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Sammanfattning 
 

Författare: Elin Larsson och Ida Persson, studenter vid Magisterprogrammet i 

Projektledning vid Karlstads universitet. 

Bakgrund: Agila metoder är ett samlingsnamn för ett antal processer främst inom 

mjukvaruutveckling, men även för projektledning (Cervone 2011). Detta arbetssätt 

kom under mitten av 1990-talet som svar på en önskan om ett mer flexibelt 

arbetssätt och intresset för dessa metoder har ökat markant de senaste åren 

(Lindvall et al. 2002). I en omfattande studie kring bland annat motivation har 

Amabile och Kramer (2011) definierat termen inner work life som de processer som 

tillsammans bearbetar de intryck som en person får utifrån arbetsdagens händelser. 

Beroende på hur dessa händelser påverkar personen presterar denne mer eller 

mindre bra på sitt arbete. 

Problemdiskussion: Enligt Tessem och Mauer (2010) har allt fler organisationer 

börjat använda sig av agila metoder med ett gott resultat på deltagarnas känsla av 

motivation. Vilka faktorer i de agila metoderna är det egentligen som bidrar till 

känsla av motivation? 

Forskningsfråga: Vad i den agila projektarbetsformen är det som påverkar inner 

work life hos projektdeltagare i praktiken? 

Syfte: Undersöka projektdeltagares upplevelser av den agila projektarbetsformen 

utifrån de teorier kring inner work life som presenteras i Amabile och Kramer 

(2011). 

Metod: Undersökningen baserades på en kvalitativ ansats i form av intervjuer 

utifrån en teorietisk förförståelse kring det agila arbetssättet och motivation. 

Teori: Den teoretiska grundramen bygger till största del på de teorier som Amabile 

och Kramer (2011) presenterat kring inner work life. För att nå en god förståelse 

presenteras även bakgrunden till agila metoder och detta specifika arbetssätt, samt 

andra forskares syn på motivation bland de som arbetar enligt de agila metoderna.  

Empiri: Sju intervjuer med projektdeltagare från tre olika projekt men i ett och 

samma företag har genomförts och utgör studiens empiri.  

Analys: Det insamlade intervjumaterialet har bearbetats och analyserats utifrån den 

teoretiska förförståelsen. 

Slutsats: Det som i det agila arbetssättet främst påverkar projektdeltagarnas inner 

work life är de dagliga mötena, tavla med lappar som beskriver olika arbetsuppgifter 

och projektets status samt teamets samarbete. 

 

Nyckelord: Motivation, agila metoder, projekt, inner work life 
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1 Inledning 
 

I följande avsnitt ges läsaren en inblick i studiens ämne samt syftet med studien. Det förs 

även en problemdiskussion kring agila metoder och motivation.  

 

1.1 Röster kring agila metoder och motivation 
 

Nedan presenteras tre citat ur vetenskapliga publikationer gällande agila metoder 

och motivation: 

 

Agilists claim that agile methods make not only the customer more 
satisfied but also the members of the development team. (Melnik & 
Mauer 2006, s. 33) 

 

Research supports claims that agile methods also lead to higher 
motivation and job satisfaction among developers. (Tessem & 
Maurer 2007, s. 54) 

 

A growing body of evidence suggests that participants in agile team 
environments find the experience particularly rewarding; more so 
than most other software development environments. (Whitworth & 
Biddle 2007, s. 62)  

 

Men vad är det i det agila arbetssättet som gör att de som jobbar agilt verkar trivas 

så bra med det?  
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1.2 Bakgrund 
 

Genom tekniska framsteg förändras ständigt förutsättningarna för dagens företag 

vilket har medfört att effektivitet och kundfokus hamnat mer i centrum än tidigare. 

Det är viktigt för företagen att både kunna förändra och anpassa sig, men att 

samtidigt även kunna bibehålla en god kvalité. För att kunna hantera förändringar 

effektivt är en grundläggande förutsättning att företaget kan föra en effektiv 

kommunikation mellan både marknaden, kunden och projektledaren. (Agile Sweden 

2008) 

 

Agile är ett engelskt ord som betyder snabb, rörlig, vig och graciös (Nordstedts 

Förlagsgrupp AB Ordboksredaktionen 2012). Begreppet agila metoder kan härledas 

ur denna term och är ett samlingsnamn för ett antal processer främst för 

mjukvaruutveckling, men även projektledning (Cervone 2011). 

 

För att möta omgivningens krav har intresset för agila metoder ökat markant. Under 

mitten av 1990-talet började den tekniska industrin förändras allt snabbare vilket 

bidrog till att agila metoder började utvecklas och förbättras för att kunna svara på 

den allt mer föränderliga omgivningen. Till att börja med var det främst 

mjukvaruutvecklingsföretag som använde sig av agila metoder, men på senare tid 

har även andra branscher tagit till sig metodiken och nått stor framgång med hjälp 

av dessa metoder. (Lindvall et al. 2002)  

 

Agil projektledning grundar sig på Manifest för agil systemutveckling (Cervone 

2011). I det agila manifestet finns fyra grundprinciper: 

 

� Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

� Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

� Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

� Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan 

(Beck et al. 2001) 
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Enligt Dingsøyr et al. (2008) har de agila metoder överlag utvecklats ut efter best 

practice och det finns i dagsläget ingen större vetenskaplig grund för de agila 

metodernas nytta. Dock finns viss forskning som visar att agila metoder leder till en 

högre motivation bland deltagare (Tessem & Maurer 2010). Amabile och Kramer 

(2011) har i sin forskning konstaterat att känslan av att nå progress är den främsta 

faktorn som bidrar till att personer presterar bra under arbetsdagen. 

 

De processer som tillsammans bearbetar de intryck som kommer utifrån 

arbetsdagens händelser benämner Amabile och Kramer (2011) som inner work life. 

Beroende på arbetsdagens händelser påverkas personens inner work life och 

dennes prestationer kan bli mer eller mindre goda, det finns därmed både ett 

positivt och ett negativt inner work life. Amabile och Kramer (2011) anser att genom 

att främja en persons inner work life kommer denna prestera bättre i sitt arbete 

vilket i sin tur både ger en mer effektiv och produktiv organisation men även mer 

nöjda medarbetare. Kan denna teori ge ledning mot ökad förståelse kring varför 

projektdeltagare inom agila projekt känner hög motivation? 

 

1.3 Problemdiskussion 
 

Enligt Amabile och Kramer (2011) kan företag skapa ett bättre arbetsklimat genom 

att främja sina medarbetares inner work life vilket i sin tur genererar goda 

förutsättningar för ett bättre resultat. Detta är dock något som de flesta av dagens 

företagsledare är omedvetna om enligt Amabile och Kramer (2011), men genom att 

lyfta upp dessa fakta till ytan kan fler dra nytta av denna kunskap. 

 

Enligt Tessem och Maurer (2010) har allt fler organisationer börjat använda sig av 

aglia metoder med ett gott resultat på deltagarnas känsla av motivation. Kan den 

teori som presenterats av Amabile och Kramer (2011) ge en ökad förståelse för vad i 

agila metoder som bidrar till hög motivation och därmed goda arbetsresultat? 
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1.4 Forskningsfråga 
 

Vad i den agila projektarbetsformen är det som påverkar inner work life hos 

projektdeltagarna i praktiken? 

 

1.5 Syfte och förväntat resultat 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om projektdeltagares upplevelse av den 

agila projektarbetsformen kunde förklaras med hjälp av de teorier som presenteras 

av Amabile och Kramer (2011) kring inner work life. Detta undersöktes genom en 

studie grundad på intervjuer av projektdeltagare med erfarenhet från att arbeta 

enligt agila metoder. 

 

Denna studie hoppades på att kunna bidra till att skapa en djupare förståelse för 

hur agila metoder påverkade projektdeltagares inner work life och därmed deras 

prestationer under arbetsdagen.  

 

1.6 Avgränsningar 
 

Denna studie baserades på de teorier som presenterats av Amabile och Kramer 

(2011) kring inner work life. Studien har inte undersökt deltagarnas 

arbetsprestationer utan fokuserat på inkommande stimuli. I empirin har sju 

projektdeltagare inom tre agila projekt hos ett och samma företag intervjuats. 

Dessa projektdeltagare hade minst ett års erfarenhet inom den agila 

projektarbetsformen för att respondenterna skulle kunna ge en mer rättvis bild av 

arbetssättet. Det aktuella företaget var verksamt inom 

mjukvaruutvecklingsbranschen. 

 

Studien har valt att fokusera på de agila metoderna på en generell nivå. Då de agila 

metoderna liknar varandra på ett flertal aspekter har det för denna studies 

positionering ansetts att de har en tillräckligt likvärdig påverkan på 

projektdeltagarnas inner work life. Det var därmed av mindre intresse för studien 

att studera en viss metod djupare. 
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Genom de val som gjorts i studiens avgränsningar påverkades möjligheterna till 

generalisering. Då endast en mindre grupp av människor inom samma företag och 

bransch studerats fanns vissa begränsningar huruvida de resultat som presenterats i 

studien var överförbara till andra typer av miljöer. Även antalet respondenter kunde 

anses begränsande då ett större antal kunde ha lett till större mångfald bland 

svaren. Ett vidare spektrum av respondenter från fler branscher och till ett större 

antal hade troligtvis ökat denna studies tyngd gällande både studiens värde och 

resultatets generaliserbarhet.  
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2 Metod 
 
I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt för att samla in och bearbeta 

material för att få fram en analys. Studiens kvalité kommer även att diskuteras.   

 

2.1 Val av metod  
 

Denna studie har utgått från en kvalitativ metodik som enligt Patel och Davidsson 

(2003) anses vara lämplig då syftet är att samla in data för att skapa en djupare 

förståelse för människors upplevelser. Kvalitativa intervjuer har ofta en låg grad av 

standardisering där respondenten ges utrymme att svara med egna ord. Detta för 

att kunna upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter. Vid en intervju 

kan ett intervjuformulär utformas med öppna frågor för att underlätta för 

intervjuaren att skapa ett samtal, samtidigt som studiens frågor blir belysta (Patel & 

Davidsson 2003). Kvalitativ forskning karaktäriseras enligt Olsson och Sörensen 

(2007) bland annat av flexibilitet där frågorna fördjupas succesivt och resultatet 

grundar sig på ett litet antal individer och ett stort antal variabler. Resultatet från en 

kvalitativ studie gäller en specifik miljö, olika omständigheter, tidpunkter och går 

därmed på djupet (Olsson & Sörensen 2007).   

 

En god teoretisk grundram ska till viss del kunna förutsäga utfallet av en 

undersökning, men också vara en grund till förförståelse om hur det borde vara 

med ett visst fenomen. Teorin kan även hjälpa till att underlätta tolkningen av 

studiens resultat. (Bjereld et al. 2002) 

 

En intervjuguide kan ha ett antal teman och förslag på frågor samt i vilken ordning 

de ska tas upp och anses då vara strukturerad, men går även att kombinera med 

öppna frågor där inga svarsalternativ finns (Trost 2010). Flanagan (1954) 

introducerar en intervjuteknik som benämns Critical incident technique. Detta är en 

forskningsmetod som utvecklats för att systematiskt samla data genom intervjuer 

utifrån kritiska händelser inom ett specifikt område. En kritisk händelse definieras 

som en observerbar mänsklig aktivitet som är tillräckligt fullständig i sig själv så att 

slutsatser och förutsägelser kring personen som utför handlingen kan göras. Dessa 

kritiska händelser kan vara både positiva och negativa som sedan kategoriseras för 

fortsatt analys (Flanagan 1954).  
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För att behandla intervjumaterialet beskriver Trost (2010) ett tillvägagångssätt där 

bearbetning sker genom att spela in intervjuerna för att sedan lyssna av dem, skriva 

korta minnesanteckningar och till sist sammanfatta intervjuerna enligt den struktur 

som finns i intervjuguiden (Trost 2010). Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar att 

respondenter bör ha vetskap om att dessa är föremål för forskning, samt att de 

skriftligen har samtyckt till det i förväg. Vidare rekommenderas att respondenterna 

ges information om att inspelning sker vid medgivande, samt att de utlovas 

anonymitet så att svaren inte kan härledas till en specifik respondent 

(Vetenskapsrådet 2011).  

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det till fördel om den som intervjuar har 

förkunskaper om det område som studeras, vilket också ses som en naturlig 

utgångspunkt inom hermeneutiken som en del i tolkningsprocessen fram mot 

förståelse.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

I denna studie var syftet att undersöka om projektdeltagarnas upplevelse av den 

agila projektarbetsformen kan förstås från teorier kring inner work life som 

presenteras av Amabile och Kramer (2011). Empiriska studier av individers 

upplevelser har skett i intervjuform och genom att tolka det som sagts har en 

djupare förståelse uppnåtts för hur agila metoder påverkar respondenternas inner 

work life. 

 

2.2.1 Förförståelse 
 

För att skapa en teoretisk grundram för denna studie valdes de motivationsteorier 

som presenteras i Amabile och Kramer (2011). Teorierna bygger på en mycket 

omfattande studie med bland annat 238 respondenter från sju olika företag inom 

tre olika industrier (Amabile & Kramer 2011).  

 

För att komplettera förförståelsen söktes ytterligare vetenskapliga publikationer 

gällande dels motivation inom agila metoder och dels kring den agila metodiken. Då 

fokus i denna studie gällande agila metoder valdes att läggas på en generell nivå 

istället för att specificeras på en viss agil metodik, uppstod vissa svårigheter 

gällande källor till litteraturstudien. Mycket av det som finns publicerat inom 

forskningsområdet kring agila metoder har tyngdpunkt på en viss agil metod.  
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Vid påträffande av denna typ av artikel låg därmed fokus inte bara på 

publikationens kvalité, utan även på att hitta en generaliserbarhet i artikeln som 

gjorde den användbar för denna studie.  

 

2.2.2 Urval av respondenter 
 

För att komma i kontakt med lämpliga respondenter kontaktades ett företag med 

erfarenhet av att arbeta enligt agila metoder. Själva urvalet av respondenter gjordes 

av det aktuella företaget utifrån önskemål om fem till sju projektdeltagare från ett 

till två projekt och som av företaget ansågs erfarna vid det agila arbetssättet. 

Utfallet blev sju projektdeltagare från tre projekt med minst ett och ett halvt års 

erfarenhet av det agila arbetssättet.  

 

2.2.3 Intervjuer 
 

Inför intervjuerna till denna studie utformades en intervjuguide som var 

strukturerad men med öppna frågor, utifrån en anpassad form av Critical incident 

technique, se Bilaga 1: intervjuguide. Guiden påbörjades med enkla inledande och 

öppna frågor för att inte styra respondenten allt för mycket. På slutet ställdes dock 

ett antal mer riktade kontrollfrågor för att säkerställa att studiens frågor blivit 

belysta. 

 

Vid intervjutillfället presenterades en form av avtal för respondenterna, se Bilaga 2: 

Avtal, där den viktigaste faktorn var att intervjumaterialet var avsett att användas 

och publiceras i denna studie där respondenternas svar presenteras anonymt. Båda 

författarna närvarade vid alla intervjutillfällen.  

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats och enskilt med 

respektive respondent. Genom att utföra enskilda intervjuer minskade risken för att 

respondenterna påverkade varandra och underlättade för respondenten att 

uttrycka sin personliga åsikt. För att underlätta bearbetningen av materialet 

spelades samtliga intervjuer in men även korta minnesanteckningar fördes vid 

intervjutillfällena.  
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2.2.4 Sammanställning och analys 
 

Materialet från intervjuerna har sammanställts genom avlyssning av intervjuerna i 

kombination med genomgång av de minnesanteckningar som förts. Till att börja 

med sammanställdes materialet från varje respondent var för sig och skickades 

sedan ut till respektive respondent för återkoppling. Därefter sammanställdes alla 

respondenters svar enligt de teman som fanns i intervjuguiden. Materialet har 

sedan analyserats enligt den schematiska analysmodellen som presenteras i figur 

2.1. Analysmodellen visar hur händelser under arbetsdagen kan kategoriseras i tre 

par: progress/setbacks, catalysts/inhibitors och nourishers/toxins. Enligt Amabile 

och Kramer (2011) har dessa stor påverkan på en persons inner work life vilket i sin 

tur påverkar hur personen presterar under arbetsdagen. Vid analys försökte denna 

studie att kategorisera händelserna som respondenterna berättar om. 

Kategoriseringen genomfördes både utifrån de par som presenterats av Amabile 

och Kramer (2011) och dessutom försökte studien urskilja om händelserna också 

kunde kopplas till de särdrag som identifierats i den agila projektarbetsformen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 2.1 Analysmodell utifrån redovisad teori 

(Källa: Författarna) 

Händelser under 
arbetsdagen: 

� Progress/setbacks 

� Catalysts/inhibitors 

� Nourishers/toxins 

Prestation Inner  

work life 

Särdrag hos den agila 
projektarbetsformen: 

 
� Vision 

� Uppstart av projekt 

� Utvecklingscykler 

� Återkoppling 

� Kunditeraktion 

� Tekniskt kunnande 

� Ledarskap 

� Samarbete 

� Struktur 

� Organisationskultur 
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2.3 Kvalité i kvalitativ studie 
 

Enligt Patel och Davidsson (2003) avser begreppet validitet i en kvalitativ studie att 

upptäcka företeelser, att tolka och förstå samt att beskriva uppfattningar under 

hela forskningsprocessen. Vid kvalitativa intervjuer försöker forskaren få veta vad 

respondenten menar med eller hur denne uppfattar ett ord eller en företeelse 

(Trost 2010). Begreppet reliabilitet ses i kvalitativa studier som så nära 

sammanflätat med begreppet validitet att det sällan används. I och med det ges 

begreppet validitet en bredare innebörd och bör eftersträvas i mer än enbart själva 

datainsamlingen vilket annars brukar vara den främsta betydelsen (Patel & 

Davidsson 2003). Traditionellt sett förklaras validitet ”i vilken utsträckning vi 

verkligen undersöker det vi avser att undersöka” (Bjereld et al. 2002, s. 108). 

 

För att kunna göra en trovärdig tolkning av det som studerats krävs att forskaren 

lyckats samla in ett bra underlag med grund i datainsamlingen. När material från en 

intervju ska omvandlas till text sker ofta en mer eller mindre medveten påverkan på 

underlaget för analysen. För att stärka validiteten i studien är det viktigt att 

forskaren är medveten om detta samt reflekterar över hur detta kan påverka 

analysen. För att ytterligare stärka validiteten kan respondenten erbjudas ta del av 

det sammanställda materialet för att kunna ge återkoppling om tolkningar och 

slutsatser anses rimliga. (Patel & Davidsson 2003) 

 

Begreppet generaliserbarhet innebär i kvalitativa studier att de resultat som 

erhållits kan generaliseras från en studerad grupp till en större population. En 

kvalitativ analys kan leda till en förståelse för ett fenomen och kan då eventuellt 

generaliseras till andra liknande situationer. (Patel & Davidsson 2003)  

 

2.3.1 Studiens kvalité 

 
För att skapa en god grund för studiens förförståelse har de utvalda 

publikationernas kvalité granskats kritiskt och många andra källor som påträffats 

har aktivt valts bort för att stärka denna studies trovärdighet då de inte hållit nog 

god kvalité. 
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Vid urval av respondenter kontaktades ett företag som hade rekommenderats av en 

trovärdig källa med viss kunskap om företagets interna arbetssätt som passade 

denna studies syfte. Då företaget gjorde ett eget urval av respondenter utifrån 

studiens kriterier fanns liten möjlighet att säkerställa respondenternas lämplighet. 

Dock upplevdes respondenterna som trovärdiga och erfarna enligt önskemål.  

 

Vid datainsamlingen kan studiens kvalité ha påverkats av den situation 

respondenterna sattes i vid intervjutillfället. Under intervjuerna upplevdes till 

exempel att vissa av respondenterna medvetet försökte göra egna analyser av vilka 

svar som förväntades av dem. 

 

Efter att allt material sammanställts från intervjuerna har det skickats till respektive 

respondent för återkoppling och vissa justeringar har gjorts på respondenternas 

begäran. Studiens kvalité stärktes även av det faktum att intervjuerna genomfördes 

av två personer vilket därmed kunde öka förståelsen av den information som kom 

fram vid intervjutillfällena och minskade risken för påverkan vid sammanställning av 

materialet. De enskilda intervjuerna redovisades dock inte i sin helhet då detta 

skulle försvåra anonymiseringen av respondenterna.  

 

Denna studie samlade in data och försökte hitta mönster i den, för att skapa 

beskrivning av generella samband i den typ av miljö som undersöktes. Därmed 

kunde det anses att det finns en viss nivå av generaliserbarhet till andra miljöer. 

Studien försökte ur en generell teori att skapa en vidareutveckling som kunde 

appliceras på andra agila projektmiljöer. 
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3 Teori 
 
I följande avsnitt presenteras bakgrund och generella drag hos agila metoder, tidigare 

forsking kring motivation och agila metoder samt det ramverk för motivation som studien 

bygger på. I kapitlet kommer även ett antal begrepp redogöras och förklaras.  

 

3.1 Agila metoder 
 

3.1.1 Bakgrund 

 
Agile är ett engelskt ord som betyder snabb, rörlig, vig och graciös (Nordstedts 

Förlagsgrupp AB Ordboksredaktionen 2012). Agila metoder kan härledas ur denna 

term och är ett samlingsnamn för ett antal processer främst mjukvaruutveckling, 

men även projektledning (Cervone 2011). 

 

Traditionellt sett har ofta någon form av plandriven metod använts inom projekt. 

Under mitten av 1990-talet började dock en frustration uppstå över dessa metoder 

som redan i början av projektet kräver både noggrann kravspecifikation och väl 

planerade steg. De upplevde att det var svårt att hantera förändringar kring 

produkten som uppstod under projektets gång, även om dessa var små. Behovet av 

mer flexibilitet växte och fler började nu på egen hand utveckla metoder för att 

kunna bemöta den allt mer föränderliga omvärlden. (Lindvall et al. 2002) 

 

Två personer som kände att en förändring behövdes var Jeff Sutherland och Ken 

Schwaber som under OOPSLA-konferensen år 1995 presenterade ett nytt arbetssätt 

för mjukvaruutveckling (Cervone 2011). Dessa metoder baserades på en teknik som 

introduceras redan år 1975 och kom senare att benämnas som agila metoder 

(Lindvall et al. 2002). 
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Agil projektledning grundar sig på Manifestet för agil systemutveckling (Cervone 

2011). I det agila manifestet finns fyra grundprinciper: 

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

 
(Beck et al. 2001) 

 
Enlig Cervone (2011) finns dessa grundprinciper även inom agil projektledning men 

har anpassats något för att kunna fungera inom detta område. Precis som det finns 

flera olika typer av projekt så finns det flera olika typer av agila 

projektledningsmetoder. Den kanske mest kända och använda är Scrum, men flera 

andra används också så som Extreme Project Management och Dynamic Project 

Management (Cervone 2011). Highsmith (2002) lyfter fram Adaptive Software 

Development (ASD) och Dynamic Systems Development Method (DSDM) som 

ytterligare exempel på agila metoder som fokuserar mer på projektledning och 

samarbetstekniker. Ytterligare en typ av agil metodik är Kanban (Björkholm 2009). 

För ren mjukvarututveckling lyfter Highsmith (2002) fram Extreme Programming 

(XP) som exempel. Från att ha använts till största delen inom 

mjukvaruutvecklingsbranschen börjar nu de agila metoderna att bli populära även 

inom andra branscher (Lindvall et al. 2002).  

 

3.1.2 Det agila arbetssättet 

 
Highsmith (2002) har identifierat ett antal generella principer inom agila metoder 

som presenterats nedan. Dessa principer har också kompletterats med andra 

forskares uppfattningar kring samma ämne. 

 

� Vision: Genom att ha en rutin för att visualisera projektets mål säkerställs att 

projektet behåller fokus på den verkliga affärsnyttan, exempelvis genom ASD:s 

product visioning session (Highsmith 2002). 



Agila metoder: vad får människor att ticka? 
En studie kring projektdeltagares inner work life 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 15 

 

 

� Uppstart av projekt: Vid projektstart ska projektets övergripande innehåll, mål, 

begränsningar, kunder, risker etc. kortfattat dokumenteras, som i exempelvis 

ASD:s one-page project data sheet (Highsmith 2002). Dokumentationen bör 

vara så begränsad som möjligt, istället är målet god kommunikation under 

projektets gång (Lindvall et al. 2002). 

� Utvecklingscykler: Projektets utvecklingscykler bör vara korta, iterativa, 

egenskapsdrivna och tidsbegränsade (Highsmith 2002). Enligt Withworth och 

Biddle (2007) tillåter det agila arbetssättet en mer flexibel och kortsiktig 

planering med möjlighet till förändring, vilket ofta upplevs skapa ett flöde eller 

en rytm i projektet. Planen är att jobba enligt prioritering så att teamet alltid 

jobbar med det som är viktigast för stunden. Delleveranser sker ofta istället för 

en enda slutleverans (Withworth & Biddle 2007).   

� Återkoppling: Agila projekt består av undersökande processer som behöver 

konstant återkoppling för att kunna hålla rätt leveransfokus, exempelvis genom 

Scrum:s korta dagliga möten (Highsmith 2002). Enligt Cervone (2011) krävs vid 

användandet av agila metoder en tydlig kommunikation som underlättar för 

projektteamet att organisera sig mer effektivt. Syftet är att detta ska leda till 

högre produktivitet för alla inblandade parter (Cervone 2011).  

� Kundinteraktion: För att fokusera på affärsnytta krävs konstant samspel mellan 

projektet och dess kund, som till exempel genom ASD:s customer focus groups 

(Highsmith 2002). Cervone (2011) anser att direkt kommunikation med kund är 

att föredra istället för att skapa omfattande projektdokumentation. Detta för 

att underlätta för projektet att snabbt kunna anpassa sig till det oväntade och 

de alltmer omväxlande krav många projekt ställs inför idag (Cervone 2011). 

� Tekniskt kunnande: Genom att utveckla och bibehålla en tekniskt överlägsen 

produkt kan teamet generera ett bidrag till att skapa affärsnytta både idag och i 

framtiden (Highsmith 2002). Lindwall et al. (2002) uppger att ett agilt team bör 

bestå till minst en fjärdedel av personer med erfarenhet och kunnande från 

liknande projekt för att fungera väl.  
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� Ledarskap: Enligt Highsmith (2002) ska projektledare inom agila projekt kunna 

sätta mål och begränsningar som fortfarande tillåter kreativitet och innovation 

hos projektdeltagarna. ”They are macromanagers rather than micromanagers” 

(Highsmith 2002, s. 5). Enligt Cervone (2011) bör ledarrollen alltid ha som 

främsta uppgift att underlätta arbetet för övriga projektet genom att eliminera 

störande faktorer, som exempelvis administration. Därmed kan 

projektdeltagarna fokusera på att genomföra projektet och jobba mer 

produktivt (Cervone 2011). 

� Samarbete: Highsmith (2002) menar att agila processer är utvecklade för att ta 

tillvara på både varje individ och hela teamets styrkor. Processen ska anpassas 

till medarbetarna och inte tvärtom. Enligt Cervone (2011) ska rollerna i agila 

projekt vara klart avgränsade och varje projektdeltagare ha ett tydligt ansvar 

för sin del av projektet. Rollen som ledare inom teamet är inte knuten till en 

viss person utan förändras utefter behovet i den aktuella sprinten (Cervone 

2011).  

� Struktur: För att vara agil krävs att projektet balanserar flexibilitet mot struktur, 

för att kunna möta förändringar krävs flexibilitet men för att kunna leverera 

behövs också en viss nivå av struktur (Highsmith 2002).  

� Organisationskultur: Lindvall et al. (2002) anser att kultur, människor och 

kommunikation inom företaget är nyckelfaktorer för att kunna arbeta enligt 

agila metoder. Det är viktigt att organisationskulturen stöttar det agila 

arbetssättet, att använda sig av kompetenta medarbetare och att 

kommunikationen fungerar effektivt såväl inom teamet som ut mot kund 

(Lindvall et al. 2002).  

 

3.2 Motivation 
 

3.2.1 Bakgrund 

 
Bland de första moderna motivationsforskarna återfinns Maslow (1949) som har 

identifierat en hierarki av människans behov som är uppdelad i fem steg. Detta 

benämns behovspyramiden och den är uppdelad i behov av fysiologisk 

tillfredställelse, trygghet, gemenskap, uppskattning och till sist självförverkligande. 

Människan blir motiverad av att uppnå eller behålla dessa behov.  
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När ett behov är någorlunda uppfyllt finns möjlighet att försöka tillfredställa nästa 

behov. En människa kan även tillfälligt mista tillfredställelsen i ett eller flera behov. 

Viljan att klättra uppåt i behovspyramiden och tillfredställa fler behov pågår ända 

till människan uppnått sitt självförverkligande i livet, där kan människan ständigt 

utveckla sig själv genom att söka ny kunskap. (Maslow 1949) 

  

En annan milstolpe inom motivationsteorin är den så kallade motivation-

hygienteorin som presenteras i Herzberg (1987). Detta är en av de mest 

reproducerade motivationsteorierna och bygger på att det finns två olika behov 

hos en arbetstagare, de så kallade hygien- och motivationsfaktorerna:  

 
� Hygien  

- Företagspolicy och administration  

- Övervakning 

- Relation till chef 

- Arbetsmiljö 

- Lön 

- Relation med kollegor 

- Privatliv 

- Relation med underställda 

- Status 

- Säkerhet 

 

� Motivation 

- Prestation 

- Erkännande 

- Arbetet i sig 

- Ansvar 

- Möjlighet att avancera i karriären 

- Möjlighet till personlig utveckling 

 

För att känna arbetsglädje måste hygienfaktorerna vara tillräckligt uppfyllda 

samtidigt som även en eller flera av motivationsfaktorerna stimuleras. Om endast 

hygienfaktorerna är uppfyllda leder det inte till ökad arbetsglädje, utan endast till 

frånvaro av missnöje. Är de otillräckliga kan det dock leda till vantrivsel. Liknande 

förhållande gäller motivationsfaktorerna. Om de inte är uppfyllda uppstår inte ett 

missnöje utan bara en minskad arbetsglädje. (Herzberg 1987) 
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Hackman och Oldham (1976) har definierat följande modell för de faktorer som 

utmärker ett arbete som skapar stark motivation: 

 

� Meningsfullhet:  

– Variation: Möjlighet att över tiden få använda olika kompetenser. 

– Signifikans: Arbetet har betydelse för andra. 

– Helhet: Arbetet utgör en helhet, det vill säga från en början till ett slut 

med ett tydligt resultat.  

� Autonomi: Möjlighet att definiera och lösa ens egna arbetsuppgifter. 

� Återkoppling: Möjlighet att få meningsfull återkoppling på ens 

arbetsprestationer. 

Desto fler av dessa faktorer i Job Characteristics Model som är uppfyllda kommer 

generera att människor generellt sett känner sig mer motiverade och nöjda med 

sina arbeten. Dock är graden av autonomi och återkoppling avgörande för 

motivationen, om någon av dessa två saknas helt finns ingen grund för motivation. 

(Hackman & Oldham 1976) 

 

Amabile och Kramer (2011) har identifierat tre typer av motivation:  

� Yttre motivation: Viljan att utföra en uppgift i utbyte mot att få något annat 

tillbaka, till exempel lön. 

� Inre motivation: Viljan att utföra en uppgift för uppgiftens skull, själva arbetet 

med uppgiften är belöning i sig.  

� Altruistisk (osjälvisk), även så kallad relationsmotivation: Viljan att hjälpa och 

knyta an till andra. 

Alla dessa tre typer av motivation kan samexistera inom samma person angående 

en och samma uppgift och oftast finns en blandning av i alla fall yttre och inre 

motivation. Om den yttre motivationen är övervägande stor riskerar den att 

underminera den inre motivationen vilket skadar en persons kreativitet. (Amabile 

& Kramer 2011) 
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3.2.2 Amabile och Kramer 

 
Enligt President & Fellows of Harvard College (2012) är Teresa Amabile en forskare 

vid Harvard Business School. I sin forskning har Amabile valt att inrikta sig på hur 

livet inom organisationer påverkar människor och deras prestationer. Till att börja 

med låg hennes fokus på individuell kreativitet men växte med tiden till att 

innefatta individuell produktivitet, kreativitet i team och innovationer inom 

organisationer. Som grund ligger 35 års forskning kring hur arbetsmiljön kan influera 

kreativitet och motivation, vilket har resulterat i metoder för att bedöma dessa 

faktorer samt en metodik kring hur innovation kan stimuleras och upprätthållas.  

 

I dagsläget forskar Amabile kring den vanliga arbetsdagens psykologi: hur 

arbetsmiljön påverkar den subjektiva upplevelsen, det som Amabile benämner som 

inner work life och även dess påverkan på individuella prestationer (President & 

Fellows of Harvard College 2012). Till sin hjälp har Amabile utvecklingspsykologen 

Steven Kramer som bland annat varit medförfattare till ett flertal management-

tidningar (Amabile & Kramer 2011).   

 

3.2.3 Inner work life  

 
Amabile och Kramer (2011) definierar inner work life som: 
 

The confluence of perceptions, emotions, and motivations that 

individuals experience as they react and make sense of the events of 

the work day.
1
 (Amabile & Kramer 2011, s. 20) 

 

Inner work life avser de processer som tillsammans bearbetar de intryck som 

kommer utifrån arbetsdagens händelser. Utav alla dessa händelser har Amabile och 

Kramer (2011) identifierat tre grupper som antingen har positiv eller negativ 

påverkan på inner work life: progress/setbacks, catalysts/inhibitors och 

nourishers/toxins. Progress och setbacks kan översättas till framsteg och bakslag, 

catalysts och inhibitors som katalysatorer och hindrare samt nourishers och toxins 

kan tydas som närande och gift. Utifrån de tolkningar som görs av individen 

påverkas dennes prestation som här delats upp i kreativitet2, produktivitet3, 

engagemang4 och samhörighet med kollegor5, se figur 3.1. 

                                                
1 Svensk översättning: ”Det samspel mellan perception, känslor och motivation som individer 

upplever då de reagerar på, skapar mening och betydelse av arbetsdagens händelser” 
2
 Fri översättning av: creativity 
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Figur 3.1 Schematisk skiss över samband mellan arbetsdagens händelser, inner work life och 

prestationer 

(fritt från Amabile & Kramer 2011) 

 

Skildringen av en persons inner work life är inte heltäckande för alla psykologiska 

processer som pågår inom en person utan fokus ligger på tre komponeter: 

perception/tankar, känslor och motivation/driv (Amabile & Kramer 2011): 

 
� Perception/tankar6: Detta begrepp varierar från det ögonblickliga intrycket till 

fullt utvecklade teorier kring vad som händer och vad händelsen betyder. 

Genom att ställa ett antal frågor kring en händelse försöker hjärnan skapa ett 

sammanhang och frågorna tillsammans med sina svar blir personens 

perception. Detta är en process som vanligtvis sker omedvetet och beroende 

på bakgrund kan olika personer tolka samma händelse på olika sätt. I 

arbetslivet kommer detta till uttryck genom tolkning av till exempel 

organisationen, ledaren eller känslan av egna bedrifter. (Amabile & Kramer 

2011) 

                                                                                                                                                   
3 Fri översättning av: productivity 
4 Fri översättning av: commitment 
5
 Fri översättning av: collegiality 

6
 Fri översättning av: perceptions/thoughts 

Prestationer: 
� Kreativitet 

� Produktivitet 

� Engagemang 

� Samhörighet 

med kollegor 

Händelser under 
arbetsdagen: 

Progress/Setbacks 

Catalysts/Inhibitors 

Nourishers/Toxins 

Inner work life 
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� Känslor7: Begreppet innefattar både tydliga känslomässiga reaktioner, till 

exempel glädje, sorg, ilska, avsmak och förvåning, men även av mer generella 

sinnestillstånd, så som bra eller dåligt humör. Dessa senare reaktioner varierar 

dessutom längs två dimensioner: intensitet och angenämnhet. Nutida forskning 

visar att känslor påverkar ett flertal beteenden på arbetsplatsen, så som till 

exempel problemlösning och förhandlingsförmåga (Isen 2000 refererad i 

Amabile & Kramer 2011). Oftast är det svårt som betraktare att se en annan 

persons inner work life men om det någon gång skulle ges uttryck för är det 

högst troligt att det sker i någon form av känsloyttring. (Amabile & Kramer 

2011) 

� Motivation/driv8: Detta begrepp definieras av Amabile och Kramer (2011) som 

en persons uppfattning om vad som behöver göras och dennes vilja att göra 

detta oberoende av tidpunkt. Begreppet vidgas med att det även kan ses som 

en kombination av en persons val att utföra en uppgift, önskan om att lägga ner 

kraft på att göra den och viljan att fortsätta att göra den.  Det finns flera typer 

av motivation men då den inre motivationen är den största drivkraften för 

personers kreativitet är det den som fortsättningsvis beaktas gällande inner 

work life. (Amabile & Kramer 2011) 

 

Det är viktigt att differentiera inner work life från personlighet; en persons inner 

work life skiftar över tiden utifrån de händelser personen i fråga upplever under 

dagen, inte som en funktion av dennes personlighet. (Amabile & Kramer 2011) 

 

När en händelse sker under arbetsdagen triggas till att börja med perceptionen, 

som i sin tur både påverkar och påverkas av personens känslor. Dessa två 

komponenter inverkar sedan parallellt personens motivation/driv.  Alla tre 

komponenter i inner work life är starkt sammanlänkat med personens prestationer, 

men den primära av dem är motivation/driv. Saknas motivation helt kommer 

uppgiften helt enkelt inte att bli gjord. Alla händelser som påverkar en del av inner 

work life kommer med stor sannolikhet att påverka även de övriga två. Ut ur det 

system som här kallas inner work life kommer personens prestationer. Se figur 3.2 

för en schematisk skiss över systemet inner work life. Ett positivt inner work life ger 

goda arbetsprestationer medan ett negativt inner work life leder till sämre 

arbetsprestationer. (Amabile & Kramer 2011) 

                                                
7
 Fri översättning av: emotions/feelings 

8 
Fri översättning av: motivation/drive 
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Figur 3.2: Inner work life -systemet  

(fritt från Amabile & Kramer 2011, s. 37) 

 

3.2.4 Prestationer under arbetsdagen 

 
Projektarbete i de flesta av dagens organisationer ställer krav på både samarbete 

och förmåga att hantera komplexa problem.  Med detta som grund har Amabile och 

Kramer (2011) definierat fyra dimensioner som bidrar till en persons prestationer 

under arbetsdagen:  

 

� Kreativitet: Avser förmågan att kunna generera nya och användbara idéer. 

� Produktivitet: Avser att kontinuerligt få jobbet gjort med hög kvalité och till sist 

även kunna avsluta uppdraget. 

� Engagemang: Avser att genom till exempel hjälpa sina kollegor och hålla ut 

genom svårigheter kan en person visa engagemang till sitt arbete, sina kollegor 

och till organisationen. 

� Relation till kollegor: Avser handlingar som bidrar till gruppens samhörighet, 

som visar att personen bryr sig om hur väl gruppen fungerar i stort.  

(Amabile & Kramer 2011) 

Inner work life 
Händelser under 

arbetsdagen 
Individuella 
prestationer 

Känslor 

(reaktioner på arbetsdagens händelser) 

Perception/tankar 
(tolkning av arbetsdagens händelser) 

Motivation/driv 
(viljan att göra jobbet) 
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3.3 Händelser under arbetsdagen 
 

Händelser under arbetsdagen är det som påverkar inner work life och delas upp i 

tre grupperingar som antingen har positiv eller negativ påverkan (Amabile & 

Kramer 2011): 

 
Positiv påverkan: 
 

– Progress 

– Catalysts 

– Nourishers 

Negativ påverkan: 
 

– Setbacks 

– Inhibitors 

– Toxins 

 

Utifrån den studie som utförts har Amabile och Kramer (2011) konstaterat att störst 

påverkan har progress/setbacks följt av catalysts/inhibitors och till sist 

nourishers/toxins, se figur 3.3 och 3.4.  

 

 

 

Figur 3.3 Procentuell påverkan på inner work life under de bästa arbetsdagarna 

(fritt från Amabile & Kramer 2011, s. 83) 
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Figur 3.4 Procentuell påverkan på inner work life på de sämsta arbetsdagarna 

(fritt från Amabile & Kramer 2011, s. 84) 

 
Utifrån detta har Amabile och Kramer (2011) också definierat the progress 

principle: 
 

Progress principle: of all the events that influence inner work life, the 
single most powerful is progress in meaningful work; of all the 
negative events, the single most powerful is the opposite of progress - 
setbacks in the work

9
.(Amabile & Kramer 2011, s. 76-77) 

 

3.3.1 Progress/Setbacks 

 
När en person upplever progress framkallar det känslor av glädje och känsla av att 

vara nöjd vilket påverkar inner work life på ett sätt som ökar personens 

prestationer. Även om progress kommer i små steg så är känslan av att närma sig 

ett mål så viktig att det kan avgöra om en person upplever sin arbetsdag bra eller 

dålig. När en arbetsgrupp når progress påverkas också de enskilda personernas 

inner work life positivt.  Dagar då progress upplevs blir personer ofta mer 

motiverade och positivt inställda till utmaningar och de känner mer glädje och 

intresse för sitt jobb. Upplevelse av progress uppkommer exempelvis vid lyckad 

problemlösning och känslan av att jobba produktivt och närma sig sitt mål.  

                                                
9 Svensk översättning: framstegsprincip: av alla positiva händelser som påverkar inner work life, är den 
starkaste framsteg i meningsfullt arbete: av alla negativa händelser, är den starkaste motsatsen till 
framsteg – bakslag i arbetet.  
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Det är viktigt att uppgiften i fråga känns meningsfull för personen som utför den, 

annars kommer denne inte känna progress även om uppgiften är slutförd. (Amabile 

& Kramer 2011)  

 

Setbacks är motsatsen till progress; upplevelse av att inte komma framåt i sitt jobb, 

att inte kunna nå sitt mål eller att misslyckas att hitta viktig information. Alla dessa 

tre är exempel på setbacks en person kan uppleva som kommer att påverka dennes 

inner work life negativt. En reaktion på att uppleva setbacks kan vara att personen 

ifråga tappar lusten att jobba. (Amabile & Kramer 2011) 

 

Setbacks framkallar generellt sett ett negativt inner work life, men kan vändas till 

positiv påverkan om personen i fråga lyckas komma över denna motgång, antingen 

på egen hand eller med hjälp av kollegor. Tyvärr är det dock inte ovanligt att 

setbacks framkallas av en ledare eller annan kollega genom att de exempelvis 

avfärdar ett förslag eller inte hjälper till. (Amabile & Kramer 2011) 

 

Amabile och Kramer (2011) har identifierat människans starka behov av 

självbestämmande som förklaring till varför progress och setbacks har störst 

påverkan på inner work life av de tre grupperingarna. Känslan av att känna 

förtroende för sig själv att kunna klara av uppgiften och sen faktiskt göra det anses 

vara avgörande. Progress kan både höja en persons känsla av glädje och minska 

känslan av frustration och det omvända gäller för setbacks. Dock kan inte progress 

och setbacks jämställas då det gäller verkningsgrad. Setbacks har mer än dubbelt så 

stor inverkan på att minska glädje som progress har för att höja den. Dessutom är 

setbacks mer än tre gånger så verkningsfullt för att öka känslan av frustration som 

progress är att minska den. Det gör att setbacks totalt sett har en mycket större 

inverkan på en persons inner work life än vad progress har.  

 

I den studie som genomförts av Amabile och Kramer (2011) visas också att den 

påverkan som progress och setbacks har på en persons inner work life ger upphov 

till en slags spiral, positiv för progress och negativ för setbacks, se figur 3.5. Progress 

leder till ett positivit inner work life som i sin tur ökar sannorlikheten för ytterligare 

progress. Motsvarande förhållande gäller för setbacks och ett negativt inner work 

life. (Amabile & Kramer 2011) 
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Figur 3.5 The progress loop  

(Amabile & Kramer 2011, s. 99) 

 

3.3.2 Catalysts/Inhibitors 

 
Catalysts är en bred kategori som är näst viktigast för en persons inner work life. I 

figur 3.6 beskrivs hur catalysts både direkt stödjer ett positivt inner work life men 

också främjar progress vilket i sin tur också bidrar till ett positivt inner work life. 

(Amabile & Kramer 2011) 

 

 

Figur 3.6 Effekter av catalysts för inner work life  

(Amabile & Kramer 2011, s. 103) 

 
I dess negativa form benämns denna typ av händelser som inhibitors vilket 

representerar både avsaknad av catalysts och händelser som försvårar för att kunna 

nå progress. En negativ spegling av figur 3.6 kan användas för att beskriva hur 

inhibitors och setbacks påverkar inner work life negativt. Catalysts och inhibitors 

uppkommer inte av en slump, utan de finns alltid och varje dag i organisationens 

kultur. En av de viktigaste faktorerna är att kommunikationen är rak, ärlig och 

respektfull för att kunna nå progress, skapa tillit och få medarbetarna att känna att 

deras idéer har ett värde för organisationen. (Amabile & Kramer 2011) 

Progress Catalysts 
Positivt inner 

work life 

Progress 
Positivt inner 

work life 

Positiv form 

 

Negativt inner 

work life 

Negativ form 

 

Setbacks 



Agila metoder: vad får människor att ticka? 
En studie kring projektdeltagares inner work life 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 27 

 

 

Det har identifierats sju generella par av catalysts och inhibitors, som särskilt 

påverkar en persons inner work life (Amabile & Kramer 2011): 

 
� Tydliga mål10: Personer vet varför jobbet är viktigt och vart det leder, annars 

kan frustration uppstå och att de upplever sig omotiverade. (Amabile & Kramer 

2011) 

� Självbestämmande11: Personer får ta egna beslut och känna att de kan påverka 

och om de inte får det minskar motivationen att fatta beslut i framtiden. 

(Amabile & Kramer 2011) 

� Resurser12: Tillgång till exempelvis datorer, förbrukningsmaterial och annan 

utrustning ökar chansen att uppnå progress. Om det däremot finns brist på 

resurser kan det leda till att personer får svårt att utföra sitt jobb, men även att 

de upplever att projektet har låg prioritet inom organisationen. (Amabile & 

Kramer 2011) 

� Tid13: Tidspress kan vara positivt för vissa personer, men i längden kommer det 

generellt sett att leda till sjunkande motivation och även utbrändhet. Även för 

mycket tid kan ha en negativ inverkan på inner work life. Låg till medelhög 

tidspress är det bästa. (Amabile & Kramer 2011) 

� Hjälp14: Genom att hjälpa varandra och samarbeta inom ett projekt ökar 

möjligheterna för att få jobbet att komma framåt. Hjälp kan exempelvis vara att 

få tillgång till rätt information eller samtala om ett problem, vilket stärker en 

persons inner work life. Om denna möjlighet saknas kan bland annat frustration 

och nedstämdhet uppstå. (Amabile & Kramer 2011) 

� Lärdom av med- och motgångar15: Genom att dra lärdom av problem och även 

lösningar av problem inverkar det positivt på personens inner work life. 

Däremot påverkas det negativt om problem ignoreras eller hanteras halvdant. 

Att fira progress och analysera framsteg som görs har stor betydelse för den 

framtida motivationen. (Amabile & Kramer 2011) 

                                                
10 Fri översättning av: setting clear goals 
11 Fri översättning av: allowing autonomy 
12 Fri översättning av: providing resources 
13 Fri översättning av: giving enough time – but not too much 
14

 Fri översättning av: help with the work 
15

 Fri översättning av: learning from problems and successes 
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� Idéer16: Det är viktigt att personer tillåts dela med sig av sina tankar och idéer 

inom projektet, men även inom organisationen. Det stärker deras inner work 

life och det motsatta inträffar om de tystas ner eller kritiseras vid framförande 

av nya idéer. (Amabile & Kramer 2011) 

 

3.3.3 Nourishers/Toxins 

 

Den tredje grupperingen som påverkar en persons inner work life enligt Amabile 

och Kramer (2011) grundar sig på mänsklig kontakt. Alla människor påverkas i olika 

grad av nourishers och toxins, men utan någon form av nourisher kan en persons 

inner work life aldrig fungera bra. Organisationen bör försöka skapa ett positivt 

arbetsklimat där alla kan ge varandra nourishers, både inom arbetsgruppen och 

mellan ledare och medarbetare. Enligt Amabile och Kramer (2011) görs detta 

genom att ta hänsyn till personligheter, arbetsstil och kunskapsnivå när team sätts 

samman. Det är även viktigt att säkerställa att medarbetare vet sin arbetsroll och 

därmed kan samordna sina ansträngningar bättre och kommunicera mer öppet med 

varandra. Nedan redovisas de kategorier Amabile och Kramer (2011) identifierat 

som nourishers och toxins:  

 

� Respekt/respektlöshet17: Erkännande har identifierats som den viktigaste 

formen av respekt. Det kan ske både formellt eller informellt men det är viktigt 

att personen i fråga känner att dennes ansträngningar är betydelsefulla. Ett 

annat sätt att visa respekt är att låta personen i fråga komma till tals och 

presentera sina idéer, det visar att både personen och dennes idéer är viktiga 

för företaget. Till denna kategori hör även vanlig hövlighet. Detta är exempel på 

vad som klassas som nourishers men om en person möts av det motsatta 

fungerar det som toxins på dennes inner work life. (Amabile & Kramer 2011)  

                                                
16

 Fri översättning av: allowing ideas to flow 
17

 Fri översättning av: respect/disrespect 
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� Uppmuntran/motarbetande18: Genom att själv visa entusiasm kan en person 

smitta av sig på sina kollegor, särskilt om entusiasmen inkluderar hur viktigt 

jobbet är. En ledare kan visa uppmuntran genom att visa att denne anser att 

medarbetarna är kapabla att göra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt vilket 

stärker deras tilltro på den egna kompetensen kring arbetet. Om en person 

känner sig motarbetad kan det sänka dennes motivation och därmed påverkas 

dennes inner work life negativt. Ett exempel på detta kan vara känslan av att 

ledaren inte litar till personens förmåga att göra ett bra jobb. (Amabile & 

Kramer 2011) 

� Emotionellt stöd/emotionellt förbiseende19: Känslor är en av de tre delarna i 

inner work life. De utgör därmed en viktig del i hur människor känner 

samhörighet till varandra, vilket sker när deras egna känslor bekräftas av andra. 

För att ge emotionellt stöd kan en person helt enkelt kännas vid de andras 

känslor, oavsett det gäller ilska, frustration eller glädje. Det är en stor fördel om 

personen kan visa empati. Trots att det kan vara svårt att se uttryck för andras 

känslor så finns de med all säkerhet där. (Amabile & Kramer 2011) 

� Samhörighet/distans20: Samhörighet uppstår genom handlingar som gör att 

människor utvecklar en relation till varandra, förtroende, uppskattning och 

även vänskap. Samhörighet är särskilt viktigt på arbetsplatser där människor 

pendlar, arbetar på distans eller har projektanställningar istället för att ingå i 

moderorganisationen. Samhörighet mellan kollegor kan främjas genom att 

tillfällen erbjuds där medarbetarna kan träffas i verkligheten och lära känna 

varandra. När människor känner samhörighet och uppskattar varandra uppstår 

färre och mildare konflikter och främjar utbyte av idéer och samarbete. Om 

känsla av samhörighet inte uppstår, eller är låg, ökar risken för konflikter vilket 

kan ha negativ påverkan på jobbet. Likaså kan den uteblivna samhörigheten 

leda till att flödet av nya idéer och tankar hämmas, vilket också påverkar 

arbetet och personen negativt. (Amabile & Kramer 2011)  

                                                
18 Fri översättning av: encouragement/discouragement 
19

 Fri översättning av: emotional support/emotional neglect 
20 

Fri översättning av: affiliation/antagonism 
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3.3.4 The daily progress checklist 

 
Amabile och Kramer (2011) presenterar vad de kallar för the daily progress 

checklist
21. Denna lista utgår ifrån den kategorisering av händelser som 

presenterats ovan och innehåller bland annat frågeställningar som: 

 

� Vilken/vilka, en eller två, av dagens händelser indikerar ett mindre framsteg 

eller ett möjligt genombrott? (Progress) 

 

� Vilken/vilka, en eller två, av dagens händelser indikerar ett mindre bakslag eller 

en möjlig kris? (Setbacks) 

 

Genom att hålla detta resonemang i åtanke anser Amabile och Kramer (2011) att 

en ledare kan systematisera företeelser på sin arbetsplats och därmed stödja inner 

work life hos sitt team vilket stärker möjligheterna för teamet att prestera bra. 

 

3.4 Agila metoder och motivation 
 
Fler och fler människor jobbar enligt någon form av agil metodik och forskning visar 

på att det anses givande både när det gäller motivation och sammanhållning i 

arbetsgruppen (Whitworth & Biddle 2007). I en studie av Cockburn och Highsmith 

(2001) redovisas att agila metoder får högre betyg vad gäller arbetsmoral i 

jämförelse med andra traditionella metoder. Dock påpekar Whitworth och Biddle 

(2007) att en av anledningarna till detta höga betyg kan vara att agila metoder just 

nu anses trendigt och att det i sig leder till ökad entusiasm bland utövarna.  

 

Whitworth och Biddle (2007) har identifierat tre huvudaspekter som bidrar till ökad 

upplevelse av motivation och sammanhållning inom den agila arbetsgruppen: 

 

� Enkel interaktion 

� Tydliga mål 

� Regelbundna, återkommande leveranser 

                                                
21

 Svensk översättning: checklista för dagliga framsteg 
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I de agila arbetssätten upplever projektdeltagarna att de kan jobba mer effektivt 

och få saker och ting gjorda. Eventuella frågor besvaras snabbt och goda 

möjligheter till samarbete och interaktion finns. Dessutom ger de agila arbetssätten 

teamet ett tydligt mål att arbeta mot vilket anses vara av högt värde då 

medvetenhet och acceptans hos alla deltagare gör att gruppen gemensamt kan 

jobba mot målet utan att känna sig splittrade. Enligt den agila metodiken ska 

huvuddelen av teamet jobba med det som är viktigast just för stunden för att kunna 

leverera. Genom detta sätt att jobba sker leveranser och delresultat ofta, vilket kan 

sammankopplas med känsla av motivation och tillfredställelse bland 

projektdeltagare. (Whitworth & Biddle 2007)  

 

Tessem och Maurer (2007) har studerat agila projekt utifrån Hackman och Oldham´s 

Job Characteristics Model (JCM) och visar i sin studie att inom agila projektteam 

finns en upplevelse av hög grad av motivation och arbetsglädje. Detta kan i sin tur 

förklaras genom att faktorerna ifrån Job Characteristics Model är uppfyllda i hög 

grad vilket kan härledas från det agila arbetssättet. (Tessem & Maurer 2007) 

 

Melnik och Maurer (2006) presenterar en studie där de har undersökt nivån av 

arbetsglädje i team som jobbar agilt och team som inte gör det. I figur 3.7 redovisas 

att inom de agila teamen kände 82,6 procentenheter sig något eller mycket nöjda 

med sin generella arbetsglädje medan endast 41,2 procentenheter av de icke-agila 

teamen upplevde samma sak. Enligt Amabile och Kramer (2011) har ett flertal 

studier visat att människor presterar bättre på sin arbetsplats om de känner 

arbetsglädje.  

 

 

Figur 3.7 Generell arbetsglädje indelat efter grupper 

(Fritt från Melnik & Maurer 2006, s. 36) 
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4 Empiri och analys 
 

I följande avsnitt redovisas det material som tillkommit genom intervjuer, samt en analys av 

det. För att underlätta för läsaren är empiri och analys uppdelad för att ge en bild av hur 

projektdeltagare i praktiken upplever motivation i agila projekt.   

 

4.1 Respondenter och deras vardagsmiljö 
 

4.1.1 Respondenter 

 
Alla respondenter som intervjuades arbetade vid tidpunkten av denna studie för 

samma företag och arbetade som projektdeltagare i någon form av 

mjukvaruutvecklingsteam. Företaget var känt för att ha arbetat med agila metoder 

en relativt lång tid och var verksamt inom IT-branschen. Respondenterna var i sin 

yrkesroll i grunden mjukvaruutvecklare och hade mellan 1,5 till 9 års erfarenhet från 

att ha jobbat med agila metoder. Majoriteten av respondenterna var män och 

åldern hos respondenterna varierade från 33 till 50 år.  

 

4.1.2 Vardagsmiljö 

 
Då respondenterna kom ifrån ett flertal projekt inom företaget hade alla olika 

upplevelser av hur det agila arbetssättet kunde anammas. Projektgrupperna bestod 

av mellan fem och tio deltagare. De metoder som användes var Scrum eller Kanban 

i olika nivå av anpassning. När respondenterna ombads att berätta fritt kring sina 

erfarenheter av agila projekt beskrevs följande gemensamma agila drag av 

majoriteten av respondenterna: 

 

� Dagliga stå-upp- möten, med mål att vara cirka femton minuter långt, där alla i 

teamet svarade på frågorna: 

- Vad gjorde du igår? 

- Vad ska du göra idag? 

- Är det något som hindrar dig? 
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Dessa möten hölls generellt sett under morgonen eller förmiddagen och inom de 

olika teamen fanns olika formuleringar av frågor men innebörden var den samma 

som de som redovisats ovan. 

 

� Scrum- eller Kanban-tavla med lappar som representerade arbetspaket som 

tilldeladats personerna i teamet och flyttades framåt allt eftersom arbetspaketet 

behandlades. Denna typ av tavla förekom i projekten både i elektronisk form och som 

en fysisk whiteboard och var uppdelad i olika fält med liknande rubriker: uppgifter, 

pågående och klart.    

� Gemensam tidsestimering. Några av respondenterna beskrev hur teamet brukade 

använda sig av det som i Scrum kallas för planning poker där alla i teamet tilldelades 

en speciell kortlek för att sedan ge sin syn på hur lång tid de ansåg ett arbetspaket 

borde ta. Målet var att teamet så småningom skulle nå konsensus kring den aktuella 

tidsuppskattningen. Övriga respondenter beskrev liknande tillvägagångssätt för 

tidsestimering och att uppskattningarna kunde justeras under projektets gång.  

� Gemensamma lokaler. Alla respondenter delade rum med delar av eller med hela sitt 

team. Ingen respondent hade eget rum.  

� Ospecificerade roller. Alla inom de olika teamen skulle kunna arbeta med alla 

arbetsuppgifter som fanns inom teamet vilket en av respondenterna beskrev som 

[R6] 22: ”alla är generalister”. 

� Teamen arbetade i tre-veckors-sprintar
23 utifrån någon form av back-log

24
 som tas 

fram vid sprintstart. 

� Sprinten avslutades med någon form av uppsamlingsmöte, till exempel Scrums sprint 

retrospective-möte, där teamen gick igenom vad som vad bra, vad som kan förbättras 

och vilka förbättringsförslag de skulle ha med sig till nästa sprint.  

� Teamet tog ett helhetsansvar för att projektets arbetsuppgifter färdigställdes. Om 

någon i teamet satt fast med en uppgift hjälpte de övriga till för att komma vidare. 

                                                
22 Alla respondenter har numrerats [R1-R7]. 
23

Sprint: En tidsbestämd arbetsperiod som kan variera i längd, normalt 3-30 dagar. 
24

 Back-log: En lista med arbetsuppgifter i prioritetsordning för den aktuella sprinten. 
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4.2 Organisationens syn på agila projekt 
 

4.2.1 Empiri 

 

Generellt sett beskrev respondenterna de agila projekten inom organisationen i 

stort som självgående. Då många uppdrag skedde på kunds begäran förekom det 

att kunden ställde krav på vilket arbetssätt teamen skulle använda sig av. 

Respondenterna upplevde linjeorganisationen som att den hade ett relativt neutralt 

förhållningssätt till att den uppmuntrade användning av agila metoder. Ingen av 

respondenterna beskrev att linjeorganisationen skulle vara negativt inställd, dock 

upplevde en respondent att organisationen till att börja med inte riktigt trodde på 

de agila metoderna men att det började bli annorlunda [R2]: ”nu är det häftigt för 

nu ska alla vara agila”.  

 

4.2.2 Analys 

 
Enligt Lindvall et al. (2002) är det viktigt att organisationskulturen stöttar det agila 

arbetssättet. Även Amabile och Kramer (2011) anser att organisationskulturen är en 

viktig faktor och nämner bland annat rak, ärlig och respektfull kommunikation som 

betydelsefull för att i slutändan nå progress. 

 

Bland respondenterna fanns delade åsikter kring huruvida deras egen organisation 

aktivt stöttade dem eller inte. Detta kan ses som något förvånande då den 

teoretiska grunden klart och tydligt förespråkar en god stöttning från 

organisationen som en förutsättning för ett framgångsrikt agilt arbete. Kan det vara 

så att denna stöttning egentligen fanns inom det aktuella företaget men att inte alla 

respondenter upplever organisationens agerande som en aktiv form av stöttning 

utan tar det som självklart?  

 

Whitworth och Biddle (2007) redovisar att agila metoder anses vara mer och mer 

trendigt vilket bekräftas av en av respondenterna [R2]: ”nu är det häftigt för nu ska 

alla vara agila”. Detta kan tänkas påverka organisationens vilja att stötta de agila 

projekten vilket också påpekas av samme respondent då de tidigare varit något 

trögt inom organisationen gällande de agila arbetssätten. Men frågan är då varför 

flera av respondenterna upplever en relativt inaktiv stöttning från organisationen.  
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Ett mer aktivt agerande från organisationen skulle troligtvis kunna få teamen att nå 

en ännu högre professionalitet i det agila arbetssättet.  

 

4.3 Händelser under arbetsdagen  
 

4.3.1 Progress/Setbacks 

 

4.3.1.1 Empiri 

 

Respondenterna svarade följande kring: 

 

� Progress: Sex av sju respondenter beskrev spontat känslan av framsteg25 som 

starkt motiverande. Lapparna på Scrum- och Kanban-tavlan lyftes fram som ett 

visuellt hjälpmedel för att verkligen kunna se att arbetsuppgifter blivit färdiga, 

även om det var små delar av en stor uppgift. En av respondenterna sa [R5]: 

”när man ser dom där lapparna för sista gången” och beskrev hur denne såg 

fram emot den dagen de kunde arkivera lapparna [R5]: ”Ja, nu är de gjort!”.  

Flera av respondenterna beskrev även en känsla av framsteg i och med att de 

fick flytta lapparna framåt på Scrum- eller Kanban-tavlan. En av respondenterna 

beskrev att belöning kom varje dag i det agila arbetssättet då de såg att de kom 

framåt, bland annat genom dagliga möten och de visuella hjälpmedlen. En 

annan av respondenterna ansåg det svårt att uppleva framsteg i agila projekt 

eftersom [R6]:”det finns inget riktigt bra mål”, utan förklarade att 

arbetsuppgifterna löpande fylldes på. Samma respondent upplevde dock 

framsteg på det lilla planet när denne, eller någon annan i teamet, löste en 

uppgift. Denne uttryckte sig [R6]:”man gör ju framsteg varje dag, man ju står ju 

aldrig still och trampar, gör man det så får man ju hjälp direkt för det är ju så vi 

jobbar”. En respondent uttryckte känsla av framsteg när denne lyckats lösa ett 

problem åt en kund och även när respondenten fick höra från en kund att 

denne var nöjd. Flera respondenter påpekade spontant vikten av att få jobba 

med vad de själva ansåg som roliga och utmanande uppgifter. 

                                                
25

 I empirin används den svenska översättningen framsteg istället för progress eftersom det 
användes under intervjuerna. Det samma gäller termen setbacks där svenskans bakslag 
användes. För att matcha studiens analysmodell används de engelska begreppen vid 
analysen. 
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En av respondenterna var särskilt tydlig med vikten av att mindre roliga 

arbetsuppgifter delades ut i teamet så att en och samma person inte alltid fick 

göra [R1]:”tråkiga rutinuppgifter”. Denna rättvisa fördelning ansågs i sig vara 

motiverande. Att lära sig nya saker ansågs också motiverande av flera 

respondenter. 

 

På kontrollfrågan kring vad som framkallar en känsla av framsteg hos 

respondenterna svarade majoriteten att det var när de själva eller någon annan 

ur teamet löst en uppgift. Framsteg upplevdes både enskilt på det lilla planet, 

likaväl som när teamet tillsammans i slutet av en sprint höll en demonstration 

för kund. Spontant nämnde en av respondenterna vikten av att uppleva de 

andra i teamet som kompetenta nog att lösa gruppens arbetsuppgifter. 

 

� Setbacks: Majoriteten av respondenterna upplevde bakslag när en 

arbetsuppgift var svår att lösa men samtidigt beskrev en av respondenterna att 

[R6]: ”det tycker jag att man nästan aldrig gör, man jobbar ju aldrig bakåt, man 

jobbar ju alltid framåt”. Många av respondenterna beskrev upplevelsen av 

bakslag i termer så som [R5]: ”man tvingas sätta upp lappen igen” eller [R2]: 

”lappen sitter fast”. Flera av respondenterna beskrev att vid ett större problem 

enades teamet och jobbade på bred front tillsammans för att lösa det. En av 

respondenterna ansåg också att otydliga krav var en källa till känslan av bakslag 

[R3]: ”var det här ni ville?!”. Spontant beskrev en av respondenterna att denne 

upplevde det starkt omotiverande att bli avbruten i sitt arbete och i och med 

det behöva ställa om fokus vilket upplevdes skapa onödig ställtid. Vidare 

beskrevs också spontant av två respondenter att det upplevdes omotiverande 

att inte få göra tillräckligt utmanande arbetsuppgifter, rutinuppgifter eller så 

kallade [R6]: ”grisuppgifter”. En respondent beskrev spontant starkt frustration 

när [R5]: ”lappen blev stationär, lappen flyttade inte på sig, den slog rot”. Den 

aktuella arbetsuppgiften beskrevs som komplicerad och omprioriterades ofta. 

Det ledde till att någon i teamet gång på gång fick starta om på nytt och [R5]: 

”man blev aldrig klar”.   
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4.3.1.2 Analys 

 
Flera respondenter berättade om den positiva känsla som uppstod när de 

exempelvis löst en svårare uppgift och därmed kommit framåt. Detta är enligt 

Amabile och Kramer (2011) progress. Respondenterna belyste även vikten av att 

uppgifterna var roliga och utmanande. Enligt Amabile och Kramer (2011) är 

meningsfulla uppgifter en förutsättning för att kunna uppleva progress och då kan 

respondenternas svar om roliga och utmanande uppgifter tolkas som att de var 

meningsfulla för dem och därmed hjälpte dem att nå progress.  

 

I respondenternas svar förekom ofta beskrivningar kring de lappar som användes på 

Scrum- och Kanban-tavlan. Dessa symboliserade för respondenterna ett 

arbetspaket som var en del av projektets totala uppgift. Här märks tydligt hur det 

agila arbetssättet hjälpte respondenterna att se att de hade nått progress. Enligt 

Highsmith (2002) är vision en av de generella principerna för den agila metodiken. 

När respondenterna flyttade lappen beskrev flera av dem att de upplevde en slags 

känsla av motivation både i att uppgiften var avklarad och att de kommit ett steg 

längre. Lapparna och tavlan som används kan därmed anses ha ett högt 

symbolvärde för teamen och visar hur nära teamet kommit projektets mål.   

 

Ett av svaren som erhölls från en av respondenterna var något förvånande. Denne 

sa sig uppleva att arbetsuppgifterna hela tiden fylldes på och att det därmed var 

svårt att uppleva progress i stort. Enligt Withworth och Biddle (2007) sker 

delleveranser ofta istället för en enda slutleverans i det agila arbetssättet, vilket bör 

främja projektdeltagares känsla av progress. Denne respondent upplevde dock 

progress mer på daglig basis än vid delleveranser. Andra respondenter uppvisade 

däremot att sprintavslut gav dem en känsla av progress.  

 

Överlag beskrevs känslan av setbacks hos respondenterna ganska svaga. Flera 

respondenter berättade om hur de upplevde det påfrestande att lösa vissa svårare 

uppgifter, men att teamet då hjälptes åt för att lösa det. Withworth och Biddle 

(2007) menar att i det agila arbetssättet är tanken att jobba enligt prioritering så att 

teamet alltid jobbar med det som är viktigast för stunden. Detta överensstämmer 

med respondenternas svar om att vid problem enades alltid teamet för att lösa det. 

Genom att teamet hjälps åt när problem uppstår kan det tolkas som att känslan av 

större setbacks inte uppkommer lika ofta eftersom fokus alltid finns på att lösa de 

problem som uppstår och inte låta dem växa och bli större. 
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Enligt Amabile och Kramer (2011) kan setbacks omvandlas till progress om personen 

i fråga kan lösa problemet, antingen på egen hand eller med hjälp av kollegor. 

Genom att de agila teamen hjälper varandra i så pass stor utsträckning bör detta 

ske så gott som varje gång de stöter på ett problem de löser tillsammans vilket då 

ger en känsla av progress för hela teamet.   

 

Genom de visuella hjälpmedlen inom det agila arbetssättet blir det ännu mer tydligt 

när en större setback uppstår. Ett exempel är när en respondent uttryckte [R5]”: 

”lappen blev stationär”. Därmed bör det agila arbetssättet uppmana teamet till att 

snabbt ta tag i en setback när den väl uppstår.  

 

En respondent upplevde känsla av setbacks när kunden gett otydliga krav [R3]: ”var 

det här ni ville?!”. Highsmith (2002) menar att genom att fokusera på affärsnytta 

krävs konstant samspel mellan projektet och dess kund. Cervone (2011) anser att 

direkt kommunikation med kund är att föredra istället för att skapa omfattande 

projektdokumentation. Detta för att underlätta för projektet att snabbt kunna 

anpassa sig till det oväntade och de alltmer omväxlande krav många projekt ställs 

inför idag (Cervone 2011). Det kan därmed tolkas som att brister kommunikationen 

med kund så upplever respondenterna det som setbacks vilket inte borde uppstå 

om den agila processen fungerar som den ska. Här märks tydligt vikten av 

kundinteraktion i agila projekt och att kunden har en medvetenhet om hur 

arbetssättet fungerar.  

 

4.3.2 Catalysts/Inhibitors 

4.3.2.1 Empiri 

 
Respondenterna svarade följande kring: 

 
� Mål 

Catalyst: Majoriteten av respondenterna upplevde sig ha kortsiktiga och tydliga 

personliga mål [R7]:”det här är den uppgift jag arbetar med nu och då är den 

mitt mål”. De personliga målen förändrades med arbetsuppgifterna, men de 

ansågs alltid vara tydliga. Flera av respondenterna upplevde dock att projektets 

mål var relativt otydligt, men de flesta upplevde inte det som ett större 

problem. Spontant beskrev majoriteten av respondenterna att möjligheten att 

ha en överblick över teamets arbete upplevdes som motiverande.  
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Denna överblick skapades generellt vid de dagliga mötena vid Scrum- eller 

Kanban-tavlan, där respondenterna fick möjlighet att se vad som var gjort och 

vad som skulle göras, vilket gav en känsla av kontroll. Vidare beskrev tre av 

respondenterna spontant att de ansåg det viktigt för motivationen att kunna se 

målet och känna att arbetet ledde närmre och närmre mot målet, varav en 

respondent uttryckte [R2]: ”Målet är allt!”.  

 

Inhibitor: Två respondenter upplevde problem i och med att mål förändrades 

under tiden och att de upplevdes otydliga. Detta ansågs leda till att de aktuella 

respondenterna upplevde det svårare att planera och tidsestimera sin 

arbetsdag. Spontant beskrev två respondenter att de upplevde det 

omotiverande när kunden inte gett tillräckligt med input om vad som önskades 

av teamet, vilket upplevdes leda till otydliga krav. Ytterligare två respondenter 

beskrev spontant att de ansåg att osäkerhet gjorde dem omotiverade. Denna 

känsla kunde uppstå av att respondenten inte fick tillgång till viss information 

eller om denne inte kunde skapa sig en överblick över vad som skulle komma. 

 

� Självbestämmande 

Catalyst: Majoriteten av respondenterna beskrev hur de upplevde att de agila 

metoderna gav dem möjlighet att själva påverka sitt arbete. Genom de dagliga 

mötena uppgav respondenterna att de kunde vara med och påverka till viss del 

vilka arbetsuppgifter de skulle arbeta med under dagen. 

 

Inhibitor: Spontant beskrev flera respondenter maktlöshet som omotiverande 

och en respondent gav exempel på tillfällen när denne väntat på information 

denne behövt för att komma vidare i sitt arbete. En respondent sa att det var 

[R2]: ”motivationsdödande att tvingas ta en lapp”. Ytterligare en respondent 

beskrev det omotiverande när denne inte upplevde sig ha kunnat bidra så 

mycket i teamet som personen velat på grund av att denne inte deltagit i 

projektet från start. Utöver dessa spontana kommentarer beskrev endast en 

respondent vid kontrollfrågorna att dennes möjlighet till självbestämmande 

upplevdes som liten då andra personer tilldelade denne uppgifter. Två av 

respondenterna uppgav att deras team kontinuerligt frångick den agila 

metodiken då de redan i planeringsstadiet beslutade vem i teamet som skulle 

göra vad, vilket dock upplevdes som accepterbart från deras sida.    
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� Resurser 

Catalyst: Alla respondenter ansåg sig ha tillräckligt med resurser.  

 

Inhibitor: Inga direkta kommentarer från någon av respondenterna vid 

kontrollfrågan, dock beskrev en respondent spontant att denne upplevde det 

omotiverande att sakna resurser i form av medarbetare. 

 

� Tid 

Catalyst: Överlag upplevde sig respondenterna ha tillräckligt med tid för att 

genomföra sina arbetsuppgifter, men även att det fanns mer hektiska perioder. 

Möjligheten att få tidsestimera tillsammans i teamet upplevdes positivt av 

nästan alla respondenter. Flera av respondenterna påpekade fördelen med att 

ha möjlighet att planera om när tiden inte räckte till och att teamet kunde 

hjälpas åt vid tidsbrist.  

 

Inhibitor: Vissa av respondenterna upplevde det frustrerande att se högen med 

att-göra-lappar växa och ha vetskap om att tiden inte skulle räcka till. En av 

respondenterna upplevde det negativt när teamet påverkades utifrån i deras 

tidsestimeringar och inte tilläts att självständigt uppskatta tidsåtgången.  

 

� Hjälp 

Catalyst: Alla respondenter upplevde tydligt att hjälp fanns lättillgänglig och 

underlättades av att de var placerade fysiskt nära de andra projektdeltagarna. 

En av respondenterna beskrev detta som en [R6]: ”success factor” och nämnde 

också att prioritet ett alltid var att [R6]: ”hjälpa den som sitter fast”. Detta 

synsätt fanns även hos andra respondenter. En respondent påpekade vikten av 

att ge tillräckligt med hjälp, men inte för mycket. Spontant beskrev två 

respondenter att det var starkt motiverande att få jobba i ett team där det 

alltid fanns någon nära till hands vid behov av hjälp och att det ledde till 

möjligheten att jobba mer effektivt.  

 

Inhibitor: En av respondenterna upplevde att det var svårare att samarbeta då 

deltagarna från ett projekt satt i tre olika rum istället för i ett. Dessa rum var 

dock fysiskt relativt nära varandra.  
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� Lärdom av med- och motgångar 

Catalyst: Alla respondenter beskrev hur det i slutet av varje sprint hölls ett 

möte där teamet gick igenom vad som varit bra under den aktuella sprinten, 

vad som kunde gjorts bättre och beslut togs kring vilka förbättringsförslag 

teamet ville ha med sig in i nästa sprint. Respondenterna beskrev också att de 

dagliga mötena användes för att ta tillvara på lärdomar. Det fanns också 

möjlighet att publicera [R3]: ”tips och trix” på webben så att fler inom 

företagen kunde ta lärdom av dem.  

 

Inhibitor: En av respondenterna nämnde att många av de förbättringsförslag 

som kom upp vid slutet av en sprint återkom vid samma typ av möte vid en 

senare sprint.  

 

� Idéer 

Catalyst: Majoriteten av respondenterna berättade att vid idéer så togs dessa 

upp snabbt och med närmaste kollega som satt i samma rum. Vissa av 

respondenterna beskrev dock att om en idé ska tas på allvar bör den 

presenteras på Scrum- eller Kanban-tavlan [R4]: ”ska det hända något ska det 

vara på Kanban-tavlan”. 

 

Inhibitor: En av respondenterna upplevde att det förekom mycket diskussioner 

och förslag men att inget konkret kom ur detta utan mestadels stal tid. Samma 

respondent ansåg det också frustrerande att många av de idéer som 

presenterades skulle kunnat ha varit till nytta för teamet men aldrig togs 

tillvara. 

 

4.3.2.2 Analys  

 
Från de generella drag som Highsmith (2002) sammanställt för det agila 

arbetssättet finns både vision, sammarbete, ledarskap och återkoppling som 

beståndsdelar. Dessa fyra delar finns representerade hos respondenterna bland 

annat genom de dagliga mötena och Scrum- eller Kanban-tavlan. Genom de 

skildringar som respondenterna gett visas att tavlan med dess lappar och mötet 

har stor betydelse för sex av sju catalyst: mål, självbestämmande, tid, hjälp, lärdom 

av med- och motgångar och idéer.  
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Genom de dagliga mötena och med hjälp av Scrum- eller Kanban-tavlan tilldelades 

respondenterna sina arbetsuppgifter och dagens arbete blev därmed tydligt och 

teamet fick information och en överblick över sitt och de andras arbete. Det agila 

arbetssättets rutiner för att visualisera kan därmed anses främja respondenternas 

upplevelse av tydliga mål på det personliga planet. Om respondenterna av någon 

anledning hade problem i sitt arbete gav dessa möten möjlighet att få hjälp och 

bland alla respondenter fanns en klar uppfattning om att hjälp fanns att tillgå vid 

behov. Många av respondenterna uttryckte sig mer eller mindre att en persons 

problem är hela teamets problem. 

 

Highsmith (2002) anser att inom agila processer ska varje individ och hela teamets 

styrkor tas tillvara vilket också tycks ske bland de aktuella respondenterna. 

Dessutom uppgav majoriteten av respondenterna att de kände att de hade relativt 

stor möjlighet att kunna påverka sitt dagliga arbete genom Scrum- och Kanban-

mötena. Vid framförandet av nya idéer lyftes också Scrum- och Kanban-möte och 

Scrum- och Kanban-tavla fram som nyckelfaktorer bland respondenterna.  

 

Enligt Cervone (2011) krävs vid användandet av agila metoder en tydlig 

kommunikation som underlättar för projektteamet att organisera sig mer effektivt. 

Respondenterna beskrev hur kommunikationen effektiviserades inom teamen 

genom att delar av eller hela teamet var placerade i samma rum. Detta bidrog till 

att respondenterna lätt kunde ge och få hjälp och det är intressant att belysa att en 

av respondenterna upplevde det hämmande att teamet satt i flera rum istället för i 

ett även om dessa var placerade nära varandra. Även möjligheten att uttrycka 

idéer tycks främjas av det faktum att kollegorna i teamet finns nära tillhands, 

många gånger vid nästa skrivbord. Dock tycks att det öppna klimatet blev lite för 

mycket för en av respondenterna och fungerade därmed mer som en inhibitor än 

catalyst. Enligt denne respondent tillvaratogs varken idéer eller lärdomar från med- 

och motgångar i nog stor utsträckning. Utöver den återkoppling respondenterna 

fick genom de dagliga mötena beskrev även alla respondenterna ett möte som 

hölls vid slutet av varje sprint där bland annat förbättringsförslag behandlades. 

Detta bör vara en god catalyst för att dra lärdom av med- och motgångar. Men då 

en av respondenterna upplevde brister kring både lärdom av med- och motgång 

och idéer, fanns det tillräckligt med struktur inom teamen vilket Highsmith (2002) 

påvisar som en viktig faktor i det agila arbetssättet? 
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Enligt Withworth och Biddle (2007) tillåter det agila arbetssättet en mer flexibel 

och kortsiktig planering med möjlighet till förändring. Detta fungerade som en 

catalyts bland respondenterna som bekräftade detta arbetssätt och exemplifierade 

med egen tidsestimering som kunde justeras. Dock upplevdes denna flexibilitet 

som inhibitor för av två av respondenterna men då gällande mål. Avsaknad av ett 

tydligt slutgiltigt mål för hela projektet belystes av flera av respondenterna men 

endast två av dem upplevde att detta skapade en osäkerhet som var 

omotiverande.  

 

De orsaker som redovisades till dessa otydliga mål var dock att kunden inte gav 

tillräckligt med input, vilket enligt både Highsmith (2002) och Cervone (2011) är en 

av grundförutsättningarna i det agila arbetssättet. Fanns det därmed brister i 

kundinteraktionen hos dessa team? 

 

De gånger en inhibitor påträffades bland respondenterna gällde det flera gånger 

ledarskap. Ett ledarskap som inte sköttes i enlighet med det som både Highsmith 

(2002) och Cervone (2011) föreskriver, utan mer i form av micromanagement. En 

av respondenterna konkretiserade denna brist som att det var [R2]: 

”motivationsdödande att tvingas ta en lapp”. Att sådant förekommer inom de agila 

teamen tyder på att den agila metodiken inte riktigt följs vilket också bekräftades 

av två respondenter. Ett annat tillfälle som beskrevs av en respondent var då 

teamet utsatts för påverkan från andra utanför själva teamet som velat justera 

deras tidsestimeringar. Bristen på självbestämmande tycks därmed fungera hos 

vissa av respondenterna som inhibitor medan andra inte påverkades av det i 

samma utsträckning. 
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4.3.3 Nourishers/Toxins 

 

4.3.3.1 Empiri 

 
Respondenterna svarade följande kring: 

 

� Respekt/respektlöshet 

Nourisher: Alla respondenter upplevde att de fick respekt av de övriga i teamet. 

 

Toxin: Endast ett fåtal av respondenterna hade något konkret att säga kring 

respektlöshet. Generellt sett ansågs det självklart att alla behandlade varandra 

med respekt [R3]: ”alla är ju professionella”. De gånger respektlöshet 

upplevdes var när någon från övriga organisationen inte gav gehör för 

synpunkter som väcktes. En annan form av respektlöshet ansågs vara när en i 

teamet fokuserade på en uppgift som teamet tillsammans inte prioriterat som 

viktig. En annan respondent berättade att denne upplevde det omotiverande 

när en Scrum-master inte var närvarande och inte verkade ha ett [R2]: ”genuint 

intresse” för att projektet skulle bli klart. En respondent beskrev spontant att 

denne ansåg det omotiverande när personer utanför projektet försökte ta 

resurser ur det aktuella teamet mitt under pågående sprint.  

 

� Uppmuntran/motarbetande 

Nourisher: Majoriteten av respondenterna upplevde att teamet uppmuntrade 

och stöttade exempelvis den person som satt fast i ett problem. Flera av 

respondenterna uttryckte dock att nivån av uppmuntran inom teamet berodde 

på sammansättningen av människor i det aktuella teamet och deras 

personligheter.  

 

Toxin: En av respondenterna upplevde att en icke-närvarande och oengagerad 

Scrum-master var en källa till upplevelse av motarbetande. Dessutom 

upplevdes det att Scrum-mastern körde över teamet både då det gällde idéer, 

tidsestimering och vem som skulle göra vad. 
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� Emotionellt stöd/emotionellt förbiseende  

Nourisher: Några av respondenterna beskrev att teamet kände varandra privat 

vilket underlättade för att ge sitt stöd. Andra respondenter kopplade frågan till 

den gemensamma glädjen över att någon hade löst en uppgift eller klarat en 

leverans och beskrev att det då ibland förekom någon form av firande. 

 

Toxin: Inga direkta kommentarer från någon av respondenterna. 

 

� Samhörighet/distans  

Nourisher: Majoriteten av respondenterna upplevde att de kände en 

gemenskap och samhörighet till teamet. Två respondenter beskrev spontant att 

de upplevde det starkt motiverande att få jobba i ett team som de trivdes i. 

Vissa av respondenterna upplevde samhörighet på ett mer personligt plan 

medan andra ansåg känslan ligga på en mer yrkesmässig nivå. En av 

respondenterna berättade att känslan av samhörighet dels berodde på att 

denne jobbat ihop med samma människor under flera år, men samtidigt som 

[R3]: ”att jobba agilt i sådana här Scrum-team det uppmuntrar ju liksom till att 

bli mer sammansvetsade, mer samarbete”. Spontant uttrycktes även från flera 

av respondenterna att teamkänslan förhöjdes av att de delade rum med delar 

eller hela sitt team.  

 

Toxin: En av respondenterna kommenterade att det förekom att 

projektdeltagare blev oense, vilket enligt respondenten visade sig mer tydligt i 

agila projekt där teamet jobbade nära varandra och det då var ännu mer viktigt 

att sådana oenigheter löstes. En annan av respondenterna upplevde mindre 

samhörighet med de projektmedlemmar som var placerade på annan ort.  En 

tredje respondent upplevde ett visst motstånd när projektets produktägare 

inte prioriterade teamets uppgifter vid tidspress.  

 

Majoriteten av respondenterna efterfrågade mer firande vid medgång och 

ansåg det tråkigt att teamen sällan hittade på något trevligt tillsammans. En av 

respondenterna kommenterade att [R6]: ”en av nackdelarna med det här agila 

arbetssättet är att det finns inget bra delmål någonsin” vilket enligt dennes 

utsago gjorde att teamet aldrig firade något. 
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4.3.3.2 Analys  

 
Få respondenter hade något att säga kring respektlöshet, vilket i sig är ett gott 

tecken eftersom respektlöshet enligt Amabile och Kramer (2011) fungerar som 

toxin på en persons inner work life. De negativa faktorer som dock räknades upp 

kan alla härledas till händelser då det agila arbetssättet inte respekterats. Det kan 

därmed tolkas som om det finns en stolthet i att jobba agilt och de aktuella 

respondenterna blev upprörda av att andra inte respekterar arbetssättet. Enligt 

Withworth och Biddle (2007) ska teamet alltid jobba enligt prioritering och med 

det som är viktigast först. Det kan öka förståelsen för varför vissa respondenter 

upplevde att de behandlats respektlöst då någon i teamet inte respekterade deras 

gemensamma prioritering och lade sin tid på mindre viktiga arbetsuppgifter. 

Amabile och Kramer (2011) menar att nourishers för en grupp är bland annat att 

visa vanlig hövlighet. [R3]: menar att ”alla är ju professionella”, vilket kan tolkas 

som att denne ansåg det självklart att vara hövlig på sin arbetsplats.  

 

Lindvall et al. (2002) lyfter fram kultur, människor och kommunikation inom 

företaget som nyckelfaktorer för att kunna arbeta enligt agila metoder och de svar 

kring respektlöshet som studien erhållit tycks styrka detta påstående.  

 

Svaren kring frågorna om uppmuntran respektive motarbetande var relativt svaga 

och något osäkra. Överlag gav respondenterna en känsla av att uppmuntran fanns 

inom teamen vilket enligt Amabile och Kramer (2011) är en nourisher. Då flera 

respondenter uttryckte att nivån av uppmuntran berodde på sammansättningen av 

människor kan det eventuellt kopplas till det som Amabile och Kramer (2011) 

uttrycker om att uppmuntran och entusiasm smittar av sig. Om ingen av 

projektdeltagarna visar någon uppmuntran eller speciell glädje över något så 

kanske även det smittar av sig. Därför kan det anses att nivån av uppmuntran inte 

bara beror på vilka personer som ingår i teamet och deras personligheter utan 

också själva kulturen inom teamet.  

 

En respondent upplevde att det fanns ett slags motarbetande då denne inte hade 

en närvarande och engagerad Scrum-master. Detta kan tolkas som att den aktuella 

ledaren av någon anledning inte kunde/ville ta sin roll som Scrum-master på allvar. 
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Enligt Cervone (2011) är bland de främsta uppgifterna en ledare i ett agilt team har 

att underlätta för teamet och Highsmith (2002) påpekar vikten av ett anpassat 

ledarskap. Om en Scrum-master utövar till exempel micromanagement kan detta 

förmodas bidra till att projektdeltagarna känner sig motarbetade och i värsta fall 

blir omotiverade. Det är dock troligtvis svårt att dra gränsen för en Scrum-master 

hur mycket denne ska styra teamet.   

 

Där respondenterna uppgav att de kände varandra privat ansågs det lättare att visa 

stöd för varandra medan bland de andra respondenterna som inte hade en privat 

relation till sina kollegor gavs inga utförliga svar. De svar som uppkom visar att det 

var lättare att prata om glädje än stöd. Enligt Amabile och Kramer (2011) 

förekommer det dock alltid känslor inom en människa, det är en av de tre 

komponenterna i inner work life. Därför bör detta också vara en viktig del i det 

agila arbetssättet där samarbete värderas högt och troligtvis finns det hos 

respondenternas team även om de inte konkret berättade om det. Avsaknaden av 

emotionellt förbiseende kan också tolkas som en bekräftelse att så kan vara fallet.  

 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de kände samhörighet till sitt team, 

vilket enligt Amabile och Kramer (2011) stärker projektdeltagares möjlighet att ha 

ett bra inner work life. Det kan vara en förklaring till att det förekom få 

beskrivningar av konflikter och de som väl uppstått var av de mildare slaget. Dock 

upplevde en respondent att det visade sig mer tydligt om oenigheter uppkom på 

grund av att de jobbar så nära varandra.  

 

Enligt Amabile och Kramer (2011) bör kollegor ges tillfälle att träffas under mer 

uppsluppna former, till exempel i form av firande, vilket stärker känslan av 

samhörighet och därmed möjligheterna för framtida motivation. Majoriteten av 

respondenterna berättar dock att de upplevde att teamen inte firade i tillräcklig 

utsträckning vilket riskerar att hämma flödet av nya idéer och tankar, vilket också 

påverkar arbetet och individerna negativt. I samband med detta uppgav en 

respondent att teamet i princip aldrig firade några mål eller framsteg eftersom 

denne ansåg att det inte fanns delmål i det agila arbetssättet. Detta kan anses vara 

något förvånande då Withworth och Biddle (2007) beskriver att delleveranser sker 

ofta i det agila arbetssättet vilket bör kunna jämställas med delmål och bör vara en 

god anledning till att fira.  
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4.4 Övriga tillägg 
 

4.4.1 Empiri 

 

Följande tillägg gjordes av respondenterna kring motivation och agila projekt:  

 

� Det agila arbetssättet hade, enligt respondenten, enormt många fördelar. Det 

krävde dock nära samarbete med kund för att teamet skulle hamna rätt, 

eftersom de hade ganska stort självbestämmande. [R7]: ”Fördelarna är otroligt 

många”.  

� Det fungerade bra att jobba agilt men en respondent upplevde problem med 

att inte få en tydlig back-log från kunden och teamet fick istället arbeta fram en 

själva. 

 

� Då team jobbar agilt ansåg en respondent att det var en förlust att ingen hade 

formellt huvudansvar för de tekniska lösningarna. Respondenten ansåg vidare 

att när alla gör allt kan det uppstå problem då alla anser sig lika kompetenta 

inom teamet.  

 

� Det fanns en risk att Scrum-master fick fungera mer som projektledare än 

Scrum-master. Det var lätt att denne fick arbetsuppgifter som låg utanför den 

egentliga rollen vilket var ett problem. Respondenten ansåg också att en 

Scrum-master inte ska vara allt för styrande.  

 

� Scrum fungerade sämre när Scrum-master inte var så involverad i jobbet utan 

istället jobbade med mer administrativa uppgifter. Det kunde uppstå problem 

om Scrum-master gick in och petade i uppgifter där denne inte var riktigt 

uppdaterad. 

 

� Kanban och Scrum fungerade mycket bra om teamet följde modellen och inte 

gjorde för många avsteg. Avsteg kunde förstöra modellen och den aktuelle 

respondenten påpekade att det var viktigt att vara kunnig i metodiken och att 

följa den. Det ansågs speciellt viktigt att den som är Scrum-master var väl 

insatt, men alla borde veta vad metoden gick ut på. [R2]: ”Agilt fungerar, dom 

här jättelånga projekten, de tar alldeles för lång tid och kostar för mycket 

pengar”.  
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� En respondent ansåg att det var mycket smidigare att jobba agilt när det 

skedde förändringar. [R3]: ”Då är agilt bra för att man kan ta in nya krav”.  

� [R6]: ”En projektledare idag som inte säger nåt bra om agilt är ju hopplös…”. 

 

4.4.2 Analys 

 
De tillägg som respondenterna tilläts göra fritt har alla mer eller mindre en positiv 

syn på det agila arbetssättet. De negativa röster som höjdes handlar mer om att det 

agila arbetssättet frångicks vilket gör att respondenterna upplevde problem. Om 

teamen inte uttalat hade jobbat agilt skulle styrkan i respondenternas reaktion vara 

den samma för samma typ av företeelse? Genom att uttalat jobba enligt den agila 

metodiken kan det tänkas att respondenternas reaktioner förstärks ytterligare när 

något som de kommit överens om inte följs. Därmed kan det också tänkas att detta 

försvar av metodiken skulle ha uppstått oavsett arbetssätt. Det är kanske mer ett 

uttryck för att respondenterna vill känna att det som är överenskommet bör följas 

snarare än att de upplever den agila metodiken som överlägsen andra metoder.  

 

Lindwall et al. (2002) lyfter fram vikten av en stöttande organisationskultur för att 

kunna jobba agilt och även Amabile och Kramer (2011) belyser betydelsen av en 

god organisationskultur men ur ett catalyst/inhibitor-perspektiv. Därmed kan det 

tolkas att om en organisation väl bestämt sig för att arbeta utefter den agila 

metodiken bör organisationen hålla sig till den och inte göra några avsteg som inte 

tidigare kommits överens om. Därmed kan det ifrågasättas varför metodiken 

frångås då den i grunden tycks upplevas som positiv. Finns det en brist på kunskap 

kring de agila arbetssätten inom företaget eller finns det någon annan anledning? 

Kanske finns en förklaring i den rådande trend som i dagsläget omger det agila 

arbetssättet. [R6]: ”En projektledare idag som inte säger nåt bra om agilt är ju 

hopplös…” Genom att fler och fler vill påstå att de arbetar agilt finns risk att de 

egentligen inte har tillräcklig med kunskap inom området vilket leder till brister i det 

praktiska genomförandet.  
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5 Resultat 
 

Utifrån det material som presenterats i tidigare kapitel kommer det i följande avsnitt ges en 

redogörelse av författarnas egna reflektioner kring studien samt ett svar på studiens 

forskningsfråga.  

 

5.1 Slutdiskussion 

 

Tidigare forskning kring agila projekt och motivation visar att det finns en koppling 

mellan ökad motivation och det agila arbetssättet. Whitworth och Biddle (2007) har 

identifierat tre huvudfaktorer som orsakar högre motivation: enkel interaktion, 

tydliga mål och regelbundna, återkommande leveranser. Tessem och Maurer (2007) 

genomförde sin studie utifrån Job Characteristics Model och fann att modellens 

faktorer i hög grad kan uppfyllas genom det agila arbetssättet. 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om projektdeltagares upplevelse av 

den agila projektarbetsformen kunde förstås utifrån de teorier som presenteras av 

Amabile och Kramer (2011) kring inner work life. Detta undersöktes genom en 

studie grundad på intervjuer med projektdeltagare med erfarenhet från att arbeta 

enligt agila metoder. Studien visade bland annat att det agila arbetssättet innehåller 

flera kompontenter i sig som fungerar som catalysts och nourishers. Till exempel 

identifierade studien att mål, som är en undergruppering av catalysts, kunde 

uppfyllas med hjälp av det agila arbetssättet. Detta har också påvisats tidigare av 

Whitworth och Biddle (2007) som en huvudfaktor kring varför det agila arbetssättet 

motiverar. Även autonomi som är en del av Job Characteristics Model återfanns 

bland studiens respondenter men beskrevs här i form av en catalyst.  

 

Det som skiljer Amabile och Kramer (2011) från övriga forskare inom motivation är 

att upplevelsen av progress eller setbacks har större betydelse än tidigare 

konstaterats. Enligt Amabile och Kramer (2011) förklaras detta i sin tur av 

människans stora behov av självbestämmande. I denna studie uppgav 

respondenterna att de hade relativt stor möjlighet till självbestämmande vilket 

också tidigare identifierats i det agila arbetssättet av Tessem och Maurer (2007) 

utifrån Job Characteristics Model.  
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Ett av de generella dragen i det agila arbetssättet är enligt Highsmith (2002) 

regelbundna och återkommande delleveranser, vilket Whitworh och Biddle (2007) 

identifierat som en motivationsfaktor. Därmed kan det anses logiskt att dessa 

delleveranser bör framkalla en känsla av progress. Det kan dock inte stödjas fullt ut 

av denna studie. Istället för att uppge delleveranserna som motiverande svarade 

flertalet respondenter att det var de dagliga arbetsuppgifterna som gav en känsla av 

progress. Genom det starka symbolvärde en lapp ges i det agila arbetssättet kunde 

respondenterna enkelt följa både sina egna och teamets progress. Därmed 

upplevde studiens respondenter progress mer ofta än bara vid sprintavslut, vilket 

enligt Amabile och Kramer (2011) bör främja deras inner work life ännu mer och 

därmed bidra till en positiv form av the progress loop, se figur 3.5. Dessutom fann 

studien att det inom det agila arbetssättet fanns ett starkt skyddsnät som vid behov 

av hjälp gjorde att gruppen tillsammans snabbt kunde vända setbacks till progress. 

Detta är i sig en viktig faktor då Amabile och Kramer (2011) redogör att setbacks 

påverkar inner work life i större utsträckning än vad progress gör.  

 

Med de samband som tidigare konstaterats av Amabile och Kramer (2011) mellan 

ett positivt inner work life och goda prestationer kan det utifrån denna studies 

resultat antas att det agila arbetssättet bör främja goda arbetsprestationer från 

projektdeltagarna.  

 

5.2 Slutsats 
 

Studiens forskningsfråga var: Vad i den agila projektarbetsformen är det som 

påverkar inner work life hos projektdeltagarna i praktiken? De främsta faktorerna 

som studien observerat är (utan inbördes ordning):  

 

� Dagliga möten – De dagliga mötena har generellt sett en positiv inverkan 

på projektdeltagarnas inner work life. Här stimuleras majoriteten av 

progress, catalysts och nourishers. Där ges projektdeltagarna möjlighet att 

uppleva catalysts i form av självbestämmande, se mål, få möjlighet till 

hjälp, ta lärdom av med- och motgångar, ventilera idéer och tidsuppskatta 

sina arbetsuppgifter. Alla nourishers uppmuntras genom dessa möten: 

respekt, uppmuntran, emotionellt stöd och samhörighet. Framför allt 

redovisas progress, både projektdeltagarnas egna och teamets.  
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� Tavla med lappar – Genom detta visuella hjälpmedel ges 

projektdeltagarna möjlighet att få en överblick och se målet, men allra 

främst visar den progress. Detta hjälpmedel förstärker och gynnar de 

dagliga mötena och ger därmed projektdeltagarna möjlighet till en ännu 

starkare upplevelse av progress, catalysts och nourishers som identifierats 

för de dagliga mötena.   

 

� Samarbete – Om en projektdeltagare stöter på problem stöttar teamet 

denne för att komma till rätta vilket gör att de vänder setbacks till 

progress. Samtidigt stimuleras både catalysts och nourishers i form av 

hjälp, respekt och samhörighet. Vid samarbete minskar också känslan av 

tidspress för teamet i stort.  

 

Genom denna studie har det identifierats tre huvudaspekter hos det agila 

arbetssättet som fungerade särskilt motiverande bland respondenterna. Dessa tre 

kan alla placeras in i det ramverk som Amabile och Kramer (2011) redovisat som 

förstärkare eller till och med orsaker till ett positivt inner work life. Som tidigare 

redovisats består inner work life av tre huvuddelar: perception/tankar, 

motivation/driv och känslor. Det första som triggas är perceptionen och här hjälper 

det agila arbetssättet personen i fråga att tolka arbetsdagens händelser genom att 

ge en tydlig och klar bild av projektets och den egna arbetsdagens status genom de 

dagliga mötena tillsammans med tavlan med lappar. Detta tycks också trigga 

motivation/driv till att få ”flytta lappen” till den del av tavlan där avslutade 

arbetspaket placeras. Samtidigt visas hur alla personerna i fråga är viktiga för 

teamet då en av grundstenarna i de dagliga mötena är att alla får redovisa sitt 

arbete och även få möjlighet till hjälp om så skulle behövas. Utöver det konkret 

praktiska detta innebär så bör även personernas känslor påverkas: de blir sedda, får 

göra sin röst hörd och bör även få en känsla av samhörighet till de andra genom det 

djupa samarbete som pågår inom ett agilt team.  

 

I den här studien kunde ingen direkt negativ påverkan på projektdeltagarnas inner 

work life spåras till företeelser från det agila arbetssättet. De negativa röster som 

höjdes bland respondenterna var istället tillfällen då det agila arbetssättet inte följts 

i enlighet med de principer som tidigare presenterats i kapitel 3.1.2. 
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5.3 Förslag till vidare forskning 
 

Då denna studie endast påbörjat att belysa det agila arbetssättet utifrån den 

forskning som presenteras i Amabile och Kramer (2011) finns många möjligheter för 

fortsatt forskning. Dels kan samma typ av studie som redovisats här genomföras 

men med ett större antal respondenter från flera branscher för att öka 

möjligheterna till generalisering. Dessutom skulle vidare studier kunna fokusera på 

en viss typ av agil metodik och därmed kunna gå djupare och nå en ökad förståelse. 

Där skulle till exempel fokus kunna ligga på att försöka identifiera vad inom det agila 

arbetssättet som egentligen har betydelse för en persons inner work life. I och med 

det skulle eventuellt överflödiga delar i arbetssättet också kunna identifieras och 

därmed tas bort för att förenkla metodiken ytterligare. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 
 

1. Kan du berätta kortfattat om vem du är? 

2. Hur länge har du jobbat med agila metoder? 

3. Berätta om ett agilt projekt som du deltar/har deltagit i? 

- Vad gick det ut på? 

- Vad var din uppgift i projektet? 

4. Hur upplever du att organisationen stöttar det agila arbetssättet? 

5. Hur upplever du din arbetsdag? Berätta. 

 
Huvudfrågeställning: 
 
Tänk på ett tillfälle då du har känt dig stark motiverad/omotiverad när du arbetat. 
 

6. Berätta vad gjorde att du fick den känslan. 

� Vad är det som är bra/dåligt med … ? 

� Kan du berätta mer om … ? 

� Vad i … skapade denna känslan? 

 
Kontrollfrågor: 
 
Progress/Setbacks 

 

7. a: Fanns det tillfällen när du särskilt tydligt kände framsteg? 

b: Fanns det tillfällen när du särskilt tydligt kände bakslag? 

 
Catalysts/Inhibitors 

 

8. Berätta om projektets mål. Och ditt mål. Förändrades det under projektets gång? 

9. Berätta om dina möjligheter att själv påverka och styra ditt arbete. 

10. Hade du tillgång till de resurser du behövde? Saknade du något? Berätta. 

11. Hann du med dina uppgifter i projektet? Berätta. 



 

 

 

12. Berätta om samarbetet i projektet. Arbetade du ensam eller i grupp? Hjälpte ni 

varandra? Hur då? 

13. Hur gjorde ni för att dra lärdom av era erfarenheter under arbetets gång? 

Berätta. 

14. Hur gick det till när ni hade idéer eller förslag? Berätta.  

 

Nourishers/Toxins 

 

15. a: Fanns det tillfällen när du särskilt tydligt kände de andras respekt? Berätta.  

b: Fanns det tillfällen när du särskilt tydligt kände de andras respektlöshet? 

Berätta.  

 

16. a: Fanns det tillfällen när du kände att de andra stöttade och uppmuntrade dig i 

arbetet? Berätta. 

17. b: Fanns det tillfällen när du kände att de andra inte stöttade och uppmuntade 

dig i arbetet ? Berätta. 

 

18. a: Fanns det tillfällen när de andra delade din glädje över något? Berätta. 

b: Fanns det tillfällen när de andra inte delade din glädje över något? Berätta. 

 

19. a: Fanns det tillfällen när de andra visade sitt deltagande i motgång? Berätta. 

b: Fanns det tillfällen när de andra inte visade sitt deltagande i motgång? 

Berätta. 

 

20. a: Fanns det tillfällen när du kände särskilt stark samhörighet med andra i 

projektet? Berätta. 

b: Fanns det tillfällen när du inte kände särskilt stark samhörighet med andra i 

projektet? Berätta. 

 

Övrigt: 

21. Har du några egna tankar eller tillägg som du vill göra? 



 

 

Bilaga 2: Avtal 
 
Karlstads universitet 
Magisterprogrammet i projektledning  
D-uppsats VT 2012 
Ida Persson & Elin Larsson  
 

 
 
 

Intervjunummer:___ 

Syftet med intervjun 
Materialet från denna intervju kommer att användas av Ida Persson och Elin Larsson som 
underlag för en D-uppsats som ingår i magisterprogrammet i projektledning vid Karlstads 
universitet våren 2012. Intervjun kommer att behandla upplevelse av motivation hos 
projektdeltagare som arbetar enligt agila metoder. Allt material från intervjun kommer att 
behandlas konfidentiellt och anonymiseras vid publicering.  

 
Tidsåtgång 
Denna intervju beräknas att ta cirka 60 minuter.  

 
Övrig information 
� Respondenten har rätt att avbryta intervjun om den så önskar närhelst under 

intervjuns gång. 
� Intervjun kommer att spelas in vid samtycke från respondenten. 
� Respondenten kommer att erbjudas att ta del av det sammanställda intervjumaterialet 

innan publicering sker. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Elin och Ida 
 
 
Härmed intygar jag att jag tagit del av denna information och godkänner att 
intervjumaterialet i anonymiserad form används som underlag enligt ovan: 
 
 
Ort och datum:________________________ 
 
Namnteckning:________________________ 
 
e-post:______________________________ 
 
Telefon:_____________________________ 

 


