och “Teamwork”. Utmärkande citat i 

transkriberade intervjuer kommer att sammanställas med citat i andra intervjuer samtidigt som 

intervjuresultaten kommer att jämföras med teorin som underlag. 

 

2.11 Metodreflektion 

Den kvalitativa metoden ansågs vara bäst passande för avseende till tid och tillgänglighet i 

studien. En kvantitativ undersökning hade kunnat utföras med fokus på själva 

teammedlemmarna med hjälp av frågeformulär. Detta ansågs dock inte vara lämpligt då det 

hade blivit en svår uppgift att leta upp tillräckligt med teammedlemmar som är villiga att delta 

i undersökningen, och som även jobbar agilt. 

 

Apropå metodvalet så hade en fördel varit att intervjua ett flertal personer i ett flertal IT-

företag där projekt drivs och nyligen har genomgått en typ av metodtransformation, dock 

visade sig detta svårt att realisera då urvalet av företag som genomgår metodtransformationer 

var litet. Ett annat alternativ hade varit att göra en kvantitativ studie istället som riktar sig mot 

själva teammedlemmarna genom att skicka ut formulär med frågor om deras syn på 

kommunikation, motivation och teamwork. Detta ansågs dock heller inte vara en relevant 

teknik då teammedlemmar i båda företagen som undersöktes, var mycket upptagna, samt att 

det var oklart om empirin skulle räcka till i det fallet.    

 

Studien utformades enligt en deduktiv ansats för att studien utgick från teoretiskt ramverk 

gällande Scrum och agil metodik. En annan anledning för en deduktiv ansats var att genom 

semi-strukturerade och gruppintervjuer erhålla data kring de sätten genom vilka kontinuerlig 

kommunikation kan främjas bland teammedlemmar vid införande av Scrum med avseende på 

motivation och teamwork. Deduktiv ansats gynnade med djupare inblick i Scrum, vad företag 

bör ta hänsyn till vid Scrum införande gällande kommunikation, motivation och teamwork 

bland teammedlemmar. 

 

Nackdelen med intervjuinspelningar är att några av respondenter kan känna sig obekväma 

med att vara inspelade, vilket eventuellt kan hämma deras förmåga att svara utförligt 

samtidigt som själva intervjutranskribering blir en tidskrävande process (Eklund 2012). Trots 

att fallstudier tillåter att undersöka studiens fenomen i sin naturliga miljö kan de också 

innebära att det finns mycket fler korrekta svar. Det beror på att respondenter har varierande 

åsikter kring de studerade fenomenen, vilket leder till validitetsproblem i studiens resultat. En 

svårighet förknippad med fallstudie är att erhållet resultat kan vara problematiskt att 
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generalisera då den här studien handlar om ett specifikt fall (Robson & McCartan 2016). 

Liknande problem med generaliserbarhet uppstår med fokusgrupper för att respondenter inte 

kan betraktas som representativa för hela befolkningen (ibid). Studiens representanter har 

valts ut avsiktligt i och med att de innefattar karaktär av intresse för studien, vilket skulle 

undvikas och sannolikhetsurval borde istället appliceras. Av den orsaken att tidsresurser var 

begränsade genomfördes gruppintervjuer och semi-strukturerade intervjuer så professionellt 

som möjligt i syfte att hinna ställa samtliga frågeställningar från de intervjusheman som tagits 

fram (Bilaga 1 & 2). 

 

3 Teori 

I följande kapitel redogörs det teoretiska ramverk som är underlag för studiens analys av 

resultat. Underlaget fungerar även för studiens diskussion och slutsats. 

3.1 Agil metodik 

Agil metodik är en grupp av projekthanteringsmetoder baserade på den inkrementella och 

iterativa processen, där inkrementer är små och vanligtvis nya utgåvor av ett system (Pandey 

et al. 2018). Agil metodik kännetecknas av potentiella förändringar som inträffar under ett 

projekt gällande krav, budget, schema, resurser, teknik och team (Rizwan Jameel Qureshi & 

Hussain 2008). Ett lyckat agilt projekt beror främst på en effektiv och snabb respons på dessa 

förändringar. Idéen om agil metodik uppkom först i mitten av 90-talet (Agile Manifesto 

2001). År 2001 definierades betydelsen av agil metodik i det så kallade agila manifestet 

(ibid), vilket beskriver de grundläggande kärnprinciper för diverse agila metoder (Pandey et 

al. 2018). Enligt det agila manifestet (Agile Manifesto 2001) finns det 4 grundläggande 

värden för agil metodik:  

 

1. Kommunikation mellan individer är viktigare än processer och verktyg. 

2. Fungerande mjukvara är viktigare än omfattande dokumentation.  

3. Samarbete med kunden är viktigare än kontraktsförhandling. 

4. Att kunna anpassa till förändring är viktigare än att följa en plan. 

 

I dagsläget finns det ett flertal agila metoder för att genomföra projekt i en verksamhet bland 

vilka är Scrum, Crystal, Agile Modeling (AM), Extreme Programming (XP) (Pandey et al. 

2018). Förutom nämnda agila projekthanteringsmetoder existerar ett flertal egenutvecklade 

agila projekthanteringsmetoder som skapats av organisationer med syfte att möta de 

företagsspecifika krav och organisatoriska mål som företag har (Meso & Jain 2006).  

 

Enligt Abrahamsson, Salo, Ronkainen & Warsta (2002) kännetecknas agil metodik av fyra 

karaktärer: inkrementell, kooperativ, okomplicerad och adaptiv karaktär. Inkrementell 

karaktär syftar till mindre delleveranser av ny programvara med snabbare utvecklingscykler; 

kooperativ karaktär syftar till att interaktionen mellan kund och utvecklare skall vara tät; agila 

metoder är relativt enkla att lära sig, modifiera och dokumentera - okomplicerad karaktär; 

adaptiv karaktär syftar till att agila metoder stödjer förmågan att genomföra sista minuten-

ändringar (ibid).  

 

Tät och effektiv kommunikation mellan individer såväl som teamwork är en av de 

grundläggande principerna som agil metodik byggs på (ibid). Agil metodik lägger tonvikt på 

informell kommunikation snarare än formella möten med mycket dokumentation (Pandey et al. 

2018). Conboy, Coyle, Xiaofeng Wang & Pikkarainen (2011) identifierade i sin studie, vikten 
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av kommunikation, att genom kontinuerlig kommunikation i agila projekt kan teamwork och 

motivation hos individer förbättras. Motivation hos individer är en oskiljaktig del av den agila 

metodiken som stöds i en av tolv principer i agila manifestet:  

 

Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem miljö och stöd de behöver, och lita på dem 

att få jobbet gjort. 

(Agile Manifesto 2001, u.s.).  

 

Således är motivation en hörnsten i den agila metodiken.  

 

3.1.1 Agil mot traditionell metodik 

Traditionell metodik kännetecknas av att de har en strukturerad och okomplicerad karaktär 

och används i stor utsträckning i projekt som kräver hög säkerhet, stabilitet och förutsägbarhet 

(Pandey et al 2018). Dock, i dagens marknad är innovation och flexibilitet de grundläggande 

kraven för att kunna konkurrera (Azanha, Argoud, Camargo Junior & Antoniolli 2017). Då ett 

nytt projekt initieras är val av projekthanteringsmetod en av många avgörande faktorer för 

produktens kvalitet och kostnad. Även om det existerar fördelar med traditionell metodik, 

betraktas den som statisk vid appliceringen till vissa typer av projekt, linjära och avstängda 

från externa förändringar. Enligt Pandey et al. (2018) har traditionell metodik flera nackdelar 

vilka ofta orsakar misslyckande i projekt. Bland annat har de tendens att gå över planerad 

projektbudget, är svåra att anpassa efter nya krav och de levererar ofta färre funktioner än vad 

som anges i kravspecifikationen. För att kunna nå upp till kraven för dagens marknad 

använder företag agil metodik, vilket underlättar för ett flexibelt arbete.  

 

Dokumentation och planering är starkt centrerade inom traditionell metodik medan agil 

metodik föreslår mindre fokus på dokumentationen och starkare fokus på den faktiska 

systemimplementeringen och utvecklingen under projektet (Rubin & Rubin 2011). Detta 

återspeglas i det agila manifestet. Agila projekthanteringsmetoder bygger på en uppsättning 

av grundläggande regler som förekommer i det agila manifestet (Pandey et al. 2018). Många 

IT-företag har infört den agila metodiken i sina projektgrupper, vilket anses att vara mer 

effektivt, flexibelt och justerbart för nya och oförutsägbara förändringar, än traditionella 

projekthanteringsmetoder (Paterek 2017). Till skillnad från traditionell metodik där det inte 

finns mycket rum för förändring då arbetet påbörjats, kan agila projekthanteringsmetoder 

anpassa utvecklingsprocessen för förändring under projektets förlopp (Fowler & Highsmith 

2011 se Erickson, Lyytinen & Siau 2005, s.89). Agil metodik passar bäst i miljöer som är 

förändringsbara, instabila och kaotiska då metodiken syftar på att leverera värde och kvalitet 

efter varje sprint under projektets förlopp (Kisielnicki & Misiak 2017). Medan traditionell 

metodik är användbar i välplanerade och förutsägbara miljöer av den orsaken att metodiken 

fokuserar mer på projektets storlek och omfattning med bestämd kostnad och långsiktig 

planering (ibid). 

 

Kisielnicki & Misiak (2017) hävdar att projekt där agil metodik tillämpas, utförs i sprintar. 

Varje sprint/iteration levererar färdig funktionalitet som kan användas av användaren eller 

organisationen (cPrime u.å.). Funktionaliteten med mest värde skapas först i projektet. 

Teammedlemmar i diverse team är inblandade i problemlösningsprocessen för att utföra 

sprinten på kortast möjlig tid. Detta leder till att antalet icke-färdig funktionalitet minskas 

gradvist under agila projekt (Kisielnicki & Misiak 2017). Å andra sidan ökas ofullgången 

funktionalitet i projekt som utförs enligt traditionell metodik. Denna ökning beror på att i 

traditionella projekt används inte agil-liknande kontrollpunkter, det vill säga sprinter, och 

http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/author/Azanha%2C+Adrialdo
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/author/Argoud%2C+Ana+Rita+Tiradentes+Terra
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/author/Camargo+Junior%2C+Jo%C3%A3o+Batista+de
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/author/Antoniolli%2C+Pedro+Domingos
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mycket tid läggs på kritisk funktionalitet (ibid). Det leder ofta till att projektet hamnar efter i 

planeringen på grund av frekvent förlängning av projektets faser (ibid). I traditionella projekt 

sker kundinvolvering endast vid enskilda projektfaser, medan agila projekt främjar 

kontinuerligt kundsamarbete under projektet (ibid). Regelbunden kundkommunikation och 

samarbete ökar chansen att produkten uppnår kundens förväntningar.  

 

Ovanstående diskussion ger intryck av att fördelar med agil metodik överväger den 

traditionella metodiken. Hur ett företag väljer att utföra sin projekthantering bör vara starkt 

kontextberoende och beror på ett flertal faktorer som exempelvis organisationens 

förändringsvilja eller projekts omfattning (ibid).  

 

3.1.2 Scrum mot övriga agila ramverk 

Flera variationer av agil metodik har utvecklats sedan början av 2000-talet. I denna studie 

kommer Scrum att ligga i fokus, dock finns många liknande ramverk där kommunikation och 

motivation är väsentligt, Kanban, XP, och Feature Driven Development (FDD), är några 

exempel (Kanbanize 2015). 

 

Om ramverken jämförs framgår det att Scrum främjar organisation och återkoppling i team 

något högre än Kanban på grund av dess fasta tidsramar (sprintar), medan Kanban använder 

sig ett mer flexibelt schema-protokoll (Smartsheet 2016). XP är mest användbart i mindre 

team av utvecklare, har hög fokus på samarbete och minimala krav på dokumentation. FDD 

passar bäst för utveckling av funktioner i större organisationer i exempelvis bank och 

finanssektorn (Kanbanize 2015). För denna studie valdes Scrum som metod för närmare 

undersökning då det är ett vanligt förekommande ramverk som på grund av dess principer 

sätter höga krav på kommunikation mellan teammedlemmar.      

3.1.3 Agila principer 

Det finns ett antal principer grundade i det agila manifestet som definierar några av de 

kvaliteter som en agil metod bör erhålla. Förutom de fyra agila värden beskrivs ett antal andra 

agila principer i det agila manifestet. Detta omfattar 12 principer (Agile Manifesto 2001), 

vilka beskrivs som följande: 

 

1. Att behaga kunden genom kontinuerlig leverans av mjukvara 

2. Hållbar utveckling ska främjas 

3. Enkla lösningar är väsentligt 

4. Välkomna ändrade krav, även sent i utvecklingen 

5. Leverera fungerande mjukvara ofta 

6. Framgång ska mätas först och främst i fungerande mjukvara 

7. Håll kontinuerlig fokus på bra teknisk 

8. Daglig kommunikation mellan utvecklare och affärspersonal är ett måste 

9. Direkt kommunikation öga mot öga är det bästa sättet att förmedla information 

10. Teamen ska reflektera över hur de kan förbättras och bli mer effektiva 

11. Det bästa arbetet utvinns från självorganiserande team 

12. Genomför projekt med motiverade människor 

 

Enligt Agile Manifesto (2001) skall dessa principer fungera som riktlinjer för att skapa bättre 

metoder för systemutveckling. I denna studie kommer främst princip 8 samt 9 att studeras 

närmare. 
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3.2 Typer av agila projekthanteringsmetoder 

Extreme Programming (XP), Adaptive metod, Dynamisk metod och Scrum är några av flertal 

typer av agila metoder som används för att genomföra projekt i en verksamhet. 

3.2.1 Extreme Programming  

XP är en agil projekthanteringsmetod som följer uppsatta värderingar och metoder designade 

för att samverka på det bästa sättet tillsammans, men som saknar praxis för 

projekthanteringen och särskilt för att stödja kunden (van Valkenhoef, Tervonen, de Brock & 

Postmus 2011). Kundens representant känner sig jämt ansträngd och kan uppleva problem när 

det gäller att förutse om en utvecklingsplan är lämplig (ibid.) Inom XP beror projektframgång 

till hög grad av kunddeltagande och effektiv projekthantering (Chow & Cao 2008).  

 

Inom XP fäster Beck (2000) stor vikt på team-processer och beskriver tre team-karakteristiska 

processer: kollektiva kodningsstandarder, kollektiv kod-ägande och kontinuerlig integration. I 

den första processen skrivs och underhålls mjukvarukoden av utvecklare i en generell och 

systematisk form. Detta medför ett generellt underlag, vilket leder till förståelse av koden. 

Med hjälp av kollektivt ägande kan utvecklare konstant ändra delar av kod. Denna process 

stimulerar också ett gemensamt ansvar hos alla medlemmar för hela programkoden istället för 

traditionellt ansvar där utvecklare har ansvar för sina respektive delar av koden. Kontinuerlig 

integration stödjer kontinuerlig återkoppling av projektets utveckling och högre 

programkvalité genom konstant kvalitetskontroll där små programdelar testas med täta 

mellanrum. Leveranstiden beräknas att minskas med denna process. Denna praxis ses som en 

ersättning av den traditionella praxisen där kvalitetskontroll används efter 

programutvecklingsslut (ibid). Livscykeln i XP utgörs av fem faser: Exploration, Planning, 

Iterations till Release, Production, Maintenance and Death (Abrahamsson et al. 2002).  

 

3.2.2 Adaptive metod 

Adaptive metod är främst skapad för lösning av problematiken som uppstår i stora och 

komplexa system (Abrahamsson et al. 2002). Syftet med Adaptive metod är att styra projekt 

genom att tillhandahålla ett ramverk för att skapa ordning i projektet och bevara kreativitet 

och utveckling (ibid), samtidigt som metoden skall stödja höghastighetsprojekt med höga 

förändringar (Highsmith 2013).  

 

Enligt Highsmith (2013) består Adaptive metod av tre sammanvävda komponenter vilka är 

the Adaptive Conceptual Model, the Adaptive Development Model och the Adaptive 

(Leadership-Collaboration) Management Model. The Adaptive Conceptual Model handlar om 

komplexa adaptiva system som till en grund som består av olika komponenter som idéer eller 

koncept gällande utvecklingen och ledningen. The Adaptive Development Model ställer de 

iterativa utvecklingsstegen och gruppraxis i centrum genom att öka hastighet och flexibilitet. 

Syftet med the Adaptive (Leadership-Collaboration) Management Model är att hitta adaptiva 

metoder som används för styrningen av intensiv kooperation i gruppen, förändringar och 

resultathantering, samtidigt som fokus ligger på adaptiva metoder som riktar sig på utspridda, 

men organiserade arbetsgrupper (ibid). 

 

Adaptive metod fokuserar på anpassning, väsentliga förändringar och flexibilitet som bör 

genomföras och förändringshantering är därför vital. Det är en metod som utgår ifrån 

komponenter som under projektets gång realiseras i adaptiva cyklar (Durdu, Yalabik, & 

Cagiltay 2009). Metodens livscykel består av tre faser (Abrahamsson et al. 2002) som enligt 

Highsmith (2013) är Collaborate, Speculate och Learn.  
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3.2.3 Dynamisk metod 

En fullständig projektlivscykel är en aspekt som Dynamisk metod fokuserar på Denna metod 

skapades år 1994 (Agile Business Consortium 2018). Metoden är en icke-proprietär RAD-

metod som innehåller ett rejält antal erfarenheter från användare och leverantörer (Howard 

1997). Med hjälp av ramverket som denna metod skapas och underhålls datorbaserade system 

som utvecklas under en kort tid (ibid.).  

 

Metodens huvudsyfte är att tillhandahålla resurser och tid för att sedan anpassa en mängd av 

nödvändig funktionalitet (Abrahamsson et al. 2002). I syfte att uppnå projektmål vilar 

metoden på 8 eller 9 principer enligt Howard (1997) och använder några beprövade praxis 

som Facilitated Workshops, Modelling and Iterative Development, MoSCoW Prioritisation, 

och Time boxing (Agile Business Consortium 2018). Prototyping är den centrala tekniken i 

metoden som eftersträvar att kunna visa kunder systemets funktionalitet (Howard 1997). 

Enligt Howard (1997) finns det ett flertal olika typer av prototyper i metoden som affärs, 

användbarhets och prestanda prototyper som präglas av skalbarhetsproblemet. Ovisshet kan 

uppstå om prototyper som fungerar i småskaliga testmiljöer kommer att fungera i verkliga 

användarmiljöer. Värdet som systemet skapar är det som är avsevärt för kunder och som 

återspeglas i metoden genom samarbete, intensiv användarinteraktion och affärsändamål för 

produkter (ibid). Enligt Howard (1997) är fullmakt som ges till kunder och utvecklare ett 

huvudproblem då det inte finns tidsutrymme för teamet att vända sig till ledningen vid snabb 

utveckling och därför bör de vara självstyrande. Auktoritet, resurser, information och 

ansvarsutkrävande är de fyra nyckelvariabler som krävs för att fullmakten skall betraktas som 

äkta, vilket betyder att i annat fall kan inte fullmakten fungera (ibid).  Genomförbarhetsstudie, 

affärsstudie, funktionell modelliteration, design, iteration och implementering är fem delar 

som Dynamisk metod består av (Abrahamsson et al. 2002).  

 

3.2.4 Scrum  

Scrum är ett ramverk som används för underhåll och utveckling av komplexa system 

(Schwaber & Sutherland 2016). Scrum skapades år 1995 (Pandey et al. 2018) när specialister 

förstod att traditionell metodik saknar vissa fördelar som finns i agil metodik. Scrum används 

inom systemutvecklingsindustrin för att inkrementellt leverera affärsvärde med 

nyckelelementen först (Waltmunson 2011). Scrum sätter fokus på snabba krav förändringar 

genom ständig kommunikation mellan projektutvecklare, projektägare och andra 

projektaktörer (Lei, Ganjeizadeh, Jayachandran & Ozcan 2017). Då Scrum är ett agilt 

ramverk har det en del kännetecknande egenskaper som delas med de andra agila metoder. 

Bland annat läggs starkt fokus på att skapa värde för kunden genom att tidigt leverera 

mjukvara, att välkomna förändrade krav, att förstärka kommunikationen mellan utvecklare 

och övriga anställda, att mäta framgång baserat på fungerande mjukvara, att hålla designen 

enkel, och att regelbundet låta Scrum-teamen reflektera på hur de ska effektivisera sitt arbete 

genom utvecklingsprocessen (Faniran, Badru & Ajayi 2017). Scrum fokuserar mer på 

projekthanteringen än alla andra agila metoder (AL_Zaidi & Qureshi 2014). Scrum utgörs av 

Scrum-team, evenemang, artefakter och regler som sammanhåller dessa delar (Lei et al. 

2017).  

 

Varje Scrum-projekt sätts inleds med visionen som successivt förtydligas under utvecklingen 

av systemet (Schwaber 2004). Product Owner är ansvarig för att leverera visionen genom 

planering vilket inkluderar en Product Backlog (ibid). Arbetet i Scrum pågår i form av 

https://www-scopus-com.lib.costello.pub.hb.se/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191039875&zone=
https://www-scopus-com.lib.costello.pub.hb.se/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57195955441&zone=
https://www-scopus-com.lib.costello.pub.hb.se/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55971896800&zone=
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sprintar som är fortlöpande i 30 kalenderdagar där en del av projektet utarbetas iterativt (ibid). 

Sprinten initieras med ett Sprint Planning möte. Genom att prioritera krav i projektets Product 

Backlog kan Product Owner och teamen komma överens om ett antal önskade krav som är 

möjliga att omvandla till funktionalitet inför den kommande sprinten (ibid). Efter 

förhandlingar med Product Owner väljer teamen ett antal krav som anses vara realiserbara i 

slutet av sprinten, och inkluderar dem i Selected Product Backlog. Inför varje sprint behöver 

teamen en egen preliminär plan med ett antal uppdrag för att kunna hantera sitt arbete som 

ingår i deras Sprint Backlog (ibid). Varje dag träffas teamen vid ett Daily Scrum-möte som är 

ett 15 minuters möte för att synkronisera teamarbetet och fastställa framtida möten (ibid). 

Efter sprintens slut hålls ytterligare två möten: Sprint Review och Sprint Retrospective. Sprint 

Review syftar till att presentera funktionaliteten och bestämma påföljande teamaktiviteter 

(ibid). Under Sprint Retrospective analyserar teamen utvecklingsprocessen och utvärderar 

fördelar och nackdelar med arbetet inför nästkommande sprint (ibid). Figur 1 representerar ett 

diagram av en Scrum-process. 

 
Figur 1: Scrum-Process (Schwaber 2004, u.s.) 

 

 

3.3 Motivation till införande av agila projekthanteringsmetoder 

Det finns flera anledningar till varför företag spenderar resurser och inför agil metodik i sina 

verksamheter. En av anledningarna till detta är de påskyndade leveranstiderna som 

uppkommer i samband med agil utveckling. Många av de organisationer som tar beslutet att 

införa agila processer är trötta på de långa ledtiderna för leverans som ofta resulterar i att fel 

produkt levereras på grund av ändrade krav (Leadingagile 2011). Agil metodik syftar istället 

till att kontinuerligt leverera färdiga och fungerande delar av mjukvaran som utvecklas under 

korta perioder, snarare än att leverera allt på en gång efter 18 månader. Detta leder även till 

ökad flexibilitet genom att kunden får en tidig bild av hur den färdiga produkten kommer att 

se ut, samt har en chans att bedöma och justera vissa egenskaper allteftersom arbetet 
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fortskrider (ibid). Enligt Boehm & Turner (2005) är fungerande mjukvara ett bättre medel för 

att mäta framgång för projekt än earned value management-tekniken, vilket hör till de 

grundläggande agila principerna som tidigare nämnts. Ett annat skäl att implementera agila 

metoder är möjligheten att tidigt identifiera onödiga funktioner som annars hade tagit upp 

mycket tid utan att tillföra något värde till slutprodukten (Boehm & Turner 2005).   

 

Förutom dessa finns ett flertal andra anledningar till varför så många företag väljer att 

genomgå besväret att införa agil metodik i sin verksamhet. Leadingagile (2011) nämner bland 

annat tidig riskreduktion, bättre mjukvarukvalitet, bättre kultur och moral för medarbetare, 

och förutsägbarhet. 

 

Enligt Ince (2015) är en stark motivation i många fall den ökade anpassningen som kan ske 

till följd av en metodtransformation. I många fall har företag stora problem med att 

organisationen är indelad i funktionella silos vilket leder till att teamen inte är organiserade 

kring produkten. Agil metodik föreslår att strukturen består av multifunktionella team som 

stödjer varandra och produkten (Leadingagile 2011). Metodtransformation syftar även till att 

reducera kommunikationsgapen mellan IT och affärsdelen i verksamheten vilket leder till en 

bättre anpassning i verksamheten (Roman, Marczak, Dutra & Prikladnicki 2015).              

 

3.4 Att tänka på vid införande agila projekthanteringsmetoder  

Att införa agila metoder i verksamheter är en komplicerad och krävande uppgift, bland annat 

för att den kräver stort engagemang från både styrelse och övriga anställda (Boehm & Turner 

2005). För att processen ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att veta vad som stegvis 

krävs av diverse parter. Det har påståtts att vissa som adopterar agil metodik är ovetande om 

vad metodtransformation verkligen innebär (Laanti, Salo & Abrahamsson 2011). Införande av 

agila arbetssätt kan vara betydligt enklare för mindre organisationer men är inte begränsat till 

endast små företag. Även större organisationer har möjlighet att göra en lyckad 

metodtransformation. Några anmärkningsvärda exempel gällande detta är Yahoo, PayPal och 

Saleforce.com, vilka alla har genomgått lyckade metodtransformationer (ibid).     

 

Vid övergång från traditionell till agil metodik påverkas samtliga organisationsdelar av de nya 

agila förändringarna (Paterek 2017). Petereks (2017) forskning visar att en metodövergång 

behöver mer omtanke angående ett flertal grundläggande förutsättningar och krav som 

exempelvis kontinuerlig träning, coaching, rationellt stöd från ledningsgruppen eller 

kontinuerlig inlärning. 

 

Då det finns ett antal metoder att välja mellan när det kommer till agil metodik är det viktigt 

att välja en metod som passar för den specifika situationen som önskas förbättras (Ince 2015).  

Ett första steg till detta är att avgöra om kulturen i organisationen är lämpad för agila 

arbetssätt då transformationen kommer att kräva mycket stöd och tålamod från alla parter. Det 

krävs en lärande organisationskultur (Paterek 2017). Organisationen måste tillåta att 

människor tar sig tid till att lära sig utföra nya uppgifter på nya sätt samt acceptera att de 

positiva effekterna kan vara långsiktiga (ibid). Det är även viktigt att ha en klar bild om varför 

agila metoder ska adopteras, och inte tar beslutet endast baserat på trender och hype (InfoQ 

2012). 

 

En stor framgångsfaktor för en lyckad transformation inom metoder i företag är engagemang 

från styrelsen. För att förändringarna ska ta form på bästa sätt behöver därför personer i 

styrelsen vara involverade i transformationen redan från början. Detta gäller även för 
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affärspersonal och Product Owner. Dock är det vanligt med motstånd från personal som har 

ägnat många år till att göra saker på ett specifikt sätt (Ince 2015).  

 

Till att börja med bör de nya agila metoderna testas på ett mindre projekt då detta 

demonstrerar hur agil metodik fungerar inom organisationen utan att riskera någon större 

negativ inverkan (ibid).  

 

Enligt Ince (2015) är en bra Product Owner vitalt för en lyckad transformation. Product 

Owner bör ha en bra kännedom om agila arbetssätt och vara utbildad inom Scrum.  

 

När det kommer till att använda agila processer i systemutveckling är det viktigt att komma 

ihåg att det i agila metoder finns det separata kodnings och testfaser, utan att kod behöver 

testas under samma iteration som den utvecklas. Detta medför att testare och programmerare 

arbetar närmare varandra med agila arbetssätt än övriga metoder (ibid). Testdriven 

systemutveckling kan vara en bra idé då det kan leda till snabbare utveckling av mjukvara och 

stabilare kod (ibid).  

3.4.1 Agilt är inte alltid en lösning 

Det är viktigt att tänka på att agila lösningar inte alltid är de rätta. Andra metoder kan fungera 

för diverse företag alldeles utmärkt utan något behov av en metodtransformation. Exempelvis 

kan traditionella metoder tillhandahålla hög trygghet, förutsägbarhet och stabilitet i projekt 

(Pandey et al. 2018). Om allting fungerar som det borde i en organisation utan förseningar 

eller att överskrida budgeten samt att teammedlemmar är nöjda finns ingen anledning att 

spendera stora resurser på att införa agil metodik i företaget (Ince 2015). Detta gäller även i 

sammanhang då omfattande dokumentation är ett måste. I detta fall kan agila metoder vara 

rent destruktiva för organisationen (ibid).  

 

Att många företag är motvilliga att övergå till en agil lösning kan bero på flera saker, bland 

annat att en agil metod inte har testats för kritiska projekt i företaget; att det är riskabelt att 

förlita sig i stort sätt på organisationens taktik snarare än på dokumentationen; gemensamt 

antagande att agila lösningar inte passar för stabila projekt; oro för att resultatet är beroende 

av beslut som fattas av vissa individer (Pandey et al. 2018). 

 

3.5 Utmaningar vid införande 

Tidigare forskning visar att ändringar i projekthanteringsmetoder leder till omfattande 

organisatoriska förändringar (Paterek 2017). Många aspekter i organisationen kan påverkas av 

sådana förändringar, i exempelvis processer, teknik, metodik och strategi (ibid). På grund av 

detta är förståelsen av vad som kommer att förändras i organisationen ett viktigt första steg i 

processen att införa agila metoder i en verksamhet (Nerur, Kanta & Mangalaraj 2005). En 

annan utmaning är det ökade kravet på kommunikation som uppstår vid byte av metodik i 

verksamheter där personal har som vana att fokusera på sin uppgift utan att bry sig om vad 

andra som händer runt omkring dem.  

 

Ett av de största problemen vid införande av agila metoder är då transformationen skall göras 

i ett företag med komplexa ekosystem av mjukvaruapplikationer, det vill säga när IT-

infrastrukturen består av ett stort antal sammankopplade applikationer som används över ett 

flertal affärsområden (Roman et al. 2015). Ett problem som uppstår till följd av detta är att 

team som ansvarar för specifika systemdelar blir osjälvständiga på grund av beroendet från 

sammankopplade applikationer, och måste koordinera sina arbeten med hjälp av andra team 
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(ibid). En annan stor utmaning vid införande av agila metoder i företag är att etablera en 

ständig inlärningsprocess som en del av organisationskultur för en lyckad metodövergång 

(Paterek 2017).  

 

3.5.1 Kommunikation och motivation   

En av de centrala aspekterna som skiljer agil metodik från traditionell, är vikten av 

kommunikation inom utvecklingsteamen likväl som med kunden (Hummel, Rosenkranz & 

Holten 2013). Ett lyckat agilt projekt kännetecknas av uppmuntran till ständig kontakt med 

användaren under iterativ systemutveckling (Schmitz, Mahapatra & Nerur 2018). Att få 

människor som är ovana vid ständig kommunikation att leva upp till de nya kraven vid 

metodtransformation är en utmaning och ofta leder detta till problem på grund av ett antal 

humana aspekter (Gandomani et al. 2014). Några aspekter som ofta leder till problem för 

införandet av agila projekthanteringsmetoder gällande teammedlemmar är motvillighet till 

förändring, brist på samarbete, fel tankesätt och brist på kunskap (ibid).  

 

För att Scrum ska fungera krävs en platt styrningsstruktur som främjar starkt samarbete i agila 

team samt självorganiserade team. Detta medför att projektledare behöver säkerställa att 

teammedlemmar är motiverade att uppfylla kraven på kommunikation och färdigställa 

uppgifter enligt tidsramarna (McHugh, Conboy & Lang 2011). För att kommunikationen i 

Scrum ska lämpa sig behöver bland annat projektets Product Owner skapa en produktvision 

som sedan meddelas genom en Product Backlog. Regelbundna planeringsmöten bör även 

hållas där teammedlemmar kan interagera och ställa frågor, Daily Scrum möten där dagens 

uppgifter bestäms och meddelas till alla i teamet behöver hållas, Sprint Review möten bör 

hållas, och teammedlemmar bör diskutera vad som har varit bra och vad som kan förbättras i 

Sprint Retrospective möten (Scrum Alliance 2014). Konstant och effektiv kommunikation 

mellan medlemmar i ett Scrum team medför att fokus kan läggas på att leverera högsta 

affärsvärde inom de uppsatta tidsramarna samt nå gemensamma mål (ibid).         

 

3.5.2 Inre och yttre motivation 

För att kommunikationen ska fungera som den ska vid införande av Scrum är det väsentligt att 

individer i teamen känner sig motiverade att kommunicera i högre grad än de är vana vid. Det 

är en viktig del inom chefsroller och projektledning att se till att varje individ i teamen är 

motiverad till att använda sin erfarenhet och förmåga till nytta för teamet. Då det finns många 

faktorer som påverkar individers motivation kan dessa delas in i två kategorier: Inre 

motivering och yttre motivering (McHugh, Conboy & Lang 2011). Inre motivering syftar till 

personens egna mål och strävan efter att utvecklas och göra ett bra jobb, medan yttre 

motivation syftar till hur individens arbetsmiljö påverkar dess vilja att göra ett bra jobb 

(Asproni 2004). Den yttre motivationen är det som kan påverkas av chefer genom främjande 

av uppmuntran, återkoppling och belöningar. Andra faktorer som kan spela in på inre 

motivation är variation av arbetsuppgifter, befogenhet och ansvar, bra projektstyrning, 

bekräftelse, respekt, mm. Yttre faktorer som kan påverka människors motivation negativt 

inkluderar: risker, stress, antydande av otillräcklighet och brist på kommunikation (McHugh, 

Conboy & Lang 2011).  

3.5.3 Motivators and hygiene factors teori 

Teorin skapad av Frederick Herzberg, Theory of Motivators and Hygiene factors, berör inre 

och yttre motivation. Den byggs på antagande av Maslows teori (Oleson 2004) om 

behovstrappan - klassificering av de mänskliga behoven på fem nivåer (Asproni 2004). 
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Herzberg (1987) beskriver diverse faktorer som leder till ökning av inre motivation genom en 

positiv individpåverkan som kan kallas för motivatorer. Motivatorer är underlag för den unika 

mänskliga förmåga som behövs för att uppnå och få ta en del av den psykologiska tillväxten 

(Herzbergs 1987). De inre motivationsfaktorerna är prestation, bekräftelse/erkännande, själva 

arbetet, ansvar, framsteg och möjlighet till tillväxt (Asproni 2004; Herzberg 1987).  

 

Ytterligare existerar det en annan typ av faktorer som påverkar den yttre motivationen, 

hygienfaktorer. Hygienfaktorer är omständigheter, som förhindrar minskning av individuell 

motivation, dock resulterar dessa inte heller i någon ökning av motivation (Herzberg 1987). 

Hygienfaktorer är de mest grundläggande biologiska faktorerna och är resultatet av 

människans djuriska natur. Exempelvis är individens matbehov ett motiv till att tjäna pengar 

(ibid). I de yttre hygienfaktorer ingår företagspolicy och administration, övervakning, 

interpersonella relationer, arbetsvillkor, lön, samt status och säkerhet (ibid).  

 

Således uppfyller Herzbergs inre motivationsfaktorer de högre nivåerna i Maslows 

behovstrappa medan de yttre faktorer motsvarar de lägre nivåerna (Asproni 2004). Enligt 

Herzbergs inre motivationsfaktorer är motivationen högre hos individer som motiveras av 

prestation (ibid). 

3.5.4 Teamwork för agila team 

Larson & LaFasto (1989) beskriver åtta karaktärer av hur och varför ett effektivt teamwork 

skall utvecklas i teamen. Utifrån dessa åtta karaktärer indikerar Asproni (2004) ett starkt 

samband mellan teamwork och motivation i agila projekt. Bland annat är det märkligt att 

kommunikation spelar en essentiell roll i varje karaktär: 

 

Ett klart och upplyftande mål. Ett klart och upplyftande mål är väsentligt för effektivt 

teamwork i syfte att kunna avgöra om det är tydligt att målet har uppnåtts, och om målet är 

värdefullt för teamet (Larson & LaFasto 1989). I agila projekt hålls målet klart genom iterativ 

och inkrementell produktutveckling där teamet tillsammans med kunden arbetar med med 

mindre, men tydliga mål (Asproni 2004). Motivation hos teammedlemmar påverkas positivt 

om teamet inser att målet är upplyftande och värdefullt (ibid). Regelbunden 

kundkommunikation under projektet leder till att målet anses vara upplyftande (ibid). 

 

En resultatdriven struktur. Ett målanpassat team har en resultatdriven struktur vilken är ett 

nyckelelement som kan leda till ett lyckat eller misslyckat team (Larson & LaFasto 1989). 

Vidare menar Larson & LaFasto (1989) att ett elementärt underlag för effektiv teamstruktur är 

kommunikation, vilket krävs för koordination av aktiviteter i projektet. Asproni (2004) säger 

att resultatdriven struktur är en yttre hygienfaktor som bibehåller motivation hos individer, 

och att en agil teamstruktur består av fyra grundläggande element. Dessa fyra element är 

kommunikationssystem, arbetsroller, faktabaserade bedömningar och prestandaövervakning 

med återkoppling (ibid).  

 

I agila projekt anses ansikte-mot-ansikte-kommunikation vara den mest effektiva 

kommunikationsformen och informationsöverföring optimeras kraftigt inom teamstrukturen 

då teammedlemmar jobbar nära varandra (ibid). Om kommunikationer med kunden är 

kontinuerliga leder detta till mer återkoppling mellan alla parter och målet i teamet och 

projektet förblir tydligt (ibid). Detta medför en hög team-motivation gällande måluppnåendet. 
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Kompetenta teammedlemmar. Motivation hos teamet påverkas av teammedlemmarnas 

kompetens (Larson & LaFasto 1989). Kompetensbrist resulterar i begränsning att nå målet. 

Målen kan vara komplicerade men behöver samtidigt vara realiserbara för att behålla team-

motivation (ibid). Kompetens är individens förmåga att fungera effektivt i teamet (ibid). Inom 

agil metodik krävs hög kommunikationsförmåga från teammedlemmar för att säkerhetsställa 

ett optimalt samarbete (ibid).  

 

Enhetligt engagemang. Karaktären beskriver individers dedikation till teamet genom känslor 

av lojalitet och identitet för teamet (Larson & LaFasto 1989). Samtliga teammedlemmar 

motiveras att interagera med varandra under hela det agila arbetet för enhetligt engagemang 

(Asproni 2004). Kunden är i regelbunden kommunikation med teamet så att det skapas en 

gemensam uppfattning om mål och krav i projektet (ibid). 

 

Ett samarbetsklimat. En känsla av tillit är centralt för sammarbetsklimatet, och behöver 

skapas av samtliga teammedlemmar (Larson & LaFasto 1989). Detta är motiverande för 

måluppnåendet i ett team. Samarbetsklimat i agila projekt ställer också samarbete i centrum 

(Asproni 2004). Även agila manifestet (2001) tar upp samarbetsvärdet: 

 

Samarbete med kunden är viktigare än kontraktsförhandling. 

 

Tät kommunikation i teamet, ständig kommunikation och interaktion med kund, samt 

inkrementell utveckling leder till ett effektivare samarbetsklimat (Asproni 2004). 

 

Standarder för excellens. Höga prestationsstandarder är nödvändiga för att behålla hög 

förväntan på teamet (Larson & LaFasto 1989). Teammedlemmarnas motivation förstärks 

genom en stark uppmuntran och ambition inom teamet. Standarder skall vara höga, men 

tydliga och konkreta för att underlätta uppföljning. Agil metodik erbjuder sätt att förenkla 

denna uppföljning genom iterativ och inkrementell utveckling, omfattande testning, 

kodstandarder och andra aspekter. 

 

Externt stöd och bekräftelse. Externt stöd är det hjälpmedel som teammedlemmar får i avsikt 

att nå ett mål (Larson & LaFasto 1989). Asproni (2004) säger att det externa stödet är en 

hygienfaktor, en yttre motivation, som krävs för att uppnå målet. Bekräftelse från kollegor är 

starkt motiverande för teammedlemmar och en belöning för framgång (ibid). Det externa 

stödet i agila projekt möjliggör tätare kommunikation inom team och med kund, effektivare 

fördelning av kontorsutrymme och tillgång till utvecklingsverktyg (ibid). Teammedlemmar 

kan få bekräftelse genom återkoppling från kunden eller kollegor. Bekräftelse kan framstå i 

form av hög självkänsla och tillit hos individer. Resultaten leder till mer kommunikation 

mellan samtliga intressenter (ibid). 

 

Principledande ledarskap. Principledande ledarskap är en effektiv ledarskapsstil (Larson & 

LaFasto 1989). Principledande ledarskap är förknippat med motivation, tillit eller uppmuntran 

mellan teammedlemmar och utesluter kommando och kontroll då det inte lämpar sig i en agil 

miljö där individer och kommunikation är centralt (ibid). 
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3.6 Roller inom Scrum 

Det huvudsakliga ansvaret i Scrum-projekt är distribuerat mellan tre roller: Product Owner, 

Scrum-team och Scrum-Master (Schwaber 2004). 

3.6.1 Product Owner 

Product Owner är en av de viktigaste rollerna inom Scrum och representerar för det mesta 

primäranvändare av produkten som byggs, eller har en djup förståelse för vem som kommer 

att vara primäranvändare (Mountain Goat Software 2018). Product Owner har därmed 

ansvaret att se till att produkten tillför maximalt värde genom att se till att rätt arbete utförs 

vid rätt tidpunkt, samt se till att produkten håller en tillräckligt hög standard från 

slutkonsumentens perspektiv (Agile42 2018). Detta innebär att Product Owner måste jobba 

nära Scrum-teamen, vara tillgänglig, engagerad i deras arbete och koordinera deras aktiviteter 

över hela projektets gång (Scrum Institute 2018).  

 

Product Owner är den enda personen som får bestämma teamens prioriteringar (ibid). Product 

Owner är även ansvarig för att hantera projektets Product Backlog genom att skapa, 

upprätthålla och beskriva dess innehåll samt prioritera detta och se till att Scrum-teamen 

förstår innehållet i Product Backlog (ibid).   

 

Product Owner har även som uppgift är att fungera som en mellanhand för Scrum-team och 

övriga inblandade parter då intressenter inte bör ha någon direkt kommunikation med teamen 

(ibid).  

3.6.2 Scrum-team 

Ett Scrum-team är en samling av individer som arbetar tillsammans för att leverera produkter 

enligt Scrum-ramverket. Dessa team består vanligtvis av 5–9 personer med ett antal 

definierade roller (Scrum Institute 2018).  

 

För att ett Scrum-team ska fungera effektivt krävs det att alla inom teamet följer ett 

gemensamt mål, anpassar sig efter samma normer och regler, samt visar respekt för varandra 

och kommer överens (ibid). Teamen bör vara självorganiserade och det är viktigt att alla 

jobbar tillsammans och gör vad som krävs för att utföra sina uppgifter då teamen hålls 

ansvariga som en helhet, det vill säga att ett bra resultat eller ett misslyckande aldrig kan 

hänvisas till en specifik person (ibid).  

 

Kompetensen i ett Scrum team behöver vara balanserad för bästa samarbete och resultat. Då 

personerna i teamen troligtvis är specialiserade inom ett visst område bör dessa kompetenser 

komplettera varandra då detta leder till att de kan bemöta nya utmaningar på ett autonomt sätt.  

 

För stora projekt kan fler än ett team krävas för att framställa produkten. Flera team kan då 

anvisas att arbeta tillsammans, där en person i varje team utses för att delta i Daily Scrum 

(Mountain Goat Software 2018).               

3.6.3 Scrum Master 

Scrum Master är en typ av ledare för teamen vars uppgift är att se till att medlemmarna följer 

Scrums regler och metodik i helhet (Agile42 2018). En Scrum Master blandar sig däremot 

inte i teamens beslut gällande utveckling, utan är mer som en rådgivare för teamet genom att 
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exempelvis se till att teamet använder rätt metod eller rätt verktyg för en speciell uppgift 

(ibid). 

 

I början av ett projekt kommer Scrum Masterns arbete till mestadels bestå av rådgivning till 

teamet och har därmed inte tid att själv bidra till sprintresultaten. Efter några sprintar däremot, 

bör detta arbete lugna ner sig och Scrum Mastern kan därefter aktivt delta i utvecklingsarbetet 

(Scrum institute 2018). 

 

En viktig del av en Scrum Masters arbete är att skydda teamet från brådskande begäran från 

utomstående parter som Product Owner, samt skydda dem från hinder överlag (ibid). Det 

händer att Product Owner och chefer vill tilldela teamet eller teammedlemmar nya oplanerade 

uppgifter vilket går emot Scrums regelverk då en av Scrums nyckelaspekt är att alla 

delresultat och arbetsuppgifter skall vara kända för teamen innan sprinten börjar. I sådana fall 

är det Scrum Masterns jobb att diskutera den nya begäran och antingen skjuta fram den till 

nästa sprint, eller välja att starta om den pågående sprinten med det nya kravet (ibid).  

 

En annan viktig aspekt av en Scrum Masters arbete är att kontinuerligt sträva efter förbättring 

genom att inspektera arbetet genom retroaktiva möten med teamet där eventuella brister i 

projektet identifieras. Därefter är det Scrum Masterns jobb att anpassa arbetet efter de 

identifierade bristerna så att förbättring sker i kommande arbeten (ibid). 

 

Scrum Mastern har även ansvaret att organisera diverse möten som exempelvis Daily Scrum, 

Sprint Planning, Sprint Review och Sprint Retrospective (ibid).        

 

3.7 Aktiviteter 

Aktiviteter behövs för att skapa regularitet och minska antalet möten under projektet som inte 

är fastställda enligt Scrum. Samtliga aktiviteter är begränsade tid och möjliggör kritisk 

inspektion, transparens och anpassning av något (Schwaber & Sutherland 2016). 

3.7.1 Sprint 

En av de mest kännetecknande aspekterna med Scrum är sprintar. Sprint är en term som 

används inom Scrum för att representera en tidsperiod där ett team fokuserar på att möta de 

mål som angetts för perioden. Under denna tidsperiod ska teamen ha fullt ansvar för sina 

handlingar och inget externt inflytande från Product Owner eller någon annan (Marchenko & 

Abrahamsson 2008). Längden på sprinten bör bestämmas med hjälp av hela teamet då det är 

viktigt att tiden som avsätts varken är för lång eller för kort. Vem som är befogad att 

bestämma sprintlängden kan dock variera. Är tidsperioden för kort kommer teamet få svårt att 

fullfölja de krav som utlovats och produktkvaliteten blir bristande. Är den för lång blir 

sprinten mer sårbar för förändring (Mountain Goat Software 2014). Enligt Kayes, Sarker & 

Chakareski (2016) skall en sprint vanligtvis vara begränsad från 2 till max 4 veckor. Sprint 

Planning, Daily Scrum, utvecklingsarbetet, Sprint Review och Sprint Retrospective är de 

möten som ingår i en sprint (Schwaber & Sutherland 2016). 

       

3.7.2 Sprint Planning 

Hela Scrum-teamet skall skapa en plan under Sprint Planning-möte för det arbete som skall 

genomföras i en sprint. Utvecklingsteamet ansvarar för vilken funktionalitet de hinner 

utveckla inom sprintens tidsramar och Product Owner fastställer sprint-mål och prioriterad 

funktionalitet från Product Backlog. Utvecklingsteamet bestämmer vad kan åstadkomma 
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beroende på faktorer som teamets beräknade kapacitet med hänsyn till tidigare prestation, det 

senaste produktinkrementet och Product Backlog (Schwaber & Sutherland 2016). För en 

sprint som tar en månad skall planeringen vara begränsad till max 8 timmar, och för korta 

sprintar skall planering ta mindre tid (ibid). Scrum Mastern är ansvarig för att alla medlemmar 

i planeringen uppfattar meningen med planeringen och uppordning av aktiviteter (ibid). 

Sprintmålet formuleras under Sprint Planning, vilket är ett gemensamt mål för teamet och 

sammanfattar vilket arbete som skall utföras under sprinten (ibid).  

3.7.3 Daily Scrum 

Daily Scrum är ett dagligt möte som används för att avgöra hur utvecklingsteamet ligger till i 

arbetet samt bedöma arbetstempo som behövs för att teamet skall kunna färdigställa arbetet i 

Sprint Backlog (Schwaber & Sutherland 2016). Daily Scrum ökar chansen för att målet 

uppnås. Under mötet berättar teammedlemmar om eventuella hinder de stöter på dagligen, 

vilket läge teamet befinner sig i, och kommande mål inför nästa möte (Lei et al. 2017). 

Utvecklingsteamet bör därmed förstå hur de kan utveckla sitt samarbete för att bygga ett 

självorganiserat team i avsikt att uppnå sprintmålet (Schwaber & Sutherland 2016). Mötet är 

begränsat till 15 minuter och genomförs av utvecklingsteamet (ibid). Enligt Schwaber (2004) 

får varje medlem i teamet besvara följande tre frågor under mötet:  

 

● Vad har du gjort för detta projekt sedan sista Daily Scrum? 

● Vad planerar du göra i detta projektet tills nästa Daily Scrum? 

● Ser du något hinder för att nå sprintmålet? 

3.7.4 Sprint Review 

I slutet av sprinten arrangeras ett möte som kallas Sprint Review, för att utvärdera insatsen 

från varje teammedlem (Lei et al. 2017). Syftet med mötet är att demonstrera produkten för 

Product Owner eller potentiella kunder (ibid), och/eller eventuella intressenter (Schwaber 

2004). Hela teamet tillsammans med intressenter utvärderar arbetet som gjordes under 

sprinten och utför nödvändiga ändringar i Product Backlog (ibid). Detta är underlag för vad 

som kan göras vidare för att optimera värdet (ibid). För en sprint som tagit en månad bör 

tidslängden för en Sprint Review vara runt 4 timmar (Schwaber & Sutherland 2016). Detta 

möte arrangeras av Scrum Mastern och är i högsta grad viktigt för att främja teamwork och 

återkoppla angående inkrementet (ibid).  

3.7.5 Sprint Retrospective  

Efter Sprint Review och innan nästa Sprint Planning anordnas ett annat möte, Sprint 

Retrospective (ibid). Syftet med mötet är att utvärdera det arbete utfördes under sprinten och 

analysera vad som kan förbättras och rättas till inför kommande sprintar. Enligt Schwaber & 

Sutherland (2016) kan detta möjliggöras genom att skapa en plan. Utvärdering av arbetet kan 

ske med avseende på verktyg, processer, kommunikation och mänskliga resurser (Lei et al. 

2017).  

 

3.8 Artefakter inom Scrum 

Artefakter är de verktyg som används för att underlätta granskning, anpassning och 

transparens inom Scrum. Genom maximalt transparent information kan gemensam förståelse 

för samtliga individer uppnås (Schwaber & Sutherland 2016). 
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3.8.1 Product Backlog 

I Product Backlog ingår allt det som behövs i produkten i form av en ordnad lista (Schwaber 

& Sutherland 2016). Product Backlog representerar samtliga krav för systemet som skall 

utvecklas under projektets förlopp. Product Backlog är en lista över produktens affärs- och 

tekniska funktionalitet, krav samt nödvändiga förbättringar eller justeringar (Lei et al. 2017). 

Processen att fylla ut Product Backlog upphör aldrig då kraven för produkten eller systemet 

som utvecklas, såväl som användarmiljön ändras konstant (Schwaber 2004). Följaktligen kan 

Product Backlog karakteriseras som dynamisk (ibid) av den orsaken att den utvecklas vid 

varje framsteg under projektets gång (Lei et al. 2017). Projektets Product Owner har ansvar 

för innehållet i Product Backlog, vad som ska prioriteras i den, dess tillgänglighetsgrad för 

andra (Schwaber 2004) och även att ge teamet en bättre överblick över projektet (Lei et al. 

2017). 

 

Product Owner tillsammans med andra intressenter och kunder utarbetar Product Backlog i 

form av användarberättelser eller user stories (Kayes, Sarker & Chakareski 2016), vilka 

representerar de krav som finns i Product Backlog (Sabir, Ullah, Khan, Rafique & Ali 2012) 

och är 3 till 5 rader långa (Aamir & Khan 2017). Enligt Mahnič & Hovelja (2012) består en 

användarberättelse av tre delar, vilka är skriftliga beskrivningar som förberedelser och 

minnesanteckningar, acceptanstest för att bedöma när en användarberättelse är färdig och 

konversationer om användarberättelser för att reda ut detaljer. 

3.8.2 Sprint Backlog 

Under nästa sprint måste teamet adressera en uppsättning av användarberättelser från Product 

Backlog samt en plan (Schwaber & Sutherland 2016) för att tillhandahålla 

produktinkrementets. Denna uppsättning kallas för Sprint Backlog (Kayes, Sarker & 

Chakareski 2016). Med andra ord väljer teamet de mest prioriterade kraven från Product 

Backlog och allokerar dem i användarberättelser inom Sprint Backlog (ibid). Med hjälp av 

Sprint Backlog kan utvecklingsteamet göra förutsägelser om potentiell funktionalitet som 

kommer med i nästa inkrement, och om vad som bör göras för att producera den 

funktionaliteten som finnas i det färdiga inkrementet (Schwaber & Sutherland 2016). Sprint 

Backlog skapar en realtidsbild (Schwaber 2004) och transparens i det arbete som prioriterats 

(Schwaber & Sutherland 2016). 

 

På grund av att Sprint Backlog är en ganska detaljerad plan kan då förändringar i framsteg lätt 

uppfattas vid Daily Scrum. Utvecklingsteamet förändrar och transformerar Sprint Backlog 

under sprinten, vilket leder till att Sprint Backlog utvecklas kontinuerligt (ibid).  

 

Ifall utvecklingsteamet anser att det krävs mer arbete läggs det i Sprint Backlog under 

sprinten (Lei et al. 2017). Teamet kan följa det återstående arbetet i Sprint Backlog för att 

sköta alla framsteg i sprintar (ibid). Enbart teamet har rättigheter att göra förändringar i Sprint 

Backlog under en sprint (Schwaber & Sutherland 2016). Sprint Backlog tillhör uteslutande 

utvecklingsteamet och ger en tydlig bild av hur mycket arbete som teamet planerar att utföra 

under sprinten (ibid). 

3.8.3 Inkrement 

Inkrement är summan av alla objekt i Product Backlog som slutförts under genomförda 

sprintar (Schwaber & Sutherland 2016). Inkrementet skall vara helt funktionellt vid 

sprintavslut, det vill säga motsvara Scrum-teamets definition av det färdiga inkrementet (ibid). 

I sin tur definierar Schwaber (2004) det färdiga inkrementet som en exekverbar, vältestad, 

välskriven och välstrukturerad kod med tillgänglig användardokumentation. Oavsett om 
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inkrementet är helt eller delvis levererbart skall det vara i fungerande form (Schwaber & 

Sutherland 2016).  

 

4 Resultat och analys 
I detta kapitel redogörs den empiri som samlats in genom de intervjuer som genomförts i 

samband med analysen av intervjusvaren. Svaren och analysen kommer att utgå ifrån de 

huvudteman som ligger i fokus för uppsatsen, nämligen kommunikation, motivation, och 

teamwork inom Scrum, samt samspelet mellan dessa fenomen och dess inverkan vid införande 

av Scrum.           

4.1 Kommunikation vid Scrum/agil metodik införande 

Utifrån de intervjuer som utförts i studien är det uppenbart att samtliga respondenter anser att 

kommunikation är vitalt vid införande av Scrum i ett företag. Respondenterna har beskrivit 

vikten av kommunikationen på olika sätt, men den allmänna ståndpunkten har varit de 

ömsesidiga fördelarna och betydelsen av kommunikation. Respondenterna har också nämnt 

anledningar till varför den spelar en viktig roll vid införande av Scrum/agil metodik. Senior-

projektledaren i företag Y resonerar om vikten av kommunikation vid införande av 

Scrum/agil metodik i ett företag: 

 

Kommunikationen är ju mer eller mindre allt i en sådan situation. 

 

Utvecklingschefen i företag X betonar även vikten av kommunikationen i situationer som vid 

införande av Scrum/agil metodik, genom nedanstående argumentation där ledningsgruppen 

informerar alla medarbetare på olika sätt: skriftligt och muntligt. Ledningsgruppen är också 

tillgänglig för dialog under förändringsarbetet. Ytterligare stämmer det med Boehm & Turner 

(2005) som menar att ledningen bör vara högt engagerad vid införande av agil metodik: 

 

När det gäller kommunikationen, som vi har jobbat nu så har ju ledningsgruppen agerat 

förändringsledning.  

 

Utvecklingschefen hävdar även att företaget etablerar kommunikation och uppmuntran till 

kontinuerlig dialog genom möten. Detta är en utmaning för de krav på kommunikation som 

uppstår vid bytet av metodik: 

 

Vi har exempelvis under en period, vid uppstarten haft fredagsmöten, där trots att vi har 

utgått med mycket information muntligt och uppmanat till kontinuerlig dialog - ”ställ 

frågor”. Så det som är viktigt är som sagt mycket och proaktiv information, dialog och en 

möjlighet att påverka. 

 

Senior-projektledaren i företag Y argumenterar för att agil metodik och tillhörande 

kommunikation är en viktig aspekt, men inte alltid en lösning. Det är heller inte traditionell 

metodik. Detta är en analogi med vad Ince (2015) menar med att agila lösningar inte alltid är 

de rätta och om det finns ingen anledning att spendera stora resurser på att införa agil metodik 

i företaget då traditionell metodik kan fungera effektivt: 

 

Kommunikation är jätteviktigt. Det finns ingenting som säger att agilt räddar världen, 

vattenfall räddar definitivt inte världen. 
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Svar från samtliga intervjuer ledde fram till betänkandet om att kommunikation uppfattas som 

en vital punkt, vilket också anses av övriga respondenter. Scrum Mastern har samma åsikt om 

att medarbetare skall ställa frågor och få svar vid metodtransformationen. Det beskrivs med 

följande ord: 

 

Det är viktigt att ta upp de frågor som dyker upp med tiden vid övergången. 

 

Product Ownern konstaterar att bibehålla ett konstant informationsflöde under 

metodtransformationen bland anställda och sig själv är viktigt även om det ibland 

förekommer omständigheter där ledningen inte själva riktigt vet vad som bör göras. Detta 

faktum kan tolkas som att för en lyckad transformation i organisationen skall en Product 

Owner vara väl informerad om den nya agila metodiken eller Scrum (Ince 2015). Product 

Owner: 

 

Ibland får man bestämma att ”Nu kör vi” trots att man inte har total koll på läget. Informera 

sina kollegor och se till att hålla sig själv informerad är viktigt. 

 

Utvecklingschefen nämner även att införandet av agil metodik/Scrum var avsett att reducera 

eller ta bort ett flertal gap mellan avdelningarna inom företaget, bland vilka nämndes ett 

informationsgap. Kommunikationsbrist i form av bristande återkoppling mellan avdelningar 

är en nackdel med den traditionella metodiken. Roman et al. (2015) hävdar att en 

metodtransformation reducerar gap i kommunikationen mellan IT och affärsdelen i 

verksamheten vilket leder till bättre anpassning i verksamheten. Således är kontinuerlig 

kommunikation avgörande under ett förändringsarbete. Nedanstående argument från 

utvecklingschefen visar företagets problematik med informationsgapet innan den agila 

metodiken infördes: 

 

Vi fick aldrig återkoppling om att det som utvecklades blev bra. 

 

Mellan IT/Produkt-och Förvaltningsavdelningar byggdes ett uppdragsmässigt, 

informationsmässigt och yrkesmässigt gap. /.../ Det är därför viktigt med löpande information 

kring förändringsarbetet under hela den här perioden. 

 

Ett enhetligt synsätt på kommunikation är det som binder samman respondenterna trots att de 

skiljer sig i formuleringar kring vikten av kommunikation. Effektiv informationstillgänglighet 

i företaget för det nya arbetssättet är viktig för att teammedlemmar skall kunna utföra sina 

arbetsuppgifter.  

 

4.1.1 Kommunikation i teamen 

Kommunikation mellan teammedlemmar är väsentlig del för ett lyckat Scrum/agilt projekt. 

Det är känt sedan länge och då bör teammedlemmar inte ignorera omgivningen och fokusera 

endast på en uppgift, utan istället stödja varandra genom mer och bättre kommunikation i agil 

metodik (Marchenko & Abrahamsson 2008). Senior-projektledaren förklarar sin syn på 

ovanstående genom att beskriva vikten av team och kommunikation i lyckade projekt. Dessa 

två framgångsfaktorer är därför vitala förutsättningar inom verksamheten enligt respondentens 

erfarenhet:  

 

Min erfarenhet från andra arbetsplatser, mitt nätverk där jag kan diskutera dom här 

frågorna, så säger vi hela tiden någonstans att det inte finns en enda framgångsfaktor 
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förutom kommunikation och teamen. I lyckade projekt så finns dom här två alltid med. Så kan 

du skapa dessa två så är sannolikheten mycket högre att du kommer lyckas än med någonting 

annat. 

 

En gemensam förståelse om varför transformationen utförs är viktigt i alla faser och stora 

förändringsarbeten. Gemensamma mål uppfattas som viktiga faktorer som teamen bör erhålla 

för att främja en lyckad transformation. Det kan också tolkas som att för att uppnå 

gemensamma mål behövs en delad kunskap bland teammedlemmar. Lärande och förståelse 

gynnas därför. Senior-projektledaren:  

 

Det är viktigt att teamen har en gemensam bild, ett gemensamt mål, en förståelse för varför. 

Det är nog inte bara nödvändigt i det här fallet utan det är viktigt för alla tillfällen av stora 

förändringar. 

 

Utvecklingschefen nämner att det behövs proaktivitet från ledningsteamet gällande 

kommunikation i olika former samt att de är tillgängliga för dialog under förändringsarbetet. 

Respondenten menar att kommunikationen skall vara som ett hjälpmedel för att guida team 

och ledningsteam samt att det är viktigt att kommunikationen skall vara proaktiv snarare än 

reaktiv. Det visade sig att proaktiv kommunikation är effektiv då teammedlemmar bör vara 

informerade om sina arbetsuppgifter under transformationsprocessen innan de själva gör 

beslut. Utvecklingschefen: 

 

Ett guidande team har satt upp ramarna och det är väldigt viktigt att vi är proaktiva i 

kommunikationen vid transformationsprocessen, att vi gör det ofta och på olika sätt, att det är 

en kombination av muntlig information och skriftlig information, och att vi är tillgängliga för 

dialog. 

 

Scrum Master anser att kommunikations-visualisering genom Kanban-board och postit-lappar 

har en effektiv inverkan på teammedlemmar. Respondenten förklarar att om transparens av 

nyckelinformation som aktiviteter, fokus och utfall alltid är tillgänglig under 

förändringsarbetet skall detta skapa bättre informationsflöde bland teammedlemmar. Scrum 

Master:  

 

Vi ritade upp processer på tavlor där teammedlemmar kunde ställa frågor med postit-lappar. 

Vi var transparenta med våran Kanban-board i förändringsarbetet för aktiviteter, fokus och 

utfall som vi haft där alla teamen kan gå in och läsa. 

 

Enligt intervjusvaren nämner samtliga respondenter vikten av kommunikation och team under 

alla faser av diverse stora förändringsarbeten, såväl som för lyckade projekt. Svaren indikerar 

att kommunikationen effektiviserar teamwork och gynnar en djupare samt gemensam inblick i 

den nya metodiken.  

 

4.1.2 Personlig kommunikation 

Personlig eller direkt kommunikation mellan team och teammedlemmar är en del av 

Scrum/agil metodik då är det viktigt att teamen upprätthåller en effektiv kommunikation. 

Utifrån en av principerna av det agila manifestet är direkt kommunikation det bästa sättet att 

förmedla information (Agile Manifesto 2001). Tre av fem respondenter i två företag berättar 

att direkt kommunikation mellan team och teammedlemmar är viktigt i deras företag. 
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Utvecklingschefen i företag X anser att för en bra fungerande kommunikation inom teamen 

krävs det att teammedlemmar är närvarande och infinner sig för de dagliga ansikte-mot-

ansikte möten, forumen eller ceremonierna. Detta kan vara en problematisk process ifall 

teammedlemmar inte är vana med en hög grad av direkt kommunikation vid införande av 

Scrum/agil metodik. Utvecklingschefen: 

  

Vi har vid starten implementerat de olika ”ceremonierna” eller ”forumen” vid olika tillfällen, 

Dailies var ju givetvis något som man startade med direkt. Och det är viktigt med fysisk 

närvaro. 

  

Personlig kommunikation begränsas inte enbart av lokala eller på-plats-möten, men kan 

utsträckas och distribueras globalt. Således för att upprätthålla en effektiv kommunikation kan 

det krävas speciellt anpassade tekniska medel. Senior-projektledaren utvecklar 

utvecklingschefens argument och menar att direkt kommunikation är väldig viktig samtidigt 

som den kan förmedlas genom antingen videosamtal eller ljudsamtal. Respondentens 

argument visar att den agila principen med direkt kommunikation för informationsförmedling 

i praktiken kan implementeras på olika sätt. Senior-projektledaren: 

  

Ja alltid, det är väldigt viktigt att man kommunicerar direkt med varandra. Sen har vi ju 

kontor i andra länder som vi jobbar med och då använder vi tekniska medel för 

kommunikation. Helst videosamtal eller Skype-samtal för att få en så bra kommunikation som 

möjligt. 

  

Det som är positivt med personlig kommunikation är att arbetsprogressen kan bedömas direkt 

under möten med teammedlemmar. En snabb bedömning gör att högt produktvärde kan 

levereras under en kort tid. I praktiken pågår en utvärdering av arbetsprogressen genom direkt 

kommunikation under Daily Scrum mellan teammedlemmar. Product Owner: 

 

Genom dagliga möten utvärderar man på plats hur det går, fortsätter om det går bra, och 

justerar om det inte är bra. 

 

 

4.2 Motivation i team 

En sak som samtliga respondenter tycks hålla med om, är att en person inte kan fungera och 

prestera på bästa sätt i ett team utan motivation. Som tidigare nämnt kan motivation delas in i 

två kategorier - inre motivation och yttre motivation. Respondenterna tycks hålla med om att 

motivation går att påverka med hjälp av olika aspekter, dock kommer motivation först och 

främst från individens personliga mål, det vill säga den inre motivationen. Om den saknas så 

anser respondenten i företag Y att det finns väldigt lite som kan göras för att höja den inre 

motivationen för personen i fråga. Innan har så kallade hygienfaktorer nämnts, det vill säga de 

faktorer som leder till positiv tillfredsställelse och är grundläggande behov för att kunna 

arbeta utan att känna missnöje (ibid). Dock ger dessa faktorer ingen motivation utöver att 

tillfredsställa dessa faktorer. Senior-projektledaren i företag Y menar att de mest 

grundläggande faktorerna i de flesta fall inte är tillräckligt för att få människor att vilja 

utvecklas och förbättra sin arbetsinsats, utan att motivationen måste delvis komma från egna 

målsättningar. Senior-projektledaren nämner även i intervjun att de mest grundläggande 

behoven som mat och tak över huvudet, går att få tillfredsställda genom välfärden i Sverige, 

och att om dessa behov vore anledningen till att jobba så skulle flera personer utnyttja 

välfärden istället för att arbeta. På grund av detta kan ändå slutsatsen dras att personer ofta har 
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något annat som motiverar dem till att jobba, utbilda sig och göra karriär, än att bara försörja 

sig. Om en person endast jobbar för att kunna leva kommer personen förmodligen inte känna 

någon motivation till att utvecklas eller anstränga sig för att göra ett bra jobb. Om personen 

däremot har drivkraft utöver dessa motiv kommer personens arbetsinsats i de flesta fall att 

förbättras.  

 

4.2.1 Inre motivation och yttre motivation 

Som det var nämnt i tidigare forskning kan motivation delas upp i två kategorier - inre och 

yttre motivation. Den inre motivationen syftar till personens egen drivkraft och egna mål att 

utföra arbete, medan yttre motivation syftar till utomstående faktorer som motivering genom 

belöningar i olika former. Samtliga respondenter blev tillfrågade om vilken typ av motivation 

de tycker är viktigast, hur mycket de olika typerna av motivation spelar in på arbetsinsatsen, 

samt om kommunikationen i ett team kan förbättras genom yttre motivation. Senior-

projektledaren i företag Y anser att inre motivation är den viktigaste faktorn då drivkraften för 

att utföra sina uppgifter främst måste komma inifrån:    

 

Inre motivation är det absolut viktigaste. Du bör inte vara beroende av yttre motivation för att 

göra ett bra jobb. Det är såklart viktigt med återkoppling men det bör vara personliga mål 

som driver dig att göra en bra arbetsinsats. 

 

Även utvecklingschefen i företag X håller med om detta: 

 

En del av ledarutbildning i transformationen handlar ju om att man tidigare trott att yttre 

motivation som bonusar och löneförhöjningar är en drivkraft för medarbetarna, medan man 

nu kan se inom forskning att det snarare är de inre motivationerna som gör att man trivs på 

sitt arbete. 

 

Att försöka motivera teammedlemmar individuellt genom belöningar som bonusar, 

löneförhöjningar är exempel på yttre motivation. Detta är enligt är samtliga respondenter inte 

ett hållbart sätt att skapa värde och inre motivation för teammedlemmar, dels för att detta inte 

nödvändigtvis ökar den inre motivationen till att prestera bättre i det stora hela då individen 

kanske enbart drivs på kort sikt av att få belöningen. Detta kan även ha en negativ effekt på 

sammanhållning och samarbete i teamet då individer snarare fokuserar på att framföra sin 

egen arbetsinsats inför ledningen snarare än att gynna teamets gemensamma insats. Denna typ 

av belöningssystem bör inte vara optimalt i ett Scrum projekt då agila arbetssätt kräver en 

relativ homogen och solidarisk arbetsmiljö. Företag X har sedan ett tag tillbaka gått ifrån 

denna typ av motivationsteknik och utvecklingschefen berättar att detta är något som har 

tagits allt mer i åtanke under deras agila införandet:   

 

Den inre motivationen är ju viktig för att den skapas av individen själv. Och den yttre 

motivationen kan snarare ge felaktiga effekter då man kan drivas utav att visa bra resultat för 

ledningen snarare än att ge goda prestationer i teamet. 

 

Enligt nedanstående argument menar representanten från utvecklingsteamet att 

teammedlemmar ska ha ansvar för nya arbetsuppgifter under den agila övergången. Det kan 

tolkas som att teammedlemmar konstant informeras om att de själva skall kontrollera vilka 

arbetsuppgifter de väljer att ha ansvar för i syfte att kunna lyckas i de nya agila projekt. Enligt 
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McHugh, Conboy & Lang (2011) kan eget ansvar relateras till inre motivation. Representant 

from utvecklingsteamet: 

 

Det är viktigt att teammedlemmar konstant informeras om sitt nya ansvar. 

 

Samtliga respondenter håller med om att någon typ av belöning fortfarande kan vara 

nödvändig för att maximera individens inre motivation. Däremot kan en belöning syfta till 

många saker och både Senior-projektledaren i företag Y och utvecklingschefen i företag X 

påpekar att återkoppling bör räcka som motiverande faktor för en teammedlem i ett Scrum 

projekt. Utvecklingschef: 

 

Med återkoppling till varandra kan man också så att säga jobba med den inre motivationen, 

alltså få beröm från teamkompisar som verkligen vet vad man håller på med, och som har 

samma kompetens. 

 

Inre motivation kan anses komma först och främst från målmedvetenhet. Senior-

projektledaren menar att varje teammedlem bör ha klargjorda mål för varje dag för att då 

strävar individen efter måluppnående: 

 

“Vad är målet med dom här veckorna?”, ” Vad är målet med idag?”,” Vad är målet med den 

närmaste timmen?” Om du hela tiden får med det, och får det att bli ditt eget, så kommer det 

målet att bli din inre motivation. 

 

4.2.2 Att höja motivation i teamet  

Att maximera motivationen i ett team tycks vara en av de bästa förutsättningarna för att utöka 

kvaliteten på teamets output. Senior-projektledaren i företag Y berättar att i deras företag 

bygger deras principer på att deras team ska vara så kallade high performance teams - vilket 

innebär högt fokuserade och motiverade team som uppnår det bästa resultatet i alla lägen. 

Respondenten påstår att för att ett team ska kunna uppnå dessa kriterier behöver först och 

främst en stark inre motivation finnas hos varje teammedlem. Respondenten anser att 

personens motivation är starkt kopplat till personens kontext på arbetsplatsen, det vill säga 

trivseln och det sociala sammanhanget. Respondenten menar även att yttre motivation i form 

av belöningar inte har en speciellt stor inverkan på individers strävan efter att göra ett bra 

jobb:  

 

Kan du skapa ett fantastiskt socialt sammanhang så kanske det är ännu viktigare än en 

ekonomisk eller annan typ av belöning. Jag har erfarenhet av att ha jobbat på 7 olika större 

bolag, och det finns en övertro på att skapa struktur och ordning. Det är inte det som skapar 

det största värdet. 

 

I Scrum och andra agila projekthanteringsmetoder har motivation en stor inverkan på 

teamarbetet då en medlems brist på motivation kan påverka både individens personliga insats 

samt den allmänna trivseln och indirekt motivationen i teamet. Detta händer i team ibland 

enligt både respondent X och respondent Y. Respondent Y föreslår att i dessa fall handlar det 

nästan alltid om brist på inre motivation, vilket kan grundas i ett flertal faktorer eller 

personliga problem, och det bästa sättet att lösa sådana situationer är att prata med personen 

för att se om det går att lösa på något sätt. I företag Y kan dessa problem ibland lösas genom 

att personen i fråga placeras i ett annat team, där förhoppningsvis personen trivs bättre. 
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Företag X använder en typ av skala för att komma till grunden med varför en individ inte gör 

sina arbetsuppgifter ordentligt. Skalan består av orden GÖR, KAN, VILL, och FÖRSTÅR, 

vilket sammanfattningsvis kan beskrivas som att om en person inte gör en uppgift kan det 

bero på att personen inte kan göra den eller inte vill göra den. Om personen inte kan göra den 

beror det förmodligen på att personen inte förstår uppgiften. På detta sätt kan styrelsen lättare 

komma till grunden med vad som hindrar personer från att vara motiverad och prestera. 

Denna taktik har använts i företag X under metodtransformationen som hjälpmedel då nya 

arbetssätt kan vara påfrestande för teammedlemmar.          

 

Utvecklingschefen i företag X nämner att utvecklingschefen att innan metodtransformationen 

i företaget, var en bidragande faktor till missnöje bland personalen de kommunikationsgap 

som uppstod mellan olika avdelningar. Då en avdelning gör sin uppgift och skickar vidare 

produkten till nästa avdelning kan problem uppstå i samband med detta. Detta kan i många 

fall leda till missnöje och att människors motivation sjunker:   

 

Mellan Produkt- och Förvaltningsavdelningar byggdes ett uppdragsmässigt, 

informationsmässigt och yrkesmässigt gap. Detta ledde till minskat engagemang bland 

medarbetarna. 

 

Då Scrum bygger på att projekt utförs i team med höga kommunikationskrav är detta problem 

inte lika vanligt förekommande när de agila principerna väl etablerats. Däremot kan dåligt 

samarbete mellan teammedlemmar fortfarande leda till missnöje och sänkt motivation. För att 

säkerställa att samarbetet sker som det ska behöver teammedlemmarna bland annat jobba tätt 

tillsammans för att ständigt kunna samarbeta vid behov. Detta håller både utvecklingschefen i 

företag X samt Senior-projektledaren i företag Y, med om. Utvecklingschefen i företag X 

pekar ut att detta faktiskt också kan bidra till sänkt motivation då vissa individer kan uppfatta 

det som distraherande att arbeta med människor och ljud runt sig. I företag Y används därför 

brusreducerande hörlurar i vissa fall till fördel för dessa medarbetare.     

 

4.2.2.1 Motivation genom eget ansvar 

Att skapa ett bra socialt sammanhang tycks vara högt värderat hos båda företagen och för att 

åstadkomma detta anser både utvecklingschefen i företag X och Senior-projektledaren i 

företag Y att teamen behöver en viss frihet i hur de arbetar. Detta innebär att teamen själva 

bör till viss del få vara med och bestämma hur de vill arbeta och hur de vill lägga upp sitt 

arbete.  

 

Företag X gick nyligen från det traditionella arbetssättet där ledningen styr och ställer över 

vilken i teamet som utför en viss uppgift och istället gått över till en modell där ledningen 

snarare bevakar teamets framgång utan att vara delaktiga i sakfrågor. Utvecklingschef:       

 

Den inre motivationen handlar om att, där är det ju väldigt stort fokus på att individer själva 

får välja. Till exempel, när vi utser roller så har kanske ledningen eller personer funderat på 

att ”den eller den” personen kanske skulle passat för den uppgiften. Det har vi helt gått ifrån, 

nu har självklart alla möjligheter att välja och påverka. 

 

Under övergångsfasen i företag X användes även en teknik där personalen själva fick 

bestämma vilket team de ville jobba i, där de visste vem som var Scrum Master och vem som 

var Product Owner. Detta bidrar ytterligare till egen frihet och till ökad motivation då det ökar 

chansen att individer hamnar i team med människor de trivs att jobba med.    
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I företag Y har denna typ av metod varit styrande sedan långt tillbaka men erbjuder ännu mer 

frihet genom att låta teamen själva bestämma hur de vill arbeta, det vill säga de behöver inte 

jobba enligt just Scrum utan kan använda sig av vilka metoder de vill så länge det fungerar för 

dem. Senior-projektledaren i företag Y menar att detta bidrar till ökad motivation samt högre 

grad av samarbete och solidaritet i teamen: 

 

Det är ingen annan som säger till dig hur du ska göra utan tvärtom, då har du erfarenhet som 

samlas och så säger vi ”Det här funkar för oss och det här funkar mot den här kunden eller 

det här uppdraget som vi har att göra”, så det är väldigt starkt när man får det att fungera. 

 

I företag X är det fastställt att Scrums principer ska användas för att utföra projekten vilket 

ger en något mer bestämd arbetsmiljö. Dock berättar utvecklingschefen i företaget om hur 

teamet fick vara med och bestämma vilken grad av självstyrande de ville ha samt i vilken 

utsträckning chefer ska bestämma i olika områden. Detta bestämdes med hjälp av en så kallad 

delegeringspoker där styrelsen först sätter en målnivå för vilken nivå av självstyrelse teamen 

bör ha på en skala från 1–7 där 7 innebär att teamet bestämmer allt, och 1 innebär att chefen 

bestämmer allt. Teamen fick sedan själva utföra denna övningen för att kunna avgöra till 

vilken grad de ville vara självstyrande. Teamet bör vara till större del självstyrande, dock 

opererar teamen fortfarande inom ramar som satts upp av styrelsen. Utvecklingschefen i 

företag X förklarar att inom dessa ramar har teamen fortfarande mycket frihet vilket gör att 

teamen blir självstyrande och mer motiverade samtidigt som ledningen aldrig helt tappar 

kontrollen över dem.          

 

4.2.3 Kommunikation och motivation 

Något som samtliga respondenter håller med om, är att motivation och kommunikation hänger 

ihop främst genom återkoppling. Tessem & Maurer (2007) säger att återkoppling behövs för 

att få meningsfulla svar på din prestation vare sig positiva eller negativa. Utvecklingschefen i 

företag X menar att återkoppling kan ses som ett sätt att jobba med den inre motivationen 

genom bekräftelse från andra människor med samma kompetens. Återkoppling i form av 

bekräftelse kan enligt Senior-projektledaren i många fall räcka som belöning och höja den 

inre motivationen.  

 

Som tidigare nämnt använder företag Y en metod där teamen får själva välja vilket arbetssätt 

de vill använda sig av. För att göra detta krävs bra samarbete och kommunikation mellan 

teammedlemmarna. Genom en gemensam kommunikation och ett bestämt arbetssätt ökas 

motivation i företag Y, enligt Senior-projektledaren. Kommunikation och motivation tycks i 

många fall gå hand i hand. Ökad kommunikation kan bidra till ökad motivation, samtidigt 

som motiverade teammedlemmar tenderar till att kommunicera bättre då engagemanget i 

projektet blir högre. Senior-projektledaren:      

 

Man kanske har ett management som åker iväg på en tredagarskurs, och så ska teamet sen 

lära sig av dom på tre timmar. Det kanske är dom som ska ha den här tredagarskursen. Eller 

kanske dom själva ska fråga ”Vilket arbetssätt passar oss?” Sen är det klart att man måste 

sätta förväntningar, det är inte fritt valt arbete, det är en arbetsplats, vi måste leverera värde. 

Men vad är det som motiverar till detta? Där är kommunikationen en jätteviktig faktor för att 

hitta dom motivationerna. 

 

Personlig kommunikation är enligt Senior-projektledaren väsentligt i detta avseende, det vill 
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säga att teammedlemmarna talar direkt till varandra när möjligheten finns istället för att 

kommunicera med hjälp av andra medel som till exempel e-post.  

 

4.2.4 Motivation och kommunikation vid införande av Scrum    

Enligt Gandomani et al. (2014) är det vanligt att en del Scrum-teammedlemmar har problem 

att leva upp till de nya kommunikationskraven vid införande av Scrum om arbetssättet är nytt 

för dem. Detta kan leda till problem, speciellt om en ovilja att förändra vanor existerar hos 

teammedlemmarna. I företag X där en metodtransformation nyligen har genomförts har detta 

problem märkts av till viss mån. Företagets Scrum Master berättar att en framgångsfaktor till 

en lyckad metodtransformation är att känna till att en viss förvirring kommer att uppstå i 

teamen. Företag X strategi att etablera motivation i teamen har som tidigare nämnt gått ut på 

att motivera genom eget ansvar. Scrum Master: 

Vi har satt upp ramar och inom ramarna får man göra ganska mycket. Det finns ju olika 

stödjande roller kring teamet också, där till exempel Product Ownern har fokus på 

prioriteringen “Vad är det som ska göras?”, medan ”Hur man ska göra det?” bestäms av 

teamet eller teamet tillsammans med Product Ownern och andra. 

Med självvalda team och ökat ansvaret menar utvecklingschefen i företag X att motivationen 

ökar i teamen. Ökat ansvar leder även till att individer behöver kommunicera mer och 

noggrannare för att nå sina mål under projektets gång. Senior-projektledaren i företag Y delar 

denna uppfattning till viss del. Som tidigare nämnt, anser respondenten att den inre 

motivationen kommer till stor del från en känsla av sammanhållning i teamet.    

Enligt McHugh, Conboy & Lang (2011) är det ledningens uppgift att säkerställa att 

teammedlemmar är motiverade att kommunicera och utföra sina uppgifter i ett Scrum-projekt. 

Senior-projektledaren i företag Y menar att detta inte är helt sant då individens inre 

motivation är huvudfaktorn i detta sammanhang och yttre motivation från ledningen är inte 

avgörande för att öka personens inre motivation.  

 

Vid införande av agila projekthanteringsmetoder anser Senior-projektledaren att 

kommunikation är det absolut viktigaste. Respondenten anser även att detta inte bara gäller 

införande av agila metoder, utan gäller alla typer av stora förändringar i en organisation.                 

 

4.3 Teamwork 

Från resultatet framgår det att respondenterna i båda företagen hade liknande uppfattningar 

gällande teamwork. Effektivt teamwork krävs för att uppnå dagens komplicerade mål 

(Asproni 2004). Beroende på hur väl teamwork fungerar och upplevs bland teammedlemmar i 

Scrum/agila projekt och team, kan sambandets vikt mellan teamwork och motivation samt 

kommunikation identifieras. Enligt respondenternas personliga upplevelser i nedanstående 

karaktär argumenterar respondenterna om hur och varför teamwork behövs i deras team. 

4.3.1 Resultatdriven struktur  

Genom tät kommunikation mellan alla parter förblir återkoppling inom agila projekt ständig 

så att målet i agila team och projektet förblir klart (Asproni 2004). Intervjusvaren 

demonstrerar att respondenterna i båda företagen anser att effektiv teamstruktur är viktig och 

att den byggs på tät kommunikation och information. Detta krävs för koordination och 

funktion av aktiviteter i Scrum/agila projekt för att nå önskat resultat. 
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Utvecklingschefen nämner att i hens företag finns diverse Scrum-möten mellan teamen där 

det är viktigt att teamen är på plats, vilket innebär att tät kommunikation mellan teamen leder 

till effektivare koordination av aktiviteter och snabbare återkoppling så att samtliga team är 

medvetna om mål och resultat i projektet. Utvecklingschef: 

 

Jo, precis som du säger så är det ju viktigt att teamen är på plats, i synnerhet när de har de 

olika Scrum-forumen alltså: Dailies [Daily Scrum], refinement [Product Backlog 

Refinement], retro [Sprint Retrospective], och planning [Sprint Planning]. 

 

Enligt intervjusvaren utförs Daily Scrum med alla i teamen och ibland även med en 

kundrepresentant. Vid frånvaro av någon av dessa, för att de olika teamen bestod av 

deltidsanställda och föräldralediga, var kommunikation bristfällig. Således kan det tolkas som 

att det resulterar i mindre effektiv teamstruktur och att målet i projektet och teamet blir 

otydligt. Respondenten berättar att ansikte-mot-ansikte kommunikation uppskattas mest av 

alla, vilket tyder på att informationsflöde i teamen förbättras kraftigt på grund av det (Asproni 

2004). Uppskattning av ansikte-mot-ansikte kommunikation tyder på att teammedlemmar är 

motiverade till att uppnå målet i projektet. Utvecklingschef: 

 

Vi har 6 team så det är lite olika i de olika teamen, men vi har något team till exempel där är 

flera som jobbar deltid och är föräldralediga, och då ser man att det blir en brist när man 

inte är alla på plats samtidigt, det gäller ibland även kundrepresentant. Men ”face-to-face” 

är det man uppskattar allra mest, och annars kör vi ju Skype. 

 

Respondenternas svar indikerar att en effektiv teamstruktur krävs för att nå målet i 

Scrum/agila projekt och därför behövs tät kommunikation mellan alla teammedlemmar och 

kunder i företaget. 

 

En viktig utmaning vid Scrum/agil övergång som Scrum Mastern i företag X nämner, är att 

den traditionella strukturen i teamen har förändrats, vilken har påverkat teamen på ett sätt så 

att arbetsuppgifter blir ofullbordade. Scrum Master: 

 

En utmaning är att vissa vet inte vart vissa arbetsuppgifter ska gå, det vill säga förändring av 

strukturen i gruppen och företaget. Tidigare skulle det här gå till den här personen, men vart 

ska den gå nu? 

 

Enligt respondenten kan svaret tolkas som att informationsflöde och koordination av 

arbetsuppgifter är en viktig del gällande teamen och företag. Svaret visade att 

självorganisering vid införande av den nya metodiken kan vara bristande när teammedlemmar 

skall samarbeta med varandra.  

 

I kontrast till den självorganiserade teamstrukturen i företag X nämner Senior-projektledaren 

att teamen på företag Y själva kommer överens om den mest effektiva teamstrukturen i sin 

grupp, det vill säga arbetssättet. Gruppbeslutet om strukturen blir således likadant för samtliga 

teammedlemmar i teamet. Senior-projektledare: 

 

Teamen väljer själva vilken struktur de vill jobba med och det är upp till dem att komma 

överens i sin grupp hur de vill jobba, och det är extremt effektivt för när de väl har kommit 

överens om arbetssätt så kommer det arbetssättet vara ett buy-in från alla. 
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Svaret indikerar att respondenten har positiv inställning mot frihet i projekt. Teamen har 

gällande beslut för måluppfyllelse i projekten. Respondenten anser att teamen blir mer 

motiverade genom egna beslut om gruppstruktur i agila projekt. 

 

Trots att Scrum/agil metodik innebär självorganiserade team (Agile Manifesto 2001) menar 

två av respondenterna att det delvis handlar om att teamen ska kunna vara självstyrande. 

Utvecklingschefen berättar att det satts upp ramarna där team får frihet att självorganisera. 

Utvecklingschef: 

 

Nej, man är inte helt självstyrande. Man kan tro att agilt är väldigt flum flum och att man får 

göra hur man vill, men det är det inte. Vi har satt upp ramar och inom ramarna får man göra 

ganska mycket. 

 

Intervjusvaren från samtliga respondenter i båda företagen visar att teamstrukturen skall vara 

effektiv för att team skall fungera målanpassat och lyckas med projekt. Av den orsaken att 

synen på teamstrukturens betydelse är snarlik mellan samtliga respondenter kan det indikera 

att respondenterna ser positivt på koordination av aktiviteter i projekt. Tät och uppskattad 

kommunikation mellan teammedlemmar kan tolkas som att det leder till ökad motivation och 

således prestanda bland teammedlemmar. Tolkningen byggs på respondenternas upplevelser 

av teamstrukturen på holistisk nivå i båda företagen, vilket gör det problematiskt att 

undersöka enskilda teammedlemmar som ett enskilt element av teamstrukturen. 

 

4.3.2 Kommunikationskompetens 

Samtliga respondenter berättar att kravet på egen och teammedlemmars 

kommunikationskompetens är stort för att kunna utföra projektarbete i båda företagen. 

Kommunikationskompetens kan existera i diverse former som återkoppling från 

teammedlemmar med liknande kompetens eller främjande av lärande och transparens i team. 

 

Utvecklingschefen i företag X nämner att enligt hens erfarenhet är det viktigt att 

kommunicera och förstå anledningar till det. Det är användbart att utnyttja ärendestöd eller 

kodning för dokumentation. Utvecklingschef: 

 

Ja, jag har suttit med mycket medarbetarsamtal nu under våren och då kan man se att det är 

precis som du skriver här ”kommunikationskompetens”, att man behöver förstå vikten av 

samarbete och kommunikation, och även att man dokumenterar i till exempel, våra 

ärendestöd i Jira [datorsystem] till exempel, eller vad det nu är, eller att man dokumenterar i 

kod men det är också en kommunikation. 

 

Detta svar indikerar hur väsentligt det är att teamen anskaffar förståelse över kommunikation 

och samarbete för att kunna använda sin kommunikationskompetens. Samtidigt kan svaret 

tolkas som att kommunikationskompetensen framträder i varierande drag som i skriftliga eller 

kodningsformer, vilka också är former av kommunikationskompetens som teamen skall 

behärska. I agil metodik är kommunikationskompetens den essentiella faktorn för att kunna 

garantera kollektivt design- eller programmeringsarbete (Larson & LaFasto 1989). 

 

Vidare berättar utvecklingschefen följande: 

 

Alla teammedlemmar har inte riktigt den förståelsen för vikten av att tala om för sina 

kompisar vad man gör för något, och att man behöver kommunicera i ärendestödet för att 
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man både jobbar för det aktiva lärandet men även för transparensen i teamen, för att på så 

vis kunna hjälpas åt. Så där behöver vi ha fokus. Det är sant att det är en utmaning i 

transformationen. Det händer inte av sig själv, alla har inte den förståelsen. 

 

Respondenten berättar att det finns en utmaning vid den agila övergången i att teamen kan ha 

bristande förståelse för de nya kommunikationskraven, vilket innebär sämre 

kommunikationskompetens. När teammedlemmar inte kan kommunicera i ärendestödet för att 

främja ett aktivt lärande och transparens för teamens bästa, tyder detta på brist i 

kommunikationskompetens hos teammedlemmar. Det här svaret visar att det under 

övergångsfasen finns brister i kollektivistiskt projektarbete där teammedlemmar har låg 

kommunikationskompetens. Detta gör att effektiviteten blir sämre då mål blir oklara, och 

teammedlemmar inte kan redovisa sin fulla kompetens. Detta leder till att motivationen i 

teamen sänks. 

 

Senior-projektledaren berättar: 

Ja, och det är högt krav på att de [teammedlemmar] kan kommunicera med varandra. Det 

bygger på en princip som heter ”High performance team” vilket är ett vetenskapligt begrepp. 

 

Baserat på vad Senior-projektledaren nämnde ovan så är kommunikationskompetens en 

central kärna i företag Y och det ställs höga krav på teammedlemmar, vilket är viktig del av 

agil metodik (Larson & LaFasto 1989). 

4.3.3 Samarbetsklimat 

Ett effektivt samarbetsklimat utformas av tät kommunikation i agila team, inkrementell 

utveckling, kontinuerlig kundkommunikation och kundinteraktion (Asproni 2004). 

Samarbetsklimat kännetecknas av motivation för måluppnåendet i teamet där det behövs 

drivkraft bland teammedlemmar (Larson & LaFasto 1989). Nedan berättar respondenterna hur 

de upplever samarbetsklimaten i sina respektive företag samtidigt som deras svar angående 

samarbetsklimaten bedöms efteråt. Intervjusvaren indikerar att respondenterna nedan upplever 

att teammedlemmar självständigt bör skapa tätt samarbete med andra teammedlemmar eller 

stödja samarbetskulturen i företaget. 

 

Utvecklingschefen berättar att genom kommunikation hade teammedlemmar etablerade 

arbetsförhållanden med varandra. Dessa arbetsförhållanden hade en stödjande roll för ett 

effektivare samarbete mellan teammedlemmar under övergångsfasen och främjade samt tillit 

och förtroende i teamen. Respondenten är även medveten om att samarbete är en viktig faktor 

inom Scrum och att ledningen skall följa upp teamen för att säkerhetsställa ett effektivt 

samarbete. Utvecklingschef: 

 

Alla fick gå runt och välja, och man kunde också se vad jobbarkompisen som man trivs bäst 

med valde, och man fick prata med varandra och så. Så vissa valde ju utifrån vilka kollegor 

man ville ha och vissa valde kanske utifrån andra saker. Teamen har ju själva fått möjlighet 

här, och sen jobbar man ju både utifrån Scrum-metodiken med samarbetet som en viktig 

faktor och har även uppföljning hos chefer också, där vi har fokus på dom frågorna. 

 

Intervjusvaren från respondenten ovan tyder på existens av känslor av tillit och förtroende 

mellan teammedlemmar som byggdes utifrån, både känslor av vänskap och andra faktorer. 

Detta motiverar teamen att uppfylla målen genom tät kommunikation mellan teammedlemmar 

och ledningen inom ett välfungerande samarbetsklimat. 
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Senior-projektledare berättar nedan att teamen skall skapa ett värde genom kollektivt 

samarbete och eftersträvan. Senior projektledare: 

Du kan till och med skapa ett värde i att få jobba tillsammans i en grupp, att träffa dom här 

individerna varje dag och sträva mot något, göra något tillsammans. 

De andra respondenternas likt Senior-projektledarens svar ovan kan tolkas som att genom tätt 

samarbete med varandra är det möjligt att uppnå målet att skapa ett värde både för kunden, 

team och företag. Senior-projektledaren spekulerar om att vänskap spelar en stor roll för 

effektivare samarbete och inre motivation, vilket stämmer överens med utvecklingschefens 

svar ovan om att det är viktigt att skapa ett värde för kunden genom samarbete. Samarbete 

med kunden är således en viktig princip inom agil metodik (Agila Manifestet 2001).  

En märklig aspekt är att vid intervjufrågan om de största utmaningarna vid övergångsfasen i 

företag Y, berättade Product Ownern att hen upplever att det krävs ständig kommunikation 

med kund för att förstå fördelar med den nya agila metodiken. Således blir 

kontraktsförhandling problematisk och då behövs samarbetet. Product Owner: 

Det är en utmaning att genom ständig kommunikation få kunderna att förstå det nya 

arbetssättet och att det agila arbetssättet går ut på att få ut saker med bra funktionalitet, men 

inget onödigt tekniskt. 

 

Teamen och kund behöver ständig och tät kommunikation samt interaktion för ett effektivare 

samarbetsklimat (Asproni 2004). 

4.3.4 Externt stöd och bekräftelse 

Teamen kan använda externt stöd för måluppnående i projekt (Larson & LaFasto 1989) 

samtidigt som bekräftelse från kollegor bidrar till yttre motivation hos teammedlemmar att 

uppnå mål i agila projekt (Asproni 2004). De två respondenterna nedan uttalar sig positivt 

angående vikten av det externa stödet samtidigt som respondenterna upplevde att bekräftelse 

förekommer på respektive företag. Vidare uttrycker dessa respondenter att en stor del av det 

externa stödet förekommer i form av fördelning av kontorsutrymme och tillgång till 

kommunikations och utvecklingsverktyg för tätare kommunikation mellan teammedlemmar. 

En av respondenterna nedan berättar om fokus på olika ytor för projekt och möten, medan den 

andra berättar om specialanpassade utrymmen som underlättar kommunikation. 

Utvecklingschef: 

 

 Men sen är det ju också precis som du säger att vi har ju olika mötesrum där man kan gå 

undan så att säga, när man kanske sätter sig tillsammans med sin Product Owner och Scrum 

Master och har refinement, alltså när man definierar uppdragen och diskuterar på angivna 

tider och så. Då har vi olika mötesrum. Vi kommer att flytta till nya lokaler nu efter 

sommaren, och då är det ju också fokus på det här att ha projektytor, att ha mötesytor där vi 

kan ha små möten och inte bara konferensytor. Även att man har hörlurar ute i landskapet 

som är brusreducerande så att man när man vill jobba ostört så kan man göra det. Det är 

viktigt att kunna jobba ostört. 

Senior-projektledare: 

Precis, ja det är klart att vi har ju satt upp våran arbetsplats så att det passar arbetssättet, så 

nu har vi skrivbord på två rader vända mot varandra. Är det då fyra på varje rad ungefär tror 

jag. Tre eller fyra, så sitter teamen ihop. Och så sitter sektorerna också tillsammans. Och för 

dom som sitter långt borta så finns det givetvis tekniska medel för att prata och se varandra. 
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Ett intervjusvar från Senior-projektledaren nedan visar att hen upplever externt stöd som en 

del av kulturen på företag Y, vilket förekommer som stödjande arbetsförhållanden. Dessa 

arbetsförhållanden tyder på att stödet kan också vara internt, inom teamen, till skillnad från 

Larson & LaFastos (1989) och Aspronis (2004) externt stöd. Senior-projektledare: 

Det handlar också om att när vi får problem utanför arbetstid så kan du ringa upp vem som 

helst och säga ”Du, vi har fått en produktionsstörning här, jag behöver hjälp”, ”Jajamen, jag 

har inte min dator här, ge mig 5 minuter”. Vi ställer upp för varandra, och det är en del av 

kulturen. 

När det gäller en inre motivationsfaktor - bekräftelse, nämner Senior-projektledaren i företag 

Y att denna faktor kan tolkas antingen som bekräftelse från kollegor eller belöning. Detta kan 

bero på respondentens långa arbetsbakgrund i agila projekt som gör att hen kan analysera 

motivationsfaktorer från varierande perspektiv. Senior-projektledaren berättar även att 

teammedlemmar kan sakna motivation genom att de inte får tillräckligt med bekräftelse, men 

socialt sammanhang kan vara tillräckligt för att stärka motivationen. Respondenten upplever 

detta sammanhang som en yttre motivationsfaktor - interpersonella relationer. En intressant 

notering är att Senior-projektledaren uppfattar att teammedlemmar inte enbart motiveras av 

bekräftelse eller en annan typ av belöning, utan av eftersträvan att göra ett bra arbete för att 

kunna bidra med något värde till ett företag. Trots att Asproni (2004) påstår att bekräftelse 

och belöning för framgång behövs för att etablera bättre tillit och självkänsla hos 

teammedlemmar som i leder till mer intensiv kommunikation, kan en aspekt läggas till i det - 

eftersträvan att göra ett effektivt arbete. 

4.3.5 Enhetligt engagemang 

Karaktären enhetligt engagemang handlar om individers motivation att interagera med 

varandra under hela det agila arbetet (Asproni 2004). Kunden kommunicerar regelbundet med 

teamet för att det skall skapas en gemensam uppfattning om mål och krav i ett projekt (ibid). 

Samtliga respondenter från respektive företag upplever att enhetligt engagemang bland 

teammedlemmar förekommer på deras arbetsplats. Detta engagemang upplevs av samtliga 

respondenter genom dedikation till teamet, kommunikation mellan teammedlemmar och 

kund, rätt sammanhang och förtroende mellan teammedlemmar. Utvecklingschefen nämner 

att under Scrum-införandet i företag X, försökte samtliga teammedlemmar identifiera sig med 

något team med hänsyn till varierande faktorer, vilket tyder på enhetligt engagemang i team 

enligt Larson & LaFasto (1989). Intervjusvaren nedan visar att genom god kommunikation 

har teammedlemmar erhållit en gemensam uppfattning om de roller som finns på företag X, 

vilket tyder på att kommunikationen har en stor betydelse för enhetligt engagemang vid den 

agila övergången. Utvecklingschef: 

 

Ja, absolut. I vårt förändringsarbete hade vi den här teamstarten med en övning som innebar 

att man själv fick välja sitt team. Man fick ju själv bestämma vilket som är mest styrande, men 

man hade ett antal faktorer som var tydliga, eller givna. Det var ju dom funktionsområden 

som varje team skulle jobba med, man visste vem som var Product Owner, vem som var 

Scrum Master och vem som var chef. Sen fick alla gå runt och välja, och man kunde också se 

vad jobbarkompisen som man trivs bäst med valde och man fick prata med varandra och så. 

Så vissa valde ju utifrån vilka kollegor man ville ha och vissa valde kanske utifrån andra 

saker. 

 

Vidare upplever utvecklingschefen att teammedlemmar motiveras genom ansvar. Detta kan 

tolkas som att genom lojalitet (Larson & LaFasto 1989) och interaktion med varandra, 
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motiveras teammedlemmar att interagera med varandra för enhetligt engagemang (Asproni 

2004). Utvecklingschef: 

 

Ja precis, de motiveras genom delegering med varandra. 

 

Senior-projektledaren spekulerar om att i företag Y är det viktigt att hitta rätt sammanhang för 

motivationen för att leverera det bästa värdet i ett projekt. Teammedlemmar är dedikerade till 

att göra ett bra arbete och till att hitta rätt sammanhang, vilket enligt respondenten uppnås 

genom kontinuerlig kommunikation och återkoppling mellan teammedlemmar. Intervjusvaret 

visar tydligt att i avsikt att nå målen i ett agilt projekt krävs det att teammedlemmar utvecklar 

en känsla av lojalitet och identitet för teamet. Det här är vad Larson & LaFasto (1989) kallar 

för enhetligt engagemang, och för att uppnå enhetligt engagemang skall teammedlemmar 

motiveras att interagera med varandra under hela agila arbetet (Asproni 2004). Senior-

projektledare: 

 

Varje individ ska känna sig dedikerad till att göra sitt bästa och leta efter rätt sammanhang 

för att verkligen få ut sitt bästa, och prata om att ge återkoppling, ta återkoppling, 

kommunicera kring ”När kommer jag till mitt rätta?”, “När är jag mitt bästa?” Och hitta ett 

sammanhang för det. Och i det sammanhanget så kommer du att leverera dom här 

produkterna och projekten alldeles strålande för du kommer att känna att ”här hör jag 

hemma”, ”det här passar mig”. 

 

Vid öppna intervjufrågor hos företag X om allmänna utmaningar vid den agila övergången 

visade sig svar från Product Owner vara intressanta. Endast hen nämnde något om hur stor 

utmaningen är att genom ständig kommunikation med kunden skapa en gemensam 

uppfattning om viktiga aspekter kring det nya agila arbetssättet.  

Product Owner: 

Det är en utmaning att genom ständig kommunikation få kunderna att förstå det nya 

arbetssättet och att det agila arbetssättet går ut på att få ut saker med bra funktionalitet, men 

inget onödigt tekniskt. 

 

Det framgår att projektledaren känner att det är en utmaning att skapa ett enhetligt 

engagemang med en kund och teamen på företag Y. Således stämmer det med vad Asproni 

(2004) hävdar om att kunden skall ha regelbunden kommunikation med teamet så att det kan 

skapas en gemensam uppfattning om mål och krav i ett agilt projekt. 

4.3.6 Principledande ledarskap 

Samtliga respondenter nämner att de har erfarenhet av principledande eller agilt ledarskap i 

deras företag. De största skillnaderna är i vilken tidsutsträckning respondenterna har arbetat 

med agilt ledarskap eller med vilken typ av agil metodik respondenterna har jobbat med. 

Denna upplevelse varierar mellan respondenter beroende på vilken agil arbetserfarenhet de 

har sedan tidigare. I företag X har alla respondenter arbetat med ledarskap inom agilt/Scrum 

under en begränsad tidsperiod, medan i företag Y har respondenten en bred erfarenhet inom 

agilt ledarskap vilket kan tolkas som att respondenten är desto mer rutinerad gällande att 

jobba med principledande eller agilt ledarskap. 

 

En respondent i företag X berättar om att samtliga anställda har haft en introduktion, som hen 

kallar för teamstartdagen, till agilt ledarskap. Hen berättar att alla teamen har fått introduceras 

till företagets nya mindset/tankemönster genom delegeringspoker, där teammedlemmar själva 

fick bestämma graden av teamens självstyrning och självorganisering. Delegering av ansvar 
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baserat på teamen, ledningens egna förväntningar, kunskap om diverse personers ansvar är 

viktiga aspekter enligt respondenten för att principledande ledarskap skall fungera i företaget 

vid den agila övergången. Andra medarbetare i företag X har liknande åsikter kring vikten av 

ovannämnda aspekter gällande principledande ledarskap. Utvecklingschef: 

 

I ledningen satte vi först en målnivå för vart vi ville att teamet ska befinna sig, med ett högt 

självstyre, för det är ju ett av målen, att teamen ska vara självstyrande och 

självorganiserande. Men teamen fick då också själva utföra den här delegeringspoker-

övningen och visa vart dom ville befinna sig. 

 

Men det försöker vi ha fokus på i nu i vårt arbete. Det är i synnerhet viktigt nu när vi sätter 

metodiken och arbetssätt och så, och att vi förstår vem det är som bestämmer och att vi chefer 

inte ska vara inne och peta i allting. 

 

Senior-projektledaren upplever att det är viktigt med mer frihet för att öka produktivitet i 

företag Y, vilket kan uppnås genom kommunikation och arbetserfarenhet. Senior-

projektledare: 

 

Det är ingen annan som säger till dig hur du ska göra utan tvärtom, då har du erfarenhet som 

samlas och så säger vi ”Det här funkar för oss och det här funkar mot den här kunden” eller 

“Det här uppdraget som vi har att göra”, så det är väldigt starkt när man får det att fungera. 

Det är klart att det kräver en insats för att få det att fungera, men det gör det oavsett om de 

väljer själva eller inte. 

 

I enlighet med alla intervjusvaren ses ett principledande ledarskap som en grundläggande 

karaktär för ett fungerande agilt teamwork. Således är karaktären nödvändig för effektivt 

teamwork (Asproni 2004). Svaren visar att kommunikation genom en teknik som 

delegeringspoker kan leda till delegering av ansvar bland teammedlemmar, det vill säga 

självstyrande och självorganiserande team, vilket är en del av de agila principerna (Agile 

Manifesto 2001). Självorganisering av teamen bidrar till teammedlemmarnas tillit till 

varandra och ökad motivation för bättre produktivitet i praktiken. Principledande ledarskap är 

därför förknippat med motivation och tillit i teamen (Asproni 2004). Introduktion till 

självorganisering i Scrum vid starten ledde till att teammedlemmar i företag X fick en tydlig 

bild av principledande ledarskap. I företag Y har självstyrande individer lång och 

ackumulerande erfarenhet som pekar mot välfungerande principledande ledarskap där 

företaget utesluter kommando och kontroll då det inte lämpar sig i en agil miljö där individer 

och kommunikation är centrala (ibid). 

 

5 Diskussion 
I detta kapitel kommer studiens forskningsfråga att besvaras. Resultatet kommer att 

diskuteras och jämföras med det teoretiska ramverket och tidigare forskning. 

Forskningsfråga: Hur kan kontinuerlig kommunikation säkerställas bland teammedlemmar 

vid införande av Scrum med avseende på motivation och teamwork?  

 

5.1 Scrum och kommunikation 

En av de positiva aspekterna med att arbeta enligt Scrum är att ramverket innehåller rutiner 

som främjar regelbunden kommunikation till viss mån. Enligt tidigare forskning är det 

ovanligt att företag följer ett ramverk fullt ut, och snarare skapar sin egen version av 
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ramverket som fortfarande lever upp till de grundläggande kriterierna. Enligt Scrum krävs 

exempelvis att Daily Scrum, Sprint Review och Sprint Review förs regelbundet samt andra 

normer som uppdaterande av Product Backlog, vilket främjar stark kommunikation i teamet. 

Enligt (Kanbanize 2015) är dessa aktiviteter unika för Scrum och säkerställer kommunikation 

till viss grad medan andra agila metoder ofta kräver att teammedlemmarna sköter 

kommunikationen mer på egen hand.   

 

En aspekt som har framgått efter granskning av teori och intervjusvar, är att kommunikation 

är vitalt i avseende till införande av Scrum eller agila projekthanteringsmetoder överlag. 

Resultatet tyder även på att detta kan vara en utmaning då denna anmärkning gjordes av 

utvecklingschefen från företag X och kan jämföras med teorin av (Gandomani et al. 2014). 

Utvecklingschefen i företag X nämner bland annat att kontinuerlig kommunikation i teamen 

bör säkerställas genom att ledningen tar ansvar genom att förespråka kommunikation med 

hjälp av exempelvis fredagsmöten där teamet uppmuntras till att ställa frågor och föra dialog. 

Både teorin och resultatet tycks peka mot att styrningen behöver engagera mycket tid i att 

förespråka kommunikation bland teammedlemmar under en metodtransformation då 

kommunikation är vitalt i detta sammanhang, samt att det är viktigt med tålamod och 

medvetenhet om att justeringen kommer att ta tid. Utbildning av både teamen och styrelsen 

kan vara nödvändig genom externa parter. Resultatet kan tolkas som att utbildning av teamen 

bör prioriteras framför utbildning av ledning snarare än att låta ledningen gå kurser för att 

senare försöka förmedla den nya kunskapen till teammedlemmar. Detta anser Senior-

projektledaren i företag X, dock kan det diskuteras då vi inte stött på någon tidigare forskning 

som pekar mot detta.  

 

Resultaten pekar även mot att kommunikation kan stärkas genom starkare sammanhållning i 

teamen. Senior-projektledaren i företag Y påstår likt utvecklingschefen i företag X att 

sammanhållning och kommunikationen kan ökas dels genom ökad frihet och mindre 

inblandning från ledningens håll. I företag Y drivs dock en mer obunden form av 

projektstyrning då projekten utförs enligt obestämd metod. Ett sätt att tolka resultatet kan vara 

att teammedlemmar behöver trivas i varandras sällskap för att kunna kommunicera på bästa 

sätt eller åtminstone känna tillit till varandra till stor del. I företag X främjas detta genom att 

teammedlemmar till viss mån själva får bestämma vilka de vill jobba med, istället för att bli 

placerade utifrån vad ledningen anser fungera bäst. Företag Y verkar i avseende till 

intervjusvaren istället lägga mycket fokus på att placera individer tillsammans baserat på 

personlighet och kunskap samt främja god sammanhållning genom team-skapande och en 

företagskultur som främjar kommunikation och trivsel. Även detta är något som teorin saknar 

information om på grund av bristande tidigare forskning, dock kan det diskuteras kring vilken 

metod som främjar bäst sammanhållning och därmed bäst kommunikation och fördelar samt 

nackdelar kan utpekas om diverse metoder.                 

           

 

5.2 Yttre och inre motivation 

När resultatet jämförs med den tidigare forskning framgår det att respondenternas syn på 

motivation skiljer sig till viss del från forskningen. Respondenterna tycks hålla med om att 

motivation är ett grundläggande krav för att team ska fungera på ett produktivt sätt, samt för 

att kommunikationen ska fungera effektivt. När det gäller inre och yttre motivation är den inre 

motivationen den mest grundläggande aspekten enligt studiens resultat. Den inre motivationen 

är vad som driver individer till att utföra arbete. Yttre motivation anses enligt respondenterna 

inte vara speciell betydelsefull, utan bör snarare existera i enklare former som exempelvis 
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återkoppling för att ytterligare kunna driva individens inre motivation. Respondenterna tycks 

vara enade om att återkoppling fungerar som en form av yttre motivation, och att bekräftelse i 

form av kommentarer bör räcka för att hålla en person motiverad. Detta förutsätter dock att 

personen i fråga har en inre motivation till en viss grad. Senior-projektledaren i företag Y 

anser även att avsaknad av yttre motivation kan leda till passivitet, då personal tenderar till att 

känna en viss meningslöshet i att anstränga sig då deras hårda slit inte känns uppskattat. Det 

är svårt att bevisa med just denna studie då intervjuerna som hölls utfördes med respondenter 

från företagens ledning snarare än med kombination av samtliga teammedlemmar. Dock kan 

respondenternas erfarenhet och kunskap inom det agila området medföra att resultatet blir 

trovärdigt.  

 

5.2.1 Sammanhållning 

Även om yttre motivation inte tycks hålla så stor vikt som tidigare trott, anser Senior-

projektledaren i företag Y att sammanhållning i teamen är väsentligt för motivationen hos 

teammedlemmarna då detta främjar den inre motivationen.  Detta kan på sätt och vis ses som 

yttre motivation då teammedlemmarnas inre motivation påverkas av hur deras relationer till 

övriga kollegor ser ut samt hur mycket återkoppling de ger varandra.  

 

5.2.2 Målmedvetenhet 

Även målmedvetenhet är en viktig faktor för att stärka inre motivation i team. 

Målmedvetenhet kan stärkas genom att till så hög grad som möjligt säkerställa att alla i teamet 

har en klar målbild. Detta kan påverkas av både ledning och teamet, men från resultatet att 

döma så bör ansvaret främst ligga hos teamet själva för att fördela ansvar och ställa frågor. 

Detta är inte en teori som vi har stött på i tidigare forskning utan kommer från 

respondenternas åsikter.    

 

5.2.3 Eget ansvar  

Utifrån resultatet verkar teammedlemmar motiveras genom ökat ansvar i avseende till att 

själva bestämma i olika frågor. Exempelvis verkar respondenterna hålla med om att ledningen 

inte bör vara inblandade till hög grad gällande sakfrågor. Både resultatet och teorin (McHugh, 

Conboy & Lang 2011) pekar mot att ökad involvering av teammedlemmar i projektstyrning 

leder till ökad inre motivation. Att teammedlemmar själva får välja vilka personer de vill 

arbeta med kan vara positivt för både trivsel och motivation, däremot kan det diskuteras om 

detta alltid är det bästa för teamets kompetens och samarbete. Det finns enligt respondenterna 

en övertro på struktur och ordning i projekt.     

 

5.2.4 Trivsel 

Motivation är enligt samtliga respondenter starkt kopplat till trivsel på arbetsplatsen. Detta 

tycks även vara kopplat till sammanhållning i teamet. Enligt Senior-projektledaren i företag Y 

ökar trivseln och motivationen genom en stark sammanhållning mellan kollegor. Trivsel kan 

även främjas genom yttre motivation, återkoppling och arbetsmiljö. Däremot anser 

respondenterna att det här inte är en väsentlig aspekt.    
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5.3 Kommunikation och motivation 

Resultatet pekar mot att kommunikation och motivation hänger ihop bland annat genom 

återkoppling. Detta innebär att motivationen påverkas av kommunikationen då återkoppling är 

en form av kommunikation och båda respondenterna håller med om att det är en stor 

motivationsfaktor. Med det sagt kan det även påpekas att kommunikationen påverkas av 

motivation på grund av att individer tenderar till att ge mer återkoppling då de är motiverade, 

medan teammedlemmar som saknar inre motivation kanske inte alltid ser någon anledning att 

ge återkoppling till andra.  

 

Enligt tidigare forskning och studiens resultat är det viktigt att teammedlemmarna trivs på 

arbetsplatsen och känner god sammanhållning till teamet för att den inre motivationen ska 

vara som starkast. I detta fall kan individens inre motivation bidra till bättre kommunikation, 

vilket i sin tur kan leda till motivering av andra teammedlemmar. Hur motivation och 

kommunikation hänger ihop är ett ämne som möjligtvis hade kunnat utforskas mer om 

ytterligare data samlats in, men för den här studien anses dessa spekuleringar vara tillräckliga 

för detta ämne. 

 

5.4 Kommunikation och Scrum införande 

Resultatet pekar mot att kommunikation är väsentligt vid införande av Scrum. I företag Y där 

en agil förändring nyligen har genomförts har ledningen uppmuntrat kommunikation genom 

bland annat fredagsmöten. Att ledningen är engagerad i att säkerställa kommunikation vid 

införande av nya arbetssätt är något som både tidigare forskning och resultatet pekar mot. 

Kommunikationen kommer enligt styrelsen i företag X troligtvis inte att vara flytande från 

första början utan teammedlemmar kommer att regelbundet behöva påminnas och uppmuntras 

till ständig kommunikation. Resultatet och tidigare forskning pekar mot att ledningen bör ta 

ett betydande ansvar i detta avseende och uppmuntra kommunikationen med till exempel 

möten och övningar. Som tidigare nämnt spelar sammanhållning i teamet en stor roll gällande 

motivation och kommunikation enligt studiens resultat. Det kan därför spekuleras kring om 

det kan vara desto viktigare just i en metodtransformation då kraven på kommunikation är 

som störst.   

 

5.5 Motivation och Scrum införande 

Som tidigare nämnt så verkar resultatet peka på att en betydande del av hur motiverade 

teammedlemmarna är har att göra med till vilken grad de har möjlighet att göra fria val, samt 

hur mycket eget ansvar som delegeras. Det kan däremot diskuteras kring hur mycket ansvar 

och frihet som bör tilldelas teammedlemmarna under en metodtransformation då individer 

troligtvis kommer att behöva stöd i stor omfattning under den fasen. Ledningen bör ha ett 

stort ansvar i detta avseende då det knappast är en bra ide att introducera ett nytt arbetssätt för 

att sedan ge teamet frihet att lösa saker själva. Resultatet pekar istället mot att i en sådan 

situation bör ledningen uppmuntra personalen till att kommunicera och ta egna beslut, 

samtidigt som de håller regelbundna möten där diverse frågor kan besvaras. Målmedvetenhet 

är enligt resultatet en viktig aspekt när det kommer till motivation och för att en individ ska 

vara målmedveten behövs en viss insikt i exakt vad som behöver göras. Detta kan i början av 

en metodtransformation vara svårt att veta, vilket är varför ledningen bör ha ett större ansvar i 

början att informera så mycket som möjligt. För att behålla motivationen och friheten hos 

teammedlemmar bör dock ledningen inte ta över och bestämma i sakfrågor. Med andra ord 
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bör ledningen informera, men inte bestämma. Breda ramar bör dock sättas upp för teamet som 

visar hur mycket frihet de har i olika avseenden.     

 

5.6 Teamwork och Scrum införande 

Studiens resultat visar att teamwork tillsammans med kommunikation och motivation vid 

införande av Scrum eller en annan agil projekthanteringsmetod upplevs som nödvändigt när 

respondenterna och teammedlemmar strävar efter att uppnå mål i agila projekt. Det här 

resultatet stämmer överens med Asproni (2004) om ett starkt samband mellan teamwork och 

motivation i agila projekt samt med Larson & LaFasto (1989) om teamworks karaktär av hur 

och varför ett effektivt teamwork behöver utvecklas inom teamen. Ytterligare visar resultatet 

att kommunikation spelar en stor roll i teamwork för att behålla motivation under ett projekt. 

Fortsättningsvis nämner respondenterna vikten om 6 teamwork istället för 8 som beskrivs av 

Larson & LaFasto (1989), vilket kan bero på utformning av frågeställningar. Vidare berättade 

respondenterna att för effektivt teamwork krävs: att team skall fungera målanpassat och 

lyckas med projekt; att krav för egen och teammedlemmarnas kommunikationskompetens 

skall vara höga; att samarbetsklimat skall framställas genom tät kommunikation, förtroende 

och tillitskänslor; att det skall finnas externt stöd i olika former och bekräftelse bland 

teammedlemmar; att enhetlig engagemang skall uppnås genom dedikation till teamet, 

kommunikation och förtroende mellan teammedlemmar och kund samt rätt sammanhang; att 

principledande ledarskap som baseras på agila principer skall åstadkommas med hjälp av 

självstyrning och självorganisering. 

 

Studiens resultat indikerar att respondenterna uppfattar att resultatdriven teamstruktur är en 

effektiv och viktig karaktär för att koordinera projektaktiviteter genom ansikte-mot-ansikte 

kommunikation, vilket innebär att mål och krav i projektet förblir klart och teamwork 

effektivt. Således genom ständig och direkt kommunikation kan motivation mellan 

teammedlemmar behållas så att Scrum/agila projekt blir lyckade, särskilt om ett företag 

genomgår en metodövergångsfas och teamen saknar tillräcklig erfarenhet inom Scrum eller en 

annan agil projekthanteringsmetod. Resultatet visar även att teammedlemmarnas 

kommunikationskompetens påverkas av hur effektiv återkoppling, lärande och 

informationstransparens mellan teammedlemmar är, det vill säga att teammedlemmar har 

förståelse och förmåga att kommunicera under samarbete. Det stämmer med Larson & 

LaFasto (1989) som hävdar att det krävs hög kommunikationsförmåga från 

teammedlemmarna för att säkerhetsställa kollektivt design- eller programmeringsarbete, och 

inte minst viktigt är samarbetskaraktär för kommunikationsförmåga. Således effektiviseras 

teamwork i ett företag. I företag som inför Scrum eller en annan agil projekthanteringsmetod 

kan det existera brister i kommunikationsförmåga, vilket är en nackdel med införande av ny 

metodik. 

 

Vidare demonstrerar studiens resultat att genom kommunikation etablerar teammedlemmar 

vänliga arbetsförhållanden med varandra i samband med den nya agila metodiken. Detta 

främjar känsla av tillit och förtroende mellan teammedlemmar och leder till motivation för 

måluppfyllelse - mål att skapa ett värde både för kunden, team och företag. Således krävs 

kontinuerliga kommunikationer samt interaktioner för ett effektivare samarbetsklimat mellan 

teammedlemmar och kund (Asproni 2004). Resultatet pekar mot att externt stöd i olika former 

krävs för underlättande av ständig kommunikation mellan teammedlemmar. Trots att stödet är 

externt enligt Larson & LaFastos (1989) och Aspronis (2004) nämner Senior-projektledaren 

att det kan vara internt, vilket är en del av företag Y:s stödjande kultur. Bekräftelse, en inre 

motivationsfaktor (Herzberg 1987), från exempelvis arbetskollegor, är nödvändig för 
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teammedlemmars motivation. Detta är för att bekräftelse behövs för bättre tillit och 

självkänsla hos teammedlemmar (Asproni 2004), vilka i sin tur leder till mer intensiv 

kommunikation. Utöver bekräftelse presenteras eftersträvan att göra ett bra arbete, som en 

motivationsfaktor i studien. Genom att fastställa förtroende och tät kommunikation mellan 

varandra samt kunna motiveras genom tilldelande av ansvar, upplevde respondenterna att 

teammedlemmar kan finna tillhörighet i sitt team. Det kan bero på nära samarbete och ett 

utarbetat arbetsförhållande samt enhetligt engagemang i båda företagen (Larson & LaFasto 

1989; Asproni 2004). Resultatet visar att respondenterna uppfattar principledande ledarskap 

som en grundläggande karaktär för fungerande Scrum/agilt teamwork. Detta beror på att det 

utesluter kommando och kontroll då det inte lämpar sig i agil miljö där individer och 

kommunikation är centrala aspekter (Asproni 2004). Respondenterna berättar att effektiv 

kommunikation uppnås genom mindset/tankemönster som leder till delegering av ansvar 

bland teammedlemmar, det vill säga självstyrande och självorganiserande team, vilket bidrar 

till tillit och ökad motivation i teamen. Principledande ledarskap är därför förknippat med 

motivation och tillit i teamen (ibid) och enligt respondenternas svar varieras detta efter 

respondenternas erfarenhetsnivåer av agil metodik.  

 

Teamwork upplevs av samtliga respondenter som en vital och kritisk aspekt i dagens företag i 

syfte att uppnå diverse mål i ett projekt vid införande av Scrum/agil metodik. Studiens resultat 

pekar mot att teamwork är avgörande i ett projekt samtidigt som resultatet demonstrerar 

betydelsen av sambandet mellan teamwork och motivation för en kontinuerlig 

kommunikation genom sex teamwork-karaktärer. 

 

6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras. Slutsatser kommer att presenteras i 

förhållande till de huvudämnen som behandlats i avseende till införande av Scrum, det vill 

säga kommunikation, motivation och teamwork.           

6.1 Kommunikation i team 

En aspekt som vi i denna studie kom fram till gällande införande av Scrum var att 

kommunikation har en stor betydelse i detta sammanhang. Det som kan erhållas utifrån 

resultatet är att ledningen har ett huvudsakligt ansvar att uppmuntra kommunikation och 

frågeställning bland teammedlemmar. Detta kan underlättas genom regelbundna möten, 

utbildning och övningar. Studiens resultat indikerar även att kommunikation likväl som 

motivation kan förbättras genom stark sammanhållning i teamet. Även bättre sammanhållning 

kan åstadkommas genom möten och övningar, dock är detta även beroende av företagskultur, 

arbetsmiljö och personlighet. I detta avseende fann denna studiens forskare att 

sammanhållning kan förbättras genom att låta teammedlemmar vara med och bestämma vilka 

de vill jobba med. Om sammanhållningen i teamet inte är så effektiv som önskat kan det var 

en god ide för ledningen att försöka hitta orsaken till det, och eventuellt omplacera individer 

vid behov.  

 

6.2 Motivation i team 

Genom resultatet har vi kommit fram till att inre motivation är den mest grundläggande 

aspekten för ett välfungerande team. När det kommer till att motivera team ytterligare bör 

fokus ligga på att stärka den inre motivationen hos medlemmar snarare än att motivera med 

exempelvis belöningar i form av bonusar. Inre motivation bör finnas hos varje teammedlem 
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till att börja med, dock kan denna stärkas hos vissa individer genom utökat ansvar samt frihet 

och rörlighet under projektet istället för att ledningen delegerar teammedlemmar fastställda 

rutiner och ansvarsområden. För att åstadkomma detta skall ledningen begränsa sin 

inblandning i sakfrågor under projektet. Under ett agilt införande bör dock ledningen ansvara 

för att se till att alla teammedlemmar vet vad de skall göra.   

 

Vi anser efter granskning av resultat att målmedvetenhet spelar en stor roll för 

teammedlemmars inre motivation. Detta innebär att individen bör ha långsiktiga mål men 

även att ledningen tar ett visst ansvar i att säkra att teammedlemmars kortsiktiga mål är 

fastställda. Detta behöver inte innebära att ledningen behöver ansvara för varje individ, utan 

snarare att ledningen ansvarar för att se till att teammedlemmar kommunicerar på ett sätt som 

medför att alla vet vad som skall göras samt hur det skall göras.       

 

Den här studiens forskare kom även fram till att inre motivation även är viktig för att främja 

kommunikationen i teamet och tvärtom. Motivation kan främjas genom kommunikation, 

exempelvis i form av återkoppling mellan teammedlemmar.  

 

6.3 Teamwork 

Studiens resultat visade att vid införande av Scrum krävs ett effektivt teamwork för att uppnå 

mål i ett projekt. När det kommer till att fastställa ett effektivt teamwork krävs ständig 

kommunikation och motivation mellan teammedlemmar. Effektivt teamwork uppnås genom 6 

stycken teamwork-karaktärer som nämndes av respondenterna i studien. Genom dessa 

karaktärer kunde sambandet mellan teamwork, kommunikation och motivation identifieras 

och studeras. De karaktärer som identifierades var teamstruktur, kommunikationskompetens, 

samarbetsklimat, externt stöd/hjälp och bekräftelse, enhetligt engagemang och principledande 

ledarskap.  

 

Direkt eller personlig ansikte-mot-ansikte kommunikation ansågs vara mest effektiv för att 

behålla kontinuerlig kommunikation mellan teammedlemmar, och därför behålla motivation i 

teamen. Kommunikationskompetens främjar återkopplingen mellan medarbetare, lärande och 

informationstransparens mellan teammedlemmar, vilket säkerhetsställer kollektivt design- 

eller programmeringsarbete. På detta sätt kan teamwork i ett företag effektiviseras. 

Samarbetsklimat mellan teammedlemmar och kund kan främjas genom kontinuerlig 

kommunikation som är resultatet av etablerade och goda arbetsförhållanden. Detta främjade 

mål fokuserar och motiverar teammedlemmar i ett projekt. Resultat visade att diverse former 

av externt stöd vid införande av Scrum är nödvändigt för tätare kommunikation mellan 

teammedlemmar. Bekräftelse av framgång, från exempelvis arbetskollegor, leder till att 

teammedlemmar blir motiverade och således kommunicerar mer intensivt med varandra. 

Kontinuerlig kommunikation och förtroende i teamen leder till identifiering med teamen samt 

att teammedlemmar motiveras genom att de får utökat ansvar. Vid införande av Scrum krävs 

principledande ledarskap för att främja ett fungerande teamwork där självstyrning, 

självorganisering samt kommunikation genom delegering av ansvar resulterar till ökad 

motivation i teamen. 

 

Därmed dras slutsatsen att kontinuerlig kommunikation kan säkerhetsställas bland 

teammedlemmar vid införande av Scrum med hjälp av effektivt teamwork. Det kan uppnås 

genom kontinuerligt informationsflöde, informationstransparens, återkoppling och aktivt 

lärande tillsammans med motivation och sex ovannämnda karaktärer bland teammedlemmar 

som har en positiv och konstruktiv effekt på teamwork i både företag.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

En ytterligare frågeställning till studien hade kunnat vara huruvida olika faktorer i 

arbetsmiljön påverkar teammedlemmar på olika sätt. Exempelvis, hur eventuella 

åldersskillnader påverkar kommunikationen i teamet. Ytterligare forskning skulle även kunna 

utföras i frågan om hur val av arbetsytor inverkar på individers motivation, kommunikation 

och teamwork. Ett annat förslag är att genomföra en studie med induktiv ansats för att utan 

grundläggande kunskaper kunna samla in data utifrån, från vilket teorier kan skapas och 

utvecklas. Vidare förslag är att kombinera intervju med observationsteknik för att få en 

bredare och djupare insyn i hur kommunikation kan främjas bland teammedlemmar vid 

Scrum-införande med avseende på motivation och teamwork.   

 

 

I avseende till införande av Scrum, hade mer forskning kunnat utföras kring hur mycket 

teammedlemmar involveras i olika former av beslutstagande. Även här hade eventuellt 

undersökningar kunnat utföras gällande hur positivt inställda teammedlemmar är till 

förändring i avseende till ålder och kön. Ytterligare forskning som hade kunnat utföras inom 

detta område är att undersöka vilken grad av självständighet som förekommer i Scrum-team 

på en rad olika IT-företag i Sverige, och jämföra teammedlemmars belåtenhet respektive 

missnöje utifrån dessa kriterier.    
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuschema med belysande frågor 

 

Tack för att du har visat din vilja att delta i intervjun. Vi skulle vilja försäkra och informera 

dig att alla dina svar förblir helt anonyma och inga personliga data förknippade med denna 

intervju skall lagras eller publiceras. 

 

1. Berätta lite allmänt om eran metodtransformation och era arbetssätt 

2. Vad är det som har förändrats i samband det agila arbetssättet? Vilka processer har 

ändrats? Hur har de ändrats? Hur såg det ut innan? 

3. Hur planerades införandet? Vilka hinder identifierade ni? 

4. Vilka nya roller som infördes gällande teamet? Vilka är era roller? 

5. Vilka skillnader har ni märkt av sedan bytet till agilt arbetssätt? 

6. Har processen gått bra och smidigt hittills? Varför/varför inte? 

7. Hade ni problem med att sammanfoga de agila processerna med de gamla?  

8. Är alla involverade i implementeringen av den agila metoden accepterar och förstår 

den och dennes praxis? 

9. Berör omvandlingen alla avdelningar för att stödja den agila metoden eller delvis? 

10. Är ni redo att ändra traditionella mätvärden eventuellt era processer för att stödja den 

agila metoden? 

11. Har ledningen varit involverad till hög grad i processen? Vilka har varit mest 

involverade? Har alla engagerat sig tillräckligt? 

12. Tack så mycket för deltagande och din hjälp i intervjun. Vi uppskattar tiden och 

möjlighet som du och företaget erbjöd oss för detta examensarbete. Skulle du vilja 

lägga till något från din erfarenhet som vi möjligen kunde ha missat under intervjun? 
 
 
 

Bilaga 2: Intervjuschema med temafrågor 

 

Tack för att du har visat din vilja att delta i intervjun. Vi skulle vilja försäkra och informera 

dig att alla dina svar förblir helt anonyma och inga personliga data förknippade med denna 

intervju skall lagras eller publiceras. 

 

Inledning 

1. Vad är din roll i företaget? 

2. Hur länge har du jobbat med Scrum/agil metodik? 

 

Teamwork 

3. Hur upplever du att kommunikation och motivation fungerar vid införande av Scrum? 
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a. När det gäller kommunikationskanaler i teamstrukturen? 

b. Gällande teammedlemmarnas kommunikationskompetens? 

c. Gällande samarbetsklimat, t.ex. ansikte-mot-ansikte kommunikation? 

d. Gällande externt stöd/hjälp och bekräftelse, t.ex. stöd för att fördela 

kontorsutrymme eller sätta utvecklare eller kunder i närhet med varandra för 

tätare kommunikation och återkoppling? 

e. Gällande förtroende mellan teammedlemmar och/eller kunder? 

f. Gällande agilt ledarskap/ledning, t.ex. enligt en agil princip "Individer och 

kommunikation värderas mer än kommando och kontroll ledarskap”? 

 

Motivation i team 

4. Anser du att inre motivation (uppmuntran från andra, möjlighet för karriärutveckling, 

bekräftelse från kollegor, förtroende på arbetsplatsen, osv.) är en betydande del av hur 

väl kommunikation förs i ett Scrum projekt? 

a. Hur viktigt är det och varför? 

b. Anser du att inre motivation påverkar din arbetsinsats och yttre motivation 

(strävan efter att göra ett bra jobb, olika typer av belöning)? 

c. Anser du att inre motivation kan användas som ett verktyg för att förenkla en 

organisatorisk transformation till Scrum? 

 

Kommunikation i team 

5. Vad anser du vara värt att tänka på gällande kommunikation vid införande av 

Scrum/agil metodik i ett företag?  

 

Avslut 

6. Tack så mycket för deltagande och din hjälp i intervjun. Vi uppskattar tiden och 

möjlighet som du och företaget erbjöd oss för detta examensarbete. Skulle du vilja 

lägga till något från din erfarenhet som vi möjligen kunde ha missat under intervjun? 
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