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Abstract 

Agile methods have become a popular project managing method within software development 

(Cervone, 2011, ss. 19-20; Maximini, 2015, s. 3). Though there is an absence of studies on 

agile methods and motivation in employees (Dybå & Dingsøyr, 2008). Furthermore, the agile 

manifesto (2001) explains the importance of motivated employees for the development of 

software. 

 

The purpose of this study is to examine how employees in two well-known Swedish 

companies perceive the use and the effects of agile methods in their organization, and their 

internal communication. The study followed a qualitative approach to measure data collected 

from semi-structured interviews and includes interviews with eight developers and two agile 

coaches in two organizations. The theoretical framework is based on Media Richness Theory 

and Self-determination Theory. The selected theories help the examination why a 

communication channel is chosen for disseminating information and motivational factors 

through asking questions about their sense of autonomy, relatedness and competence.   

The results show that face-to-face conversation is the efficient communication channel to 

disseminate information, but the most utilized channel was chat and mail to the respondents. 

Additionally, our respondents experience motivational factors such as the feeling of 

competence and relatedness as being moderately fulfilled at their workplace, though feelings 

of autonomy on an individual level were not fulfilled. This indicates that a complete 

introduction to the work method, a variation between independent and group work and face-

to-face communication should be encouraged to achieve internal communication. 

 

Keywords: Agile methods, Scrum, Media Richness Theory, Self-Determination Theory, 

Efficiency.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Först vill vi tacka alla våra respondenter som har ställt upp och bidragit till vår studie med 

deras tankar och åsikter. Vi vill ge stort tack till de organisationer som har visat intresse och 

engagemang för vår studie och som erbjöd oss att utföra den hos dem. Uppsatsen skulle inte 

ha blivit skriven utan organisationerna och deras medarbetares vilja att delta.  

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Kerstin Engström för hennes enorma 

engagemang och vägledning genom hela vårt arbete och våra opponenter för konstruktiv 

kritik.  

 

Framförallt så vill vi tacka våra familjer och vänner som har stöttat oss under denna tid och 

haft förståelse över vår obefintliga närvaro under vissa perioder.  
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1. Inledning 

 

Sedan urminnes tider har människan kommunicerat om allt; kring tillgången till mat, 

demokrati, spridning av idéer och kulturer. Redan under antiken förstod man vikten av att 

uttrycka sig väl, vilket går att se i Homeros dikter om till exempel den vältalige Odysseus, och 

man utvecklade den klassiska retoriken (Nationalencyklopedin). Idag lyfts kommunikationens 

betydelse fram i bland annat litteratur och utbildningar om organisationskommunikation och 

ledarskap. För att vara en bra ledare ska man kunna kommunicera väl, ge feedback och 

upprätthålla kontakt med deras medarbetare för att stötta dem i sitt arbete och öka deras 

motivation (Johansson, Miller & Hamrin, 2014; Meyer et al., 2016; Barrett, 2006). Förmågan 

att välja rätt kommunikationskanaler och hur information ska kommuniceras ut betraktas 

också som betydelsefullt för att minska risken för eventuella tvetydigheter och osäkerhet 

bland medarbetarna (Daft & Lengel, 1986; Dennis & Kinney, 1998; Russ, Daft & Lengel, 

1990). 

 

En av de senast utvecklade arbets- och kommunikationsmetoderna inom företag och andra 

organisationer är så kallade agila metoder som är ett paraplybegrepp för olika arbetssätt inom 

mjukvaruutveckling. År 2001 författades det ‘agila manifestet’ och det är en skrivelse som 

beskriver olika grundprinciper som bör följas för att bedriva god produktutveckling för 

mjukvaror (Agile Manifesto, 2001). Manifestet betonar vikten av öppna dialoger och 

samverkan för att skapa förutsättningar för en anpassningsbar utveckling med goda och 

snabba resultat (Ibid.). Tidigare forskning visar att sådan öppen kommunikation anses främja 

innovationskraften och effektivitet bland medarbetare eftersom medarbetarna är mer benägna 

att samarbeta och kommunicera om problem, där exempelvis tidigare problem kunde stanna 

produktionen (Cockburn & Highsmith, 2001; Denning, 2013; Beaumont et al., 2017)   

 

En avgörande förutsättning för en framgångsrik agil produktutveckling är att projektet stöds 

av motiverade medarbetare (Agile Manifesto, 2001). Det agila manifestet förordar att 

kommunikation är fundamental för inkluderande samarbete och självorganiserade grupper 

eftersom det anses driva den inre motivationen inom arbetsgrupperna (Ibid.). I en studie av 

Deci och Ryan (2000) beskriver de att inre och yttre motivation är en drivkraft för målinriktat 

arbete. Den inre motivationen präglas av en individs känsla av samhörighet, autonomi och 

kompetens medan yttre motivation drivs av externa belöningar såsom pengar (Ryan & Deci, 

2000). Som nämnt ovan förutsätter agila manifestet att det finns motiverade individer för att
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driva framgångsrika projekt och den inre motivationen kraft som är nödvändigt för att utföra 

ett arbete eller mål (Agile Manifesto, 2001; Deci & Ryan, 2000).  

 

I sin litteraturundersökning kom Dybå och Dingsøyr (2008) fram till att det inte finns många 

studier som granskar agila metoder i praktiken och dess samband med effekt. Vad tidigare 

forskning har visat är att användningen av vissa specifika agila arbetssätt och dess funktioner, 

som till exempel kontinuerliga utvärderingar, förbättrar mindre gruppers arbete och ökar 

motivationen i gruppen (Whitworth & Biddle, 2007; Cockburn & Highsmith, 2001). 

Organisationer som använder agila metoder har kunnat se positiva förändringar, såsom goda 

förändringsprocesser, ökad produktivitet, högre andel nöjda anställda och en förbättrad 

företagskultur (Cockburn & Highsmith, 2001; Dingsøyr et al., 2012; Tripp, Riemenschneider, 

& Thatcher, 2016). Agila metoder anses vara det mest effektiva arbetssättet jämfört med 

traditionella arbetsmetoder eftersom de kan lättare hålla en organisation uppdaterad och 

anpassningsbar i förhållande till yttre förändringar (Cockburn & Highsmith, 2001; Dingsøyr, 

et al., 2012; Beaumont et al., 2017). Inom agila sammanhang betraktas effektivitet vara när 

medarbetare möter förändringar med god anpassningsbarhet för att gemensamt nå de uppsatta 

målen som likaså kan förändras utifrån inre och yttre faktorer (Dingsøyr, et al., 2012). Detta 

innebär att tid är som en resurs som används för att ständigt dra nytta av projektets olika 

delmoment och skapa realistiska förväntningar för slutprodukten (Agila Manifestet, 2001).  

 

En god kultur som motiverar de anställda och möjliggör för grupparbeten är avgörande för att 

de agila metoderna ska fungera väl (Cohen, Lindvall & Costa, 2004). Öppen kommunikation 

som exempelvis sker personligen, “ansikte-mot-ansikte”, skapar förutsättningar för en kultur 

som välkomnar dialoger medarbetare sinsemellan och har följaktligen även en inverkan på 

den inre motivationen (Cohen, Lindvall & Costa, 2004; Agila Manifestet, 2001; Van Ruler, 

2015). Detta belyser vikten av kommunikation för att nå den agila metodens mål - en effektiv 

och anpassningsbar utvecklingsprocess med medarbetare och dess motivation i centrum 

(Agila Manifestet, 2001). Inom forskningen kring agila metoder saknas dock det 

kommunikativa perspektivet som omringar agila metoders effektivitet (Van Ruler, 2015). Van 

Ruler (2015) förklarar i sin artikel att kommunikation är en mångsidig process där man inte 

kan förutse vilka personer som till slut blir inblandade och vilket resultat denna konstruktion 

av tolkningar och nyanseringar kommer ge i slutändan. Denna studie ämnar undersöka den 

agila metoden ur ett strategiskt kommunikativt perspektiv för att utvärdera hur effektiv 

kommunikationen upplevs vara och hur det påverkar motivationen hos medarbetare.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur användningen och effekterna av agila metoder 

uppfattas av ett urval anställda på två stora svenska företag. Eftersom vår studie utgår från ett 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv, mer specifikt organisationskommunikation, ligger 

fokus på de anställdas uppfattningar om den interna, interpersonella kommunikationen och 

dess betydelse för projektets utveckling.  

 

Forskningsfrågor: 

1. Vilka uppfattningar och åsikter uttrycker de anställda om agila arbetsmetoder och 

kommunikationens roll i de undersökta företagen?  

2. I vilken mån och hur förknippas de agila metoderna med motivationshöjande faktorer 

såsom samhörighet, autonomi och kompetens? 

3. Hur upplevs effektiviteten i kommunikationen mellan de anställda? 

 

Dessa frågeställningar tar hänsyn till tidigare forskning som har undersökt agila metoders 

effektivitet i form av måluppfyllelse och motivation, och utvärderar kommunikationens roll i 

produktutvecklingen (Tripp, Riemenschneider, & Thatcher, 2016; Jansson, 2015; Yagüe, et 

al., 2016; Kropp et al., 2014). Kommunikationen beskrivs vara avgörande för den inre 

motivationen som drivs av samhörighet, autonomi och kompetens (Deci & Ryan, 2000). 

Dessa motivationshöjande faktorerna är således relevanta för att granska en eventuell 

koppling till den utvalda agila metoden. Vi ska också utvärdera hur anställda upplever den 

agila metoden, dess fördelar och brister, för att vidare granska kommunikationens effektivitet. 

Som tidigare nämnt, anses effektivitet vara en produktutveckling med hög 

anpassningsförmåga som drar nytta av flexibla delmål och mål för att uppnå det önskade 

resultatet tidseffektivt (Cockburn & Highsmith, 2001; Dingsøyr, et al., 2012; Beaumont, et 

al., 2017) 

 

1.3 Bakgrund 
 

Nedan följer en närmare beskrivning om vad de agila metoderna är, ursprunget och vad som 

kännetecknar de olika metoderna för att skapa kontext för studien.  

 

Agile Software Development (kort: Agile) skapades februari 2001, på en konferens i 

Snowbird, Utah. Representanterna på konferensen kallade sig själva för “The Agile Alliance” 



9 

 

(Agile Manifesto, 2001) och utgjordes av 12 representanter från IT-branschen som hade 

samlats för att ta fram en ny metod för mjukvaruutveckling och de omkringliggande 

processerna. Det representanterna kom fram till var att de ville utveckla en metod som 

prioriterar individer och inte bara se dem som “resurser” och i stället rikta fokusen på 

gruppdynamik och kommunikation (Ibid.)   

 

Agila metoder bygger på fyra värdeprinciper:  

 

1. Värdera individer och interaktion högre än processer och verktyg.  

2. Värdera fungerande mjukvara högre än omfattande dokumentation. 

3. Värdera samarbete med kunden högre än förhandla om kontrakt. 

4. Värdera att reagera på förändringar högre än följa en uppgjord plan.  

 

(Agile Manifesto, 2001, vår övers.) 

 

Representanterna ville att organisationerna skulle lämna det byråkratiska tänket om processer 

som kan genomsyra organisationers arbetssätt och göra det enklare att komma fram till beslut 

och producera leveranser (Ibid.). The Agile Alliance menade att för att lyckas i en föränderlig 

värld måste organisationer göra sig av med procedurer som uppmuntrar till överflödigt arbete 

och tung dokumentation innan projektuppstarten (Ibid.). Genom att frigöra medarbetare från 

tidsödande dokumentation innan uppstart argumenterar The Agile Alliance att man skapar 

förutsättningar för ökad motivation och effektivitet (Ibid.). Manifestet betonar också ett 

förtroendeskapande samarbete och kommunikation mellan medarbetare för att kunna leverera 

en bra produkt till kunden. Agila manifestet beskriver också att olika projektledningsmetoder 

är till för att förbättra rutiner och uppdateringar i en organisation (Ibid.). De menar för att 

undvika tung dokumentation bör man bland annat ha dagliga möten och visuella verktyg 

(Dingsøyr, et al., 2012). Syftet är att bland annat överskåda hur processer i olika projekt 

utvecklas. 

 

Den personen som har ansvar för att lära ut metodiken i agila organisationer kallas för ‘agil 

coach’ (Medinilla, 2014; Gren et al., 2017; Hobbs & Petit, 2017). Denna coach ska stötta 

grupper om tre till nio personer i sitt arbete genom att lära ut och följa upp det agila 

arbetssättet (The Scrum Guide, 2017; Medinilla, 2014). Agila coachens roll är att hjälpa 

gruppen att lösa konflikter, lära dem hur de ska kommunicera med varandra och handleda på 
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en individuell nivå (The Scrum Guide, 2017; Medinilla, 2014). Dessutom kan den agila 

coachen lära ut hur gruppmedlemmarna kan bygga förtroende för varandra genom att ha olika 

gruppövningar där individerna får lösa olika problem genom att kommunicera med varandra, 

programmerings-dagar och ge dem praktiska verktyg på hur de kan kommunicera mer med 

varandra för att komma igenom olika problem (Ibid.).  

Innan de agila metoderna var så kallad Vattenfallsmetoden en känd arbetsmetod (Cohen, 

Costa & Lindvall, 2004). Vattenfallsmetoden bygger på att utveckla en plan och fastställa 

olika delmål innan en produkt lämnas över till nästa person i projektet och därefter till kunden 

(Cobbs, 2015). Denna metod betraktas som linjär och följdriktig, och likt ett vattenfall kan 

inte man gå tillbaka uppströms för att ändra något när projektet har gått förbi ett visst delmål 

(Cohen, Costa & Lindvall, 2004). Detta gör att Vattenfallsmetoden även upplevs som statisk 

eftersom det tar längre tid att förändra en detalj när den väl upptäcks (Ibid.).  

 

1.4 Agila metoder  
 

Agila metoder är ett paraplybegrepp för flera olika projektledningsmetoder som till exempel 

Scrum och Kanban (Denning, 2013). Dessa metoder fokuserar på kommunikation, men har 

olika tillvägagångssätt om till exempel vad som gör en process effektiv.  

 1.4.1 Scrum 

Scrum betraktas som den mest populära och den mest använda projektledningsmetoden 

jämfört med andra agila metoder inom mjukvarubranschen (Cervone, 2011; Maximini, 2015; 

Denning, 2013). Scrum står ut på grund av de upprepade processer som tillämpas för att 

underlätta hanteringen och övervakningen av en mjukvara, och dess utveckling i en ständigt 

föränderlig miljö (Cervone, 2011). Vidare är grupparbete en principiell funktion för Scrum 

där ett antal utvecklare arbetar tillsammans för att utveckla en produkt (Ibid.). Syftet med 

grupparbeten är att främja samtal och öppen kommunikation mellan gruppmedlemmar för att 

möta de olika åsikter och behov i gruppen (Ibid.). 

  

Scrum bygger på tre funktioner som ska skapa kontinuerlig kommunikation under ett projekt: 

roller, processer och beståndsdelar (Maximini, 2015). Det finns tre centrala roller med delat 

ansvar över projektet; produktägaren, utvecklingsteamet (gruppen) och den så kallad scrum 

master (Ibid.). Dessa roller har ansvar att hantera produktkraven, vara självorganiserad, lära ut 

Scrum-metodiken, lösa eventuella konflikter som kan påverka arbetsprocessen och uppmuntra 
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till gruppbeslut (Cervone, 2011; Maximini, 2015; The Scrum Guide, 2017). Det finns fem 

grundläggande processer som upprepas under produktutvecklingen (se modellen nedan). 

 

  
 

Figur 1. Översikt av Scrum metodiken. 
 

Kick-offen finns till för att fungera som en isbrytare mellan gruppmedlemmarna. Under 

kickoffen ska medarbetare lära känna varandra och inte fokusera på det framtida arbetet 

(Petkov 2015). En anledning till detta är att medarbetarna ska bygga personliga relationer till 

varandra och öka förtroende för varandra. (Ibid). 

 

Sprint planeringen definierar projektets olika krav. Dessa krav kallas för “product backlog”. 

Därefter bestäms de mål och projektets utfall av gruppen (Maximini, 2015; The Scrum Guide, 

2017). En ’sprint backlog’ innebär att gruppen identifierar olika arbetsuppgifter och vad som 

bör göras i relation till projektets krav (Ibid.). En sprint är en 1–2 veckors period där gruppen 

utvecklar produkten och till sist levererar en ‘färdig produkt’ för den sprinten (The Scrum 

Guide, 2017). Denna sprint påbörjas efter ett ’daglig Scrum’ (dailys), med andra ord ett 

gruppmöte (Cervone, 2011; Maximini, 2015). I gruppmötet berättar respektive medarbetare 

om sitt individuella arbete och vad hen har gjort sedan det senaste mötet. Syftet med mötet är 

att bland annat att ha koll på produktens utveckling och uppmuntra öppen kommunikation 

(Ibid.). Ett återblicksmöte sker efter varje sprint. Dess syfte är att presentera produkten som är 

skapad under den sprinten för produktägaren. Det är också ett tillfälle att reflektera och 

utvärdera arbetsprocessen (Ibid.) 
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Kommunikation har en central roll i metoden och menar att närhet till sina medarbetare så 

som att placera arbetsbord nära varandra, leder till effektiv kommunikationen men även 

samarbete (Maximi, 2015). Ett mål inom metodiken är att medarbetare ska erhålla inre 

motivation när dem gå till arbetsplatsen vilket ska uppmuntras av organisationen (Maximi, 

2015). Inre motivation i detta sammanhang kan bidra med ökat prestation och därmed 

förbättrar samarbetsförmågan så som produktutveckling (Ibid.).  

 

1.4.2 Kanban 

En av metoderna som nämns av våra respondenter är Kanban. Kanban är en överskådlig 

schemasystem och visuell projektledningsmetod som underlättar övervakningen av ett 

projekts utveckling; vad och när något behövs göras och var huvudfokuset ligger i ett projekt 

(Lei et al., 2017). Kanban går även att implementera i andra sektorer än endast IT-sektorn, 

eftersom den inte är bunden till mjukvaruutveckling då det är ett enkelt visuellt verktyg som 

är till för att underlätta projekt. Denna metod använder sig av ”Just-In-Time” (JIT) tänket, 

utvecklat av Taiichi Ohno på Toyota för deras produktionsutveckling för bilar (Sendil & 

Panneerselvam, 2007). Denna metod fokuserar på att reducera och eliminera sådant som inte 

är väsentligt för projektet vid slutleveransen för att istället prioritera aktuella uppgifter (Ibid.).  

 

En grundläggande princip som Kanban följer är att processen ska vara synlig under projektets 

gång (Lei et al., 2017). Kanban som metod går ut på att visualisera processen av ett projekt 

genom att göra delmomenten tydligare som bygger slutleverensen. Prioriteringarna 

kategoriseras genom diskussion mellan gruppmedlemmarna och förs sedan in i backlogen och 

upp på en visuell tavla, som sedan följs av samtliga gruppmedlemmar. Detta görs för att 

samtliga gruppmedlemmar ska vara delaktiga i beslutsprocessen och skapa en förståelse för 

varför gruppen fokuserar och agerar på ett visst sätt. När ett delmål har blivit avklarat, 

förflyttas den på tavlan och även i backloggen och ersätts med ett annat delmål (Ibid). Genom 

detta skapas det en förhöjd visualisering av processen som är centralt i Kanban metodiken och 

som skapar en ordning i till exempel mjuksvaruprocessen (Ibid). Syftet med Kanban är också 

att förbättra kommunikationen bland medarbetare under ett projekt genom att ha visuella 

verktyg (Ibid.). Lapparna som finns på tavlan är exempelvis ett resultat av kommunikation 

och samarbete i gruppen. En skillnad mellan Scrum och Kanban är att Kanban inte styrs av 

exempelvis en arbetsledare och att den är en öppen arbetsmetod där alla inom en organisation 

kan följa utvecklingen av ett projekt (Tendon & Müller, 2015). Inom Scrum metodiken följer 
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endast medarbetarna i arbetsgruppen utvecklingen av projektet och är på så vis mer isolerade 

från andra medarbetare på organisationen (Tendon & Müller, 2015).  

 

Det finns andra agila metoder såsom Extreme Programming (XP), Lean Development, ‘The 

crystal methods’, ‘feature driven development’, ‘Dynamic Systems Development Methods’ 

och ‘Agile Modeling’ (Cohen, Costa & Lindvall, 2004). Vi valde att fokusera på Scrum och 

Kanban på grund av att dessa metoder används på företagen som undersöks och är även 

projektledningsmetoder som ska främja kommunikation. 

 

1.5 Tidigare forskning 

 
Forskning som har gjorts om agila metoder har ofta framhävt människorna och att det är 

människorna som ska prioriteras högre än de verktyg som används i ett projekt (Tripp, 

Riemenschneider, & Thatcher, 2016). Däremot finns inte det mycket kunskap om hur agila 

metoder tolkas av de anställda på arbetsplatsen (Ibid.). I en tidigare forskning har det 

förklarats att agila grupper i organisationer behöver goda kommunikationsverktyg för att 

kunna utföra sitt arbete effektivt (Yagüe, et al., 2016). Deras forskning visar att det krävs 

olika medieverktyg, exempelvis en smartboard, som kan stötta informationsspridning mellan 

personer i agila grupper för att kunna ha en ömsesidig förståelse kring ett projekt i en agil 

grupp (Ibid). Yagüe et al. (2016) menar även att brist på kommunikationsverktyg leder till 

tidspress och bristande personlig kommunikation. 

 

Sias (2005) identifierade i sin forskning att det fanns ett samband mellan kvalitet på 

information som den anställde upplever att hen fick och arbetsrelationer på sin arbetsplats. 

Forskningen visade också på hur informationen kunde skilja sig åt mellan de anställda i 

organisationen. Resultatet av hennes forskning visade att anställda som inte var med i ett visst 

nätverk fick inte möjligheten att ta del av samma information som andra medarbetare (Ibid.). 

De relationer som gav mest information kallade forskaren för högkvalitativa relationer (Ibid.). 

Medan i lågkvalitativa relationer upplevde den anställde att hen hamnade utanför det sociala 

nätverket i organisationen (Ibid.). I de högkvalitativa relationerna hade förmannen och den 

anställde skapat gemensamma värderingar och jargonger (Ibid.). Vidare fick den anställde 

ofta mer kontinuerlig feedback av förmannen vilket kunde leda till att förmannen 

uppmuntrade den anställde att argumentera för sin roll inom organisationen (Sias, 2005). 

Inom agila metoder skulle de högkvalitativa relationerna vara det som ligger till grund för 
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gruppdynamiken inom en grupp och en förutsättning för att grupperna ska fungera väl. 

Gruppmedlemmarna måste kunna ha relationer med varandra för att kunna diskutera fram bra 

beslut och för att information ska kunna gå emellan medlemmarna. (Agile Manifesto, 2001)  

   

När McHugh, Conboy och Lang (2011) studerade sambandet mellan agila arbetssätt och 

gruppens motivation kunde forskarna se att exempelvis agila arbetssätt ökade interaktioner, 

återkoppling och kommunikation inom agila grupper. Detta resulterade i mer motiverade 

individer och en ökad känsla av samhörighet (Ibid.). Jansson (2015) studerade också 

sambandet mellan agila metoder och motivationen hos utvecklare. Hans forskning visade att 

medarbetarna behövde känna samhörighet för att dem skulle känna att sitt arbete utvecklades 

och är mer utmanande (Jansson, 2015). Behovet av gemenskap och att vara självbestämmande 

i en grupp var något som medarbetarna ansåg vara centralt (Ibid.). Forskningen visade att 

känslan av samhörighet är viktig för effektivitet och motivation eftersom medarbetare 

presterade bättre (Jansson, 2015). 

 

Kropp, Meier, Mateescu och Zahn (2016) studerade individer inom systemutveckling och 

deras utmaning med att anpassa sig efter agila metoder och kommunicera bättre. De menar att 

kvaliteten på kommunikationen mellan agila grupper inte beror endast på vilka 

kommunikationsverktyg som används utan att det centrala är hur individerna i gruppen 

kommunicerar (Ibid.). Forskarna förklarar även att kommunikativa förmågor på individnivå, 

som hanteringen av feedback, eventuella problem och aktiv deltagande, är viktiga vid arbete 

och möten i agila grupper (Ibid.). De menar att möten blir exempelvis onödiga om inte 

individer kommunicerar under dessa möten (Ibid.). 
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2. Teoretiskt ramverk 

 

Detta kapitel redogör för studiens teoretiska ramverk som sammantaget ska stödja vår analys 

av relationen mellan kommunikation och motivation. Kapitlet är indelat i två avsnitt där det 

första avsnittet presenterar en kommunikationsteori och följt av en kognitiv motivationsteori. 

Media Richness Theory (vidare MRT) är en kommunikationsteori som fokuserar på 

organisationens informationskanaler och om dessa kanaler bidrar till att minska osäkerheten 

och tvetydigheten bland de anställda. En organisation som använder sig av god 

informationskanal använder det som är grundläggande inom agila metoder; personlig 

kommunikation och interaktiva arbetssätt. Self-determination Theory (SDT) presenterar ett 

verktyg för att undersöka motivationen hos en individ genom att studera de olika 

psykologiska behoven och se om dessa blir tillgodosedda. Ur denna teori kan vi undersöka 

motivationen hos en individ på en arbetsplats och om den anställde känner samhörighet till 

arbetsplatsen, om hen upplever ett visst mått av självbestämmande (autonomi) och om den 

anställde känner att hens kompetens är behövd. 

2.1 Media Richness Theory 

Daft och Lengels (1986) teori, Media Richness Theory (vidare MRT), bidrar med ett 

kommunikativt analysverktyg till uppsatsen. Den grundar sig på varför och hur en kanal bör 

bli vald för att förmedla information i en organisation och hur en organisation bearbetar 

information. Enligt teorin bör valet av ett medium utgå ifrån hur väl mediet kan förmedla 

information och hur tvetydig informationen är innan den kan förmedlas vidare (Daft & 

Lengel, 1986). Informationsrikt medium definieras av Daft & Lengel (Ibid.) som information 

som har kapaciteten att förändra en tolkning och om det gör det anses även förmedling av 

information som effektiv. 

 

För att förstå hur pass diffus information kan vara, utgår Daft och Lengel från två olika 

kategorier, eller så kallade “två krafter” (Ibid. vår övers); osäkerhet och tvetydighet. När 

information saknas eller är otydlig kan medarbetare känna sig osäker i en organisation (Ibid.). 

När det finns tvetydighet bland medarbetare betyder det att informationen de erhållit är svår 

att förstå eller är bristfällig och kan leda till förvirring i organisationer (Ibid.). När 

organisationer har tillräckligt mycket material för att kunna svara på eventuella frågor som 

ställs av medarbetarna, kan de lättare definiera olika problem och lösa eventuella konflikter 

(Ibid.). Detta anses resultera i låg osäkerhet inom organisationer (Ibid.). Andra eller 
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konflikterande tolkningar av samma fenomen är en form av tvetydighet, men nya tolkningar 

är också nödvändiga för att kunna förstå orsaken till ett missförstånd (Daft & Lengel, 1986).  

 

Ett medium eller en kommunikationskanal är ett medel som behövs för att kunna förmedla 

information och bör väljas utifrån kapaciteten att reducera osäkerhet och tvetydighet bland 

medarbetare (Ibid.). Ett medium kan exempelvis vara en telefon, mejl eller videokonferens 

(Ibid.) Det finns också formella system för att tillhandahålla medarbetare med information om 

hur till exempel produktionen flyter på (Ibid.). Genom samordning av den interna 

kommunikationen, det vill säga organisationens struktur, kan individen bli försedd med 

tillräckligt information och kan genomföra sina arbetsuppgifter (Ibid.). Hur bra ett medium är 

på att överföra rik information beror på hur mediets funktion Detta beskrivs närmare i 

avsnittet nedan.  

2.1.1 Rik information 

Hur rik informationen uppfattas beror på valet av medium eller kommunikationskanal. Ett 

innehållsrikt medium blir vald utifrån hur bra den är på att förmedla något, om den ger 

möjlighet till feedback och till tolkningar (Ibid.). Skillnaden mellan ett innehållsrikt och ett 

innehållsfattigt medium är att ett innehållsrikt medium involverar ansikte-mot-ansikte samtal 

och är personlig, medan medium med fattigt innehåll är mer opersonlig och beror på tydliga 

procedurer och regler (Ibid.). Om ett medium snabbt kan reducera eventuella tvetydigheter 

och osäkerheter är den rik (Ibid). Dessutom om den ger möjligheten till att bearbeta komplexa 

och subjektiva meddelanden är den rik (Ibid.). Med andra ord ju mer innehållsrikt mediet är, 

ju mer effektiv och personlig blir kommunikationen.  
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Figur 2. Översikt av Media Richness Theory. 
 

Den rikaste formen av ett medium ger möjligheten till att läsa kroppsspråk, tonläge och ge 

direkt feedback på olika tolkningar (Daft & Lengel, 1986). Denna typ av medium kallas för 

ansikte-mot-ansikte samtal (se Figur 2). Det medium som orsakar mest tvetydighet och 

osäkerhet är till exempel massutskick eller affischer i organisationen (se Figur 2). Denna form 

av information kan ge upphov till flera olika tolkningar och hämmar möjligheten till att få 

direkt feedback eller läsa av ansiktsuttryck när informationen mottages (Ibid.).  

Organisationer kan välja andra kanaler för att förmedla information som kan vara både 

personliga och opersonliga. Teorin menar att användningen av gruppmöten eller 

planeringsmöten, och arbetsgrupper kan även bidra till att lösa osäkerhet och tvetydighet 

exempelvis vid ett större projekt (Ibid.). Dessa metoder kan exempelvis ge möjligheten till att 

diskutera arbetsprocessen. (Ibid) Ett sätt att föra information mellan avdelningarna i en 

organisation är att ha en samverkare som har en helhetssyn på vad som försiggår på de olika 

avdelningarna och kan reducera eventuella osäkerheter vid behov (Ibid.).  

 

Valet av kommunikationskanal är betydelsefull eftersom det kan avgöra om ett projekt 

utvecklas eller inte. Ansikte-mot-ansikte samtal anses som det mest innehållsrika och 

effektiva mediet vilket är också något som agila manifestet förespråkar precis lika mycket 

som motivation hos individer (Agila Manifestet, 2001).  
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2.2 Self-determination theory 

 

Self-determination theory (SDT) är en kognitiv motivationsteori som är grundad på 

människas tre grundläggande psykologiska behov; kompetens, autonomi och samhörighet 

(Deci & Ryan, 2000). Teorin är baserad på en utveckling av tre former av motivation hos en 

människa och presenteras nedan.  

 

● Amotivation 

● Yttre motivation 

● Inre motivation 

 

Motivationsteorin menar att för att de psykologiska behoven ska bli mötta, är det 

betydelsefullt om en individ känner inre eller yttre motivation när de utför något (Ibid.). Till 

exempel, en orsak till varför en person kan känna yttre motivation till att gå till sin arbetsplats 

är för att hen vet att hen får pengar för sitt arbete, med andra ord lön, och detta är även ett 

tecken på låg autonomi (Ibid.). Vidare handlar den inre motivationen om en persons egna 

drivkrafter när hen ska genomföra något vilket förklaras närmare nedan (Se 4.2.2 Inre 

motivation). Reeve (2014) förklarar att känslan av autonomi spelar en viktig roll för 

motivation eftersom både den inre och yttre motivationen påverkas av hur pass 

självbestämmande en person är. Ju större känsla av autonomi en människa känner desto mer 

anstränger de sig i det de gör, känner eller tänker (Ibid.) Varför en person väljer att bete sig på 

ett visst sätt kan härstamma ifrån personens yttre eller inre drivkrafter (Ibid.). De tre 

motivationstyperna presenteras och utvecklas i nästkommande delavsnitt. 

2.2.1 Amotivation 

Amotivation betyder total brist på motivation (Deci & Ryan, 2000). Detta är ett tillstånd där 

personen varken känner inre eller yttre motivation och har låg energi som gör det svårt för 

dem att genomföra någonting (Ibid.). Ett exempel på en amotiverad person är en student som 

inte deltar eller sover på föreläsningar (Reeve, 2014).  

2.2.2 Yttre motivation 

Enligt Deci & Ryan (2000) består den yttre motivationen av fyra delgrupper, eller så kallad 

regleringar, som kallas för yttre (ingen autonomi), introjektionerad (lite autonomi), 

identifierad (mestadels autonomi) och integrerad reglering (full autonomi). Dessa fyra 
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regleringar skiljer sig från varandra genom de olika nivåerna av autonomi för varje reglering, 

det vill säga från att inte vara självbestämmande till fullt självbestämmande (integrerad) (Deci 

& Ryan, 2000).  

 

Dessa regulatorer kan hjälpa förstå exempelvis varför en person arbetar med en tråkig 

arbetsuppgift om endast betydelsen av uppgiften är uppfattat av personen (Reeve, 2014). 

Exempelvis som nämnt ovan (Se avsnitt 4.2 Self-determination theory) en person som arbetar 

med en tråkig uppgift gör det för att hen vet att hen får lön efter genomförandet (Ibid.).  

Personer som är autonoma och duktiga på att reglera sig själv kan använda dessa olika 

regleringar i flera situationer och i dessa situationer är dem bland annat mer kompetenta, 

sociala och presterar väl gentemot mer kontrollerande människor (Ibid.). 

2.2.3 Inre motivation 

Inre motivationen uppkommer när individen känner att deras psykologiska behov av 

kompetens, autonomi och samhörighet har blivit mötta (Reeve, 2014). Inre motivation 

härstammar från en persons vilja att utvecklas, utforska, uppnå mål och lära sig nya saker för 

att kunna tillfredsställa sina psykologiska behov (Ibid.). Därmed för att uppfylla sina behov 

letar människor efter och stannar i situationer som tillfredsställer dem psykologiskt (Ibid.). 

Människor med inre motivation tenderar att vara bland annat mer kreativa, de bearbetar 

information bättre och har större vilja att lära sig om saker samt har ett gott välbefinnande 

(Ibid.). De tre psykologiska behoven presenteras nedan. 

2.2.4 Kompetens 

Känslan av kompetens grundar sig på förmågan och känslan av att kunna hantera nya miljöer, 

interaktioner, utmaningar men även syftar på människans förmåga att kunna utvecklas (Ibid.). 

Behovet av att känna sig kompetent leder till att personer söker efter och deltar i aktiviteter 

som har en viss nivå av komplexitet som efterliknar sina individuella förmågor (Ibid.). När en 

individ har utvecklat och tillämpat sina förmågor i en uppgift har individens känsla av 

kompetens blivit mött (Ibid.). Känslan av kompetens kan bli berörd genom exempelvis en 

maximal utmaning där känslan av framgång och glädje är större när människor har löst 

komplexa utmaningar (Ibid.). Behovet av återkoppling (feedback) är även viktigt där 

personens prestation i en uppgift kan visa hur pass utmanad en person är eller inte (Ibid.). 

Återkoppling hjälper därmed en människa att förstå om sin prestation i en uppgift har visat att 
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dem är kompetenta respektive inkompetenta (Reeve, 2014). Konstruktiv återkoppling kan 

även resultera i bland annat ökad prestation och goda problemlösningsförmågor (Ibid.).  

2.2.5 Autonomi  

Autonomi handlar om behovet att vara självbestämmande, ha personliga mål och att kunna 

reglera sitt beteende (Deci & Ryan, 1985). När en individ är självbestämmande styr 

individens intressen och vilja olika beslut. Människor med hög autonomi har stark inre 

motivation till skillnad från personer som blir kontrollerad av yttre faktorer (Ibid.). Yttre 

faktorer kan vara när andra individer bestämmer hur en person ska tänka, agera eller känna 

(Reeve, 2014). Ett sätt att främja människans autonomi är genom att ge dem möjligheten att ta 

egna beslut genom att förse dem med olika alternativ eller val (Ibid.). Genom att låta en 

person ta egna beslut med hänsyn till deras eget intresse, personliga mål och värderingar, ökar 

känslan av autonomi hos personen (Ibid.). Upplevelsen och möjligheten att ta egna beslut 

leder inte endast till god autonomi utan ökar den inre motivationen men också prestation och 

kreativitet (Ibid.).  

2.2.6 Samhörighet 

Samhörighet menar människans behov av närhet och människans känsla av samhörighet i en 

grupp (Reeve, 2014). Känslan av samhörighet härstammar ifrån människas behov av att ha en 

emotionell anknytning med en annan person (Ibid.). För att möta det psykologiska behovet är 

det viktigt för en människa att få möjligheten att lära känna en person på ett betydelsefullt sätt 

(Ibid.). Sociala interaktioner betraktas därmed som något centralt bland människor (Ibid.). 

Människor söker efter goda interaktioner med andra för att uppfylla sitt behov av 

samhörighet, och personer som möter varandra personligen (ansikte-mot-ansikte) har större 

vilja att skapa relationer (Ibid.). En människa kan även känna samhörighet när de upplever att 

individen de interagerar med bryr sig om och tycker om dem (Ibid.). När samhörighetskänslan 

ligger högt, ökar bland annat en persons välbefinnande och minskar stress (Ibid.) 
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3. Metod och material 

 

Detta kapitel presenterar studiens upplägg och våra metoder för datainsamling, bearbetning 

och analys. Följt av detta diskuteras studiens etiska överväganden och avslutas med en 

diskussion om studiens giltighet och tillförlighet.  

3.1 Kvalitativ ansats 

I denna studie består det empiriska materialet av semistrukturerade intervjuer. Valet av 

insamlingsmetod grundade sig på våra kvalitativa forskningsfrågor, som handlade om 

personliga uppfattningar och upplevelser i relation till agila metoder (Johansson, 2014). 

Studien följde en induktiv forskningsprocess där insamlingen av intervjudata skedde före 

analysen i samband med studiens teoretiska ramverk (Hjerm & Lindgren, 2014). 

Semistrukturerade intervjuer ansågs vara den mest givande metoden för vår studie eftersom vi 

ville förstå ett samhällsfenomen och personerna som lever i den. Denna metod är även 

relevant för att den ger upphov till ett öppet och bekvämare samtal om personliga upplevelser, 

som kanske inte uppstår i exempelvis en fokusgrupp (Dahlin-Ivanoff, 2015). Genom att ha 

individuella intervjuer kan respondenten också tala om sådant som de möjligen inte skulle 

våga tala om i en större grupp. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Motivationskänslor 

såsom känslan av tillhörighet och kompetens, är känslor som skiljer sig från person till person 

vilket var en faktor som vi tog hänsyn till vid metodvalet (Öberg, 2015). Hur vi valde dessa 

personer och organisationer beskrivs vidare i nästa avsnitt. 

3.2 Material och urval 
 

3.2.1 Urval av organisationer  

 

För att hitta organisationer som arbetar med agila metoder genomfördes sökningar online där 

det fanns mycket information om organisationers arbetssätt på företagens hemsidor. Det var 

inte betydelsefullt för oss som uppsatsskrivare vilket typ av tjänst eller produkt organisationen 

arbetade med, utan det som var centralt vid urvalet av företag var om de arbetar agilt och om 

de gör det rutinmässigt.  

De organisationer som kontaktades jobbade inte endast inom IT-sektorn där den agila 

arbetssättet används vanligtvis, utan vi kontaktade företag som arbetar med olika tjänster 

inom samhället. För att verifiera att ett företag verkligen arbetade med agila metoder sökte vi 

efter minst två utomstående källor om företagets arbetssätt eller granskade vad de skrev på sin 
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hemsida. Första kontakt med organisationerna skedde genom e-postmeddelanden som sändes 

till nyckelpersoner på företagen. E-postmeddelandena innehöll en presentation om 

uppsatsskrivarna, vad vår uppsats vill undersöka och vad vi skulle vilja göra på 

organisationen om vi fick besöka dem.  

 

Det slutgiltiga urvalet av, som vi kallar av anonymitets skäl, organisation X och organisation 

Y, valdes eftersom de är två välkända organisationer i Sverige och vid upptäckten att de 

arbetade med agila metoder, väcktes vårt intresse. Första organisationen vi studerade är ett 

stort nationellt företag som förmedlar försäkringar för privatpersoner och använder den agila 

metoden Scrum (se 2.2.1 Agila metoder). Den andra organisationen vi studerade är ett företag 

som är verksamt inom telekommunikationssektorn och arbetar med digitala internetlösningar.  

 

Vår avsikt var att besöka tre organisationer för att kunna få en bredare analys och förståelse 

av hur anställda uppfattar användningen av agila metoder. En orsak till det var att undvika 

risken att det skulle råda ett dåligt arbetsklimat och ge oss en skev bild av hur de agila 

metoderna uppfattas (Ahrne & Svensson, 2015). Det tredje företaget som kontaktades gav inte 

en snabb respons, vilket gjorde att vi inte kunde genomföra intervjuer hos företaget på grund 

av tidsbrist. 

 

3.2.2 Urval av respondenter  

 

Uppsatsens avsikt var att intervjua fem anställda per organisation; fyra stycken medarbetare 

från en agil grupp och en agil coach. Vårt mål var att ta ett mindre urval från gruppen för att 

få en djupare förståelse av företagets kommunikationskanaler och anställdas upplevelser av 

agila metoder (Larsson 2010). Syftet med att endast intervjua en agil coach per organisation 

var att få en inblick i hur coacher upplever kommunikationen, sin arbetsroll och de agila 

metodernas påverkan på grupperna (Ibid.).  

 

I organisation X var det fyra frivilliga respondenterna som valde att delta i vår studie varav en 

agil coach som introducerades till oss på förhand. Vi hade även att ett inledande möte med en 

nyckelperson för att exempelvis ta reda på vilka agila begrepp vi kan använda under 

intervjuerna. I organisation Y var de fem respondenterna valda på förhand av en ansvarig i 

organisationen och vi blev inte introducerade till respondenterna innan intervjuerna. Det som 

skiljde dessa organisationer var vid det inledande mötet på organisation X, där fick vi 
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observera arbetsplatsen en kort stund och se hur en agil grupp arbetade praktiken. I 

organisation Y hade vi inte ett inledande möte eftersom vi fokuserade på att utföra 

intervjuerna men möjligheten att diskutera organisationens arbetssätt och deras interna 

begrepp skedde efter intervjun med agila coachen. Olika begrepp tydliggjordes under 

intervjuerna med stöd av följdfrågor. Vidare hur vårt genomförande gick till, beskriver vi 

närmare i nästa avsnitt.   

 

3.3 Genomförande 

3.3.1 Intervjuer  

Intervjuerna genomfördes den 21 november respektive den 1 december på plats i 

organisationerna. Alla intervjuer genomfördes i ett rum som vi blev tilldelade på respektive 

huvudkontor, vilket även var avskilt från respondenternas arbetsrum. Innan intervjuerna 

utfördes berättade vi kort om studiens syfte men beskrev inte specifikt vad det var som 

studeras. Det var ett medvetet val för att få respondenterna att besvara intervjufrågorna 

obehindrat. Vi frågade respondenterna om de var bekväma att delta och om de godkände att 

intervjun spelades in. Om respondenten godkände inspelningen betraktades det som att dem 

gav oss ett informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Deras anonymitet i studien 

förklarades och att inspelningen och transkriberingen av intervjuerna skulle raderas vid 

studiens slut. Under intervjuerna var båda uppsatsskrivare närvarande. För att förtydliga 

vilken roll vardera personen hade i förhållande till intervjun, redogjordes respektive 

ansvarsuppgifter innan intervjuerna.  

Respektive uppsatsskrivare fick tillfälle att hålla intervjuer där en fick hålla intervjuerna i 

organisation X och den andra i organisation Y. Valet av att ha samma person som intervjuar 

vid ett tillfälle grundade sig på att intervjufrågorna skulle bli mer bekväma hos personen. En 

uppsatsskrivare antecknade under intervjuerna för att fånga upp om eventuella följdfrågor 

ställs, om det fanns nyanseringar i talet och hur respondenten kroppsligen eller känslomässigt 

besvarade frågorna. Dessutom är det svårt att upptäcka fysiska reaktioner ifrån det skrivna 

materialet (Ahrne & Svensson, 2015). 

Slutligen efter inspelningen bad vi respondenterna att skriva ner deras e-postadresser för att få 

möjligheten att skicka transkriberingen av hens intervju till dem och ge dem tillfället att 

granska den. Intervjuerna var mellan 20–30 minuter långa vilket var ungefär den tid som vi 
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förväntade oss. Nedan förklarar vi hur vi gick tillväga för att utforma våra intervjumallar som 

vi använde vid intervjutillfällena och studiens operationalisering. 

3.3.2 Operationalisering 

Genomförandet av intervjuerna skedde med två intervjumallar, en mall för de anställda och en 

annan för agila coacher. Mallarnas indelning i ämnen och frågor behandlar studiens 

operationalisering av uppsatsen syfte och forskningsfrågor, och av de teoretiska perspektiv 

och tidigare forskning som uppsatsen utgår ifrån. Tabellen nedan redogör för studiens 

operationalisering. Den avläses från första kolumnen till vänster till höger där respektive del 

av intervjun för både agila medlemmar och agila coachen kopplas till relevant ämne och 

forskningsfråga. Alla intervjufrågor ställdes inte på samma sätt till varje respondent men 

frågornas innehåll och ämnen var detsamma i varje intervju. Tabellen redovisar också denna 

studies vetenskapliga förankring för varje intervjudel. 

 

Intervjufrågor 
 

 

Ämne 
 

 

Forskningsfråga 
 

 

Tidigare forskning 

inom agila metoder 

Del 1: 
Agila medlemma – 

Fråga 1–3 
Agil coach – Fråga 

1–2 

Tidigare 

erfarenheter 
Forskningsfråga 1  Jansson (2015); McHugh, 

Conboy & Lang (2011) 

Del 2: 
 Agila medlemma – 

Fråga 4–7 
 Agil coach – Fråga 

3–6 

Informationskanaler Forskningsfråga 1 & 

3 
Yagüe, Garbajosa, Díaz & 

González (2016); Kropp, 

Meier, Mateescu, & Zahn 

(2014) 

Del 3: 
 Agila medlemma – 

Fråga 8–11 
Agil coach – Fråga 

7–9 
  

Motivation; 

Autonomi 
Forskningsfråga 1-2  Jansson (2015); McHugh, 

Conboy & Lang (2011) 

Del 4: 
 Agila medlemma – 

Fråga 12–16 
Agil coach – Fråga 

10–14 

Motivation; 

Samhörighet 
Forskningsfråga 1-2   Jansson (2015); McHugh, 

Conboy & Lang (2011) 

Del 5: 
 Agila medlemma – 

Fråga 17–19 
Agil coach – Fråga 

15–16 

Motivation; 

Kompetens 
Forskningsfråga 1-2  Jansson (2015); Conboy & 

Lang (2011) 
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Del 6: 
 Agila medlemma – 

Fråga 20–23 
Agil coach – Fråga 

17–20 

Slutfrågor; 

Reflektioner 
Forskningsfråga 1 & 

3 
 Jansson (2015)  

 

Tabell 1. Översikt av studiens operationalisering. Intervjufrågorna återfinns i Appendix, bilaga 2; 3. 

 
I första fasen av intervjuerna handlade intervjufrågorna om respondentens bakgrund i 

organisationen samt om deras erfarenheter med agila metoder (Se tabell 1).  Dessa typer av 

bakgrundsfrågor var neutrala frågor för att respondenterna skulle känna sig bekväma och 

skapa tillit mellan oss (Jansson, 2015; McHugh, Conboy & Lang, 2011; Öberg, 2015).  

 

I den andra delen av intervjun ställdes frågor om informations- och kommunikationskanaler. 

(Se tabell 1). För att förstå personliga upplevelser tillämpades öppna frågor och 

uppföljningsfrågor (Öberg, 2015; Kropp et al., 2014). Dessutom gav dessa frågor upphov till 

konkreta svar på vilka medier som används för att tillhandahålla viktig information från 

nyckelpersoner. Frågor och följdfrågor formulerades för att förstå hur 

informationsspridningen upplevs och vilka kanaler som vanligtvis används i organisationens 

vardag (Daft & Lengel, 1986; Öberg, 2015). 

 

Tredje ämnet behandlade frågor om hur den upplevda autonomin var i organisationen och 

gruppen och var första temat som behandlade motivationsfaktorer i deras arbete (Se tabell 1). 

Syftet med dessa frågor var att få en uppfattning om respondenternas autonomikänslor på en 

individuell- och gruppnivå (Jansson, 2015; Deci & Ryan, 2000). Dessa berättelser ledde till 

reflektioner om hur respektive respondenterna upplevde sin känsla av självständighet i 

organisationen. Frågorna om autonomi kan ge oss förståelse av hur respondenten känner att 

hen kan arbeta självständigt, om respondentens känsla tolkades som hög är det ett tecken på 

en ökad motivation enligt motivationsteorin (SDT) (Deci & Ryan, 2000).  

 

Följt av detta ämne behandlades intervjuns fjärde ämne (se tabell 1 ovan); känslan av 

samhörighet i organisationen vilket är ett psykologiskt behov som bör vara uppfylld enligt 

motivationsteorin (SDT) (Ibid.). När en person tillämpat sina individuella förmågor i en 

uppgift kan det anses att personens känsla av kompetens blivit mött (Reeve, 2014). 

Intervjusvaren om samhörighetskänslor kunde bidra med en förståelse för gruppsamarbetet 

och hur den fungerar enligt medarbetarna (McHugh, Conboy & Lang, 2011). 
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Det femte ämnet lyfter fram frågor om kompetens (Se tabell 1). Temat behandlade känslor av 

kompetens hos den anställde vilket har också en koppling till den inre motivationen hos en 

person (Deci & Ryan, 2000). Frågorna som behandlade kompetenskänslorna kan indikera om 

deras kompetens utnyttjas eller inte på arbetsplatsen (McHugh, Conboy & Lang, 2011).  

 

Den sista delen av intervju bestod av neutrala frågor om agila metoder och avslutades med 

frågor som gav alla respondenter ett tillfälle att resonera kring kommunikationskanalerna och 

gruppkommunikationens betydelse på arbetsplatsen (Se tabell 1) (Jansson, 2015). Frågorna 

ställdes för att få en insyn i hur viktigt kommunikationskanaler är för de anställda och om 

kommunikationen upplevs vara effektiv. Dessa frågor kopplas till Media Richness teorin som 

argumenterar kring valet av rätt kommunikationskanaler och hur dessa 

kommunikationskanaler hjälper till att minska tvetydighet och osäkerhet (Daft & Lengel, 

1986).  

3.3.3 Bearbetning 

Bearbetningen av empirin skedde genom en transkribering intervjuerna efter genomförandet 

av dem. Därefter växlades ljudfilerna mellan uppsatsskrivarna för att jämföra filerna med 

varandras transkriberingar och för att granska om vi har missat någon nyansering eller dylikt i 

respektive transkribering. Sedan skickades transkriberingarna till respektive respondent för att 

ge dem tillfället att bekräfta deras berättelser. När transkriberingarna var färdiga och 

intervjudata var sammanställda granskades allt få en spontan överblick av materialet 

(Rennstam & Wästerfors, 2015).  

I nästa avsnitt beskrivs det hur bearbetningen och kodningen av intervjudata genomfördes och 

vidare hur teman framkallades från materialet. 

3.3.4 Tematisk analys 

En tematisk analys betraktas som ett relevant analysverktyg för att kunna hitta mönster och 

teman från ett skriftligt material (Lindgren, 2014). En tematisk analys innebär en kodning och 

kategorisering av ord och återkommande uttryck i text som gör det lättare att upptäcka 

mönster eller större teman (Ibid.) Det första steget i analysen var att dela in exempelvis det 

som tolkas som erfarenhets beskrivningar eller åsikter kring kommunikationskanalerna och 

effektiviteten i organisationen. Vid tematiseringen kunde vi i första sorteringen av 
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intervjuerna från organisation Y skapa 20 teman. När vi granskade materialet närmare 

upptäcktes det att vissa teman föll under ett större tema. Sammanfattningsvis kunde vi i den 

tematiska analysen identifiera fem teman, vilket är “Kommunikationskanaler”, “Gruppens 

och individens autonomi”, “Kompetens”, “Gruppens samhörighet” och “Konflikthantering”.  

 

3.4 Etiska överväganden   
 

Något som bör tas hänsyn till för denna studie är de etiska kraven som Vetenskapsrådet 

(2002) presenterar. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet förklarar att deltagarna bör 

vara medvetna om forskningens syfte och framgick detta vid första kontakt med företagen 

(Ibid.) Samtyckeskravet är relevant för uppsatsen eftersom den fokuserar på att deltagarna har 

rätt till att bestämma över sin delaktighet och detta ska även vara uttryckt vid första kontakt 

(Ibid.). Konfidentialitetskravet är väldigt central för denna uppsats vilket handlar om kravet 

på anonymisering av personliga uppgifter som exempelvis namn och organisationens namn 

(Ibid.). Dessa uppgifter ska anonymiseras i vår uppsats för att undvika bland annat 

identifiering av deltagarna men det finns alltid en risk att detta kan ske trots anonymisering 

(Öberg, 2015). Att visa transkriberingarna för deltagaren är ett sätt att ge respondenterna 

möjlighet att bekräfta deras berättelser (Ibid.). Nyttjandekravet beskriver att uppgifter om 

deltagarna får enbart användas för forskningsändamål vilket samtalades vid intervjuerna 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

3.4.1 Giltighet 

Studiens giltighet handlar om studien undersöker det som den avser att undersöka (Esaiasson 

et al., 2017). Vi valde visa transkriberingarna till respektive respondent. Vi ville ge 

respondenterna en möjlighet att läsa och granska deras egna intervjuer och för att bekräfta att 

vi exempelvis inte misstolkat dem (Ahrne & Svensson, 2015). Där det kan bli problematiskt 

om respondenterna inte instämmer i det som är skrivet i transkriberingen (Ibid.) Möjligheten 

till att välja våra respondenter förekom inte utan vi blev begränsade till de personer som 

organisationen valde åt oss. Vidare finns det en risk att vi inte undersökte det vi ville. Dock 

ger detta upphov till en reflektion om huruvida vi skulle hitta mer kritiska personer till studien 

om vi gjorde urvalet själva. Om ett urval gjordes av uppsatsskrivarna skulle det inte 

nödvändigtvis leda till att mer kritiska anställda blev intervjuade. Det skulle möjligtvis ha 

minimerat risken att respondenterna medvetet blev valda av organisationen och endast talat 
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positivt om företaget (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). Detta är förvisso inte något som 

organisationen kan styra över, men om uppsatsskrivarna fått möjligheten att välja 

respondenterna hade risken också funnits att endast positivt inställda medarbetare blivit 

intervjuade. 

3.4.2 Tillförlitlighet 

För att uppnå en god kvalité på våra mätningar krävs en insyn i studiens tillförlitlighet 

(Esaiasson et al., 2017). Alla intervjuer som utfördes koncist i den mån att vi inte ändrade 

teman eller inkluderade nya teman. För att visa en god kvalité i det som granskades valde vi 

som nämnt tidigare att visa transkriberingarna för varje respondent. Detta gjorde vi för att 

minska på eventuella misstolkningar av respondenternas berättelser eller uttryck. Däremot 

begränsas våra slutsatser det ett litet urval och gör det svårt att generalisera dem till andra 

agila organisationer. 
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4. Resultat och analys 

 

Detta kapitel presenterar studiens resultat av de insamlade intervjusvaren i samband med 

analysen. Resultaten och analysen utgår utifrån de fem huvudteman som blev konstruerade 

vid den tematiska analysen. Under tre teman redogör vi för ytterligare aspekter som har haft 

betydelse för huvudtemat. Resultaten redovisas genom en inledande beskrivning av temats 

huvuddrag och iakttagelser, följt av en redovisning av frågorna som ställdes och utdrag från 

intervjuerna. Intervjufrågorna ställdes inte på samma sätt till alla respondenterna men det 

tänkta innehållet har täckts in i varje fråga.  

 

Respondenterna benämns ‘R + en siffra’ eller “AC + en siffra” (agil coach), oberoende på 

vilken ordning vi intervjuade dem. ‘I’ står för intervjuare. Respektive organisation namnges 

som organisation X och organisation Y. 

4.1 Erfarenheter av agila metoder  

Respondenternas svar varierade på frågorna om deras erfarenheter med agila metoder (se 

intervjufrågorna nedan) och en majoritet av de intervjuade svarade att de hade arbetat med 

delar av agila metoder tidigare. Ett fåtal påpekade att de inte hade arbetat med en enskild agil 

metod förut, utan att de exempelvis erfarit en eller flera aspekter av olika agila metoder i sitt 

arbete. I organisation X var två av fem respondenter nyanställda och de resterande 

respondenter hade arbetat på sitt företag under en längre period. I organisation Y hade alla 

respondenter jobbat på företaget i en längre period vilket kan tydas att dessa respondenter är 

mer bekväma med att arbeta med det agila arbetssättet i organisationen.  

 

Intervjufrågor; Introduktion till den agila arbetssättet 

1. Berätta om dig själv; vad gör du på företaget och vad har du för ansvarsuppgifter.  

2. Hur blev du introducerad till arbetssättet på organisationen?  

3. Har du arbetat med agila metoder/det här arbetssättet förut?  

 

Tabell 2. Redogörelse för intervjuerna, del 1. Återfinns i Appendix, bilaga 2. 
 

När respondenterna fick besvara frågor om hur de upplevde sin introducering till arbetssättet i 

organisationen, upplevde tre av åtta respondenter att de inte fick någon introduktion till 
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arbetssättet inom deras organisation eller hade inte vetskap om vilken metod som sin grupp 

använde. 

 

De resterande respondenter förklarade att de hade fått en introduktion vid 

anställningsintervjun eller vid arbetsstart. En kritik som vi fick ta del av var att en respondent 

förklarade att hens beskrivning av arbetsmetodiken vid anställningsintervjun stämde inte 

överens med vad hen upplevde i praktiken. En annan respondent upplevde att hen inte fick en 

tydlig introduktion till arbetssättet i organisationen. 

 

“R2: Ja, sen vad ska man säga, vi blir ofta lite mera, vad ska man 

säga [introducerade] ’by the book’ på själva konsultintervjun. Man 

vill gärna måla upp hur bra, hur man jobbar sen så blir det lite inte 

riktigt så när man väl kommer in i det.” (Organisation Y) 

 

“R6: Vi har inte fått, just för att vi inte har fått någon bra 

introduktion så känner jag att vi inte riktigt kunnat komma igång så 

som vi borde ha kunnat.” (Organisation X) 

 

Enligt Media Richness teorin demonstrerar intervjusvaren en betydande brist på information 

eftersom respondentens arbete ansågs lida när de inte har fått tillräckligt mycket information 

(Daft & Lengel, 1986). Det kan också tolkas genom respondenternas svar att organisationerna 

inte diskuterade med medarbetare om deras tidigare erfarenheter med agila metoder för att 

kunna eventuellt tydliggöra arbetsmetodiken. Om organisation hade vetskap om blivande 

anställdas bakgrund med agila metoder kan det förhindra att bristfällig information och 

osäkerhet kretsar kring medarbetare. 

 

“R6: Ja, jag har ju jobbat lite med det förut och haft lite utbildning 

om det i skolan, så att jag fick ingen intro här men jag märkte direkt 

att dom jobbade enligt scrum” (Organisation X) 

  

Utöver dessa svar var respondenternas svar jämlika i förhållande till hur deras introduktion på 

arbetsplatsen har gått till vilket innebär att medarbetare i dessa organisationer har fått 

tillräcklig med information om arbetsmetodiken för att kunna utföra sitt arbete. 

Sammanfattningsvis visade svaren att respondenterna upplevde en avsaknad av information 
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om arbetsmetodiken. Bristen av information påverkade medarbetarens arbetsprocess och en 

sämre upplevelse av introduktionen till arbetssättet gav en fel bild av organisationen för 

respondenten. Informationen som organisationen gav respondenten skedde genom vad det kan 

tolkas som en rutinmässig informationsspridning om arbetsmetodiken vid 

anställningsintervjun men informationen som de gav till respondenten brast i belägg när hen 

upplevde att informationen inte överensstämde i praktiken och gav en tvetydig bild av 

organisationen (Daft & Lengel, 1986). 

 

4.1.1. Agila metoders påverkan på effektivitet 

 

Intervjusvaren visade att respondenterna upplevde användningen av agila metoder i 

organisationen som något positivt. Sex respondenter uttryckte positiva åsikter kring frågan om 

metodernas betydelse för effektivitet (Se intervjufrågan nedan).  

 

Intervjufrågor; Autonomi 

      11. Uppfattar du att du har blivit mer effektiv i ditt arbete?  

 

Tabell 3. Redogörelse för intervjuerna, del 2. Återfinns i Appendix, bilaga 2. 

 

“R1: Jag tror mest också när jag började så var jag helt ny och allting 

var jättenytt så nu tror jag att erfarenheten har gjort mig mer effektiv 

men ja men jag tycker vårt arbetssätt är ganska bra.” (Organisation 

Y) 

 

“R8: Aa, ja, det tycker ja. Jag tycker om dem. Jag gillar, vad skulle 

man säga, just sprint planeringarna. Och liksom, och sprint 

återblickarna och det här. Det tycker jag är väldigt, jag tycker att det 

är väldigt bra.” (Organisation X) 

 

Av intervjusvaren kan det tolkas att respondenterna upplevde att agila metoder har bidragit till 

effektivitet. En respondent uttryckte däremot att effektiviteten kan påverkas om de är nya eller 

äldre medarbetare som arbetar tillsammans.  
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“R5: I de äldre så tycker jag de har väldigt effektiv kommunikation 

för att de känner ju varandra, de kan på tre ord få igång någonting 

eller att de förstår varandra. Vi nya förstås är inte vana med alla 

lägen och kommunikationen oss emellan är ju lite trevande förstås 

eftersom vi är nya.” (Organisation X) 

 

Respondentens svar demonstrerar att erfarenhet med det agila arbetssättet har en inverkan på 

kommunikationen där äldre medarbetare upplevelse kommunicera bättre mellan varandra än 

med de nyanställda. Utifrån motivationsteorin (SDT) påverkar människors närhet till andra 

känslan av samhörighet (Reeve, 2014). Drivet att lära känna andra människor är också 

nödvändigt för känslan av samhörighet (Ibid.). Intervjusvaren tyder på att respondenten är 

medveten om att det saknas god samhörighet i gruppen hen arbetar i vilket ger uttryck i 

kommunikationen mellan medarbetare.  

 

De två resterande respondenter uttryckte att de inte har blivit effektivare i sitt arbete där två 

respondenterna berättade att arbetat med agila metoder tidigare.  

 

“R2: Ja, kanske inte på [Organisation Y]. Det beror helt på. Vissa 

veckor kan man vara jätteeffektiv och sen så fastnar man med 

någonting å så blir det ingen effektivitet alls eller att man kanske 

blir oense i gruppen om hur någonting ska lösas och så stannar det 

av och så. Men det tycker jag nog inte att [Organisation Y] har 

bidragit till att jag har blivit mer effektiv. Det tycker jag inte.” 

(Organisation Y) 

 

En respondent ansåg att de har blivit effektivare i sitt arbete men förklarade att effektiviteten 

kan påverkas vid valet av uppdrag. 

 

“R3: När man får göra, när man får bestämma vad man vill jobba 

med eller så, så kan det bli att man inte väljer det viktigaste. Utan 

det som är mest roligast för stunden.” (Organisation Y) 
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“R4: Ja, det händer väl mest hela tiden att man får bestämma själv 

hur man löser någonting men, jag vet inte, vi har det ganska fritt 

utrymme att utveckla och göra, göra förbättringar och så där. Så jag 

upplever det hela tiden att man har frihet att förändra och göra som 

man vill.” (Organisation Y) 

 

Agila metoder uppmuntrar till att individerna i gruppen ska ta ansvar för att delmålen ska bli 

nådda i till exempel en sprint. Vad som kan tolkas i respondentens svar ovan är att hen oftast 

väljer det som hen anser är kul eller uppdrag som hen själv föredrar att arbeta med, där 

uppgifter som är monotona blir liggande. Intervjusvaren visade när individer ges frihet till att 

välja arbetsuppgifter, leder inte det nödvändigtvis till en ökad effektivitet. När medarbetare 

får ta egna beslut kring en uppgift, kan detta även leda till ökad känsla av autonomi på 

arbetsplatsen (Reeve, 2014). Respondenterna berättade att de tyckte om att ha kontroll över 

valet av uppdrag vilket tyder att känslan av autonomi och friheten att välja uppgifter själv, 

ökar motivation hos medarbetare (Ibid).  

 

En respondent upplevde att hen inte blivit mer effektiv men förklarade att det finns funktioner 

inom agila metoder som anses vara positiva för hen, så som många och korta interaktioner.  

 

”R7: Nej det kan inte jag säga att jag uppfattar. [...] Utan, nej det 

finns för och nackdelar med allting. Någonting som är positivt med 

det agila arbetssättet att det är ju de korta interaktionerna då tänket 

är att du ska ha frekventa leveranser.” (Organisation X) 

 

Utifrån svaret ovan kan vi se att respondenten upplever att hen har blivit mer effektiv genom 

de agila metoderna men endast till en viss grad. Det agila manifestet hävdar exempelvis att 

organisationen blir mer effektiv genom att bygga projekt kring motiverade individer (Agila 

Manifestet, 2001). Vi tolkar i svaren att den agila metoden som organisationen använder inte 

har bidragit till att öka respondentens upplevelse av effektivitet. 

 

“R5: En och en halv vecka om ens nej det var mindre än ja, dryg 

vecka i alla fall som jag har varit här och om man då räknat under 

den veckan så kanske hade vi egentligen effektiv tid när vi faktiskt 

gjorde någonting. Bara halva tiden för annars har vi mer eller 
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mindre suttit och väntat på att få någon som kan ta sig an oss.” 

(Organisation X) 

 

I svaret ovan kan vi utläsa att respondenten upplever dötid vilket tolkas vara på grund av 

bristande ledarskap. Motivationsteorin (Deci & Ryan, 2000) säger att när kompetensen inte 

utnyttjas kan det hämma den inre motivationen vilket uttrycks av respondenten genom att 

påpeka att hen endast “suttit” och inte gjort något. Känslan av att vara kompetent på sin 

arbetsplats kan försämras när medarbetare inte kan utnyttja sina förmågor för att lösa 

uppgifter (Ibid.). Det kan även tolkas som att respondenten upplever att organisationen inte 

bekräftar hens kompetenser eftersom uppgifter inte blir tilldelade till hen under längre 

perioder. Detta svar kan även tolkas som att vilket kan ha inverkan på den inre motivationen 

(Ibid.). 

 

Effektivitet inom agila metoder har tolkats som positiv i intervjusvaren ovan. De negativa 

faktorerna som har inverkan på hur de agila metoder upplevs och effektiviteten är 

erfarenhetsnivåer bland medarbetarna, perioder med inget arbete och motiven till valet av 

uppgifter. Erfarenhetsnivåer spelar roll eftersom äldre medarbetare kan vara mer bekväma 

med de agila verktygen, ta mer plats i gruppdiskussioner och kan vara mer motiverade till att 

ta sig an arbetsuppgifter. Långa perioder av inget arbete kan som nämnt vara en bidragande 

orsak till bristande inre motivation som i sin tur grundar sig i vad som upplevs vara bristande 

ledarskap.   

4.2 Kommunikationskanaler 

Vid frågor om vilka kommunikationskanaler som används av respondenterna för att 

kommunicera med deras gruppmedlemmar och för att ta emot information, förekom det ofta 

en viss förvirring om vad frågan handlade om. (Se intervjufrågorna nedan.)  

 

Intervjufrågor; Kommunikationskanaler 

      10. Vilka kanaler och medier använder du för att nå ut med information?   

      11. Kan du berätta hur du nås av information om t.ex. ett projekt?  

      13. Hur effektiv upplever du kommunikationen vid spridning av viktig information?   
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Intervjufrågor; Slutfrågor 

1. Hur viktigt är valet av kommunikationskanaler i ert arbete? 

a. Och sättet att kommunicera.    

 

Tabell 4. Redogörelse för intervjuerna, del 3 och 6. Återfinns i Appendix, bilaga 2. 

 

Efter att vi gav respondenterna ledtrådar, berättade fyra respondenter att valet av 

kommunikationskanal inte var viktigt.  

 

“R2: Asså det är inte så viktigt. Utan jag tycker man anpassar sig efter det 

som finns…” (Organisation Y) 

 

Det är en kontrast till Media Richness teorin som menar att valet av medium vid 

informationsspridning är viktigt (Daft & Lengel, 1986). Intervjusvaren visade att en 

blandning av ansikte-mot-ansikte samtal och en form av chattklient föredrogs av majoriteten 

av våra respondenter och betraktades nödvändiga. Utifrån Media Richness teorin kan denna 

kombination visa hur innehållsrika och innehållsfattiga medium kan växlas med varandra för 

att skapa effektiv kommunikation (Ibid.) 

 

“I: Okej. Mm. Vilka kanaler och medier använder du för att nå ut med 

information?  

R3: Vänta vad sa du?  

I: [högre] Vilka kanaler och medier använder du för att nå ut med 

information? Så här att… 

R3: Vilka typer av medier skulle det kunna va?  

I: Typ chatt eller… 

R3: Ja men det är väl chatt och mejl då antar jag, som jag skulle 

använda.” (Organisation Y) 

 

”R5: Och jag får det jag behöver tillräckligt mycket om. Eftersom det är 

ett möte, det är inte så det är inte så enkelriktat utan det är mer, ja, 

ventilering åt alla håll. Som också är en chans att fråga om saker man inte 

förstår saker.” (Organisation X) 
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Intervjusvaren visade att hur respondenterna fick tag på information eller hur man 

kommunicerade till vardags inte var något som de funderade på aktivt.  Detta kan också bero 

på att våra respondenter inte förstod frågan eftersom den kan ha formulerats fel och våra 

respondenter i stället tänkte på medier överlag och på inte hur de kommunicerar.    

 

När vi ställde frågan om vilka medier och kanaler som är centrala för respondenterna nämnde 

sex av våra respondenter att ansikte-mot-ansikte inte är en viktig kommunikationskanal. 

Intervjusvaren kan ha påverkats av våra intervjufrågor eftersom respondenterna inledningsvis 

inte tolkade ansikte-mot-ansikte som en kommunikationskanal. Men efter uppmuntran av 

intervjuaren bekräftade respondenterna att ansikte-mot-ansikte används ofta i form av dagliga 

möten eller att de ofta ställer frågor till människor runt omkring sig.  

 

Den kommunikationskanalen som alla våra respondenter nämnde som viktigast var bland 

annat Skype, Slack och MatterMost, som är chattklienter. Intervjusvaren visade att chatt var 

det främsta kommunikationsverktyget för att få snabba respons. Dessutom förklarade 

respondenterna att fler i organisationen var benägna att svara snabbare för att medarbetare 

fick upp en notis på sin mobiltelefon. 

 

 “R2: Det går fort och man behöver inte bry sig om personen inte är där 

just då utan man kan lämna ett meddelande sen så blinkar det in någonstans 

nere i hörnet.” (Organisation Y) 

 

Enligt ett intervjusvar från en av agila coacherna beror valet av kommunikationssätt på 

personlighetstypen. Hur personlighetstypen uppfattas har effekt på hur mycket förtroende 

gruppmedlemmarna har för varandra. Personlighetstypen, menar en agil coach, beror på hur 

den anställde uppfattas av de andra i gruppen när hen kommunicerar och att som agil coach är 

det viktigt att lära ut hur en viss typ får anpassa sitt sätt att kommunicera för att kunna bli 

mött på rätt sätt.  

 

“AC2: Alla- man är ju olika, liksom kommunikationstyper om man säger 

så. Nån kan ju va, om man ska bara liksom, vi brukar säga uggla, lejon och 

sankt bernhard typ [...] Och man är ju olika typer och ett lejon och en 
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uggla det kan bli lite jobbigt då hur man uppfattas av andra, så jag tror att 

det handlar mycket om det.” (Organisation X) 

 

En respondent menar också att hen ibland måste uppmuntra andra gruppmedlemmar att tala, 

annars sitter inte alla och kommunicerar om ett projekt. Intervjusvaren påvisade att det kan bli 

som så att alla medarbetare i en grupp inte deltar under mötena vilket krävs för att göra ett 

möte effektivt enligt respondenten.  

 

“R5: Vi är kanske fortfarande lite rädd att, som det alltid är vid nya möten 

att man inte vill släppa ifrån sig hela en själv på en gång utan man är ju lite 

konservativ, konserverad, vad säger man reserverad. Och då, kan det sätta 

lite hinder men då får man liksom uppmuntra till att ‘men kom igen nu du 

är- du får säga vad du vill’ typ så där.” (Organisation X) 

 

 

Kombinationen av ansikte-mot-ansikte så som möten och digitala verktyg som Skype eller 

mejl upplevs vara det mest effektiva sättet att kommunicera på båda organisationer. Detta 

stämmer överens med MRT som menar att ansikte-mot-ansikte är det mest effektiva kanalen 

för en innehållsrik informationsspridning, eftersom respondenterna får tillfälle till att komma 

med feedback och föra dialog med andra (Daft & Lengel, 1986). Vilket vi såg hos en annan 

respondent där hen upplevde mötena som något positivt, där hen upplevde att hen kunde ställa 

“dumma frågor” eftersom andra medarbetare som har arbetat där längre än hen också gjorde 

det. Som kan vara en orsak till varför hen har blivit mer bekväm med att ställa frågor och föra 

dialog med hens gruppmedlemmar.  

 

“R1: Om nån inte tycker att något funkar utan alla lyssnar på varandra, det 

är väldigt öppet så då blir det väldigt lätt att man kan öppna sig och ställa 

dumma frågor också så. [skrattar] 

I: Mm. 

R: Ja men en av oss har varit här i 10 år så att nä men han ställer frågor 

ibland och då blir det så här ’ja men vad skönt inte var bara jag heller’.” 

(Organisation Y) 
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4.2.1 Bristfällig information 

Rik information i en organisation är innehållsrik information som kan förändra en individs 

förståelse av en arbetsuppgift (Daft & Lengel, 1986). Informationen skickas också ut via 

kanaler som anses innehållsrika, det vill säga hur bra mediet är på att överföra information 

och om det ger möjlighet till feedback och till tolkningar (Ibid.). Sex av tio respondenter 

upplevde att informationen de fick var bristfällig på deras organisationer (se intervjufrågan 

nedan). 

 

Intervjufrågor; Kommunikationskanaler 

6. Kan du dra dig till minnes om när du har upplevt att informationen om ett projekt     

har varit tillräckligt för dig så att du kan utföra en arbetsuppgift. 

a. Och om tillfällen när information har varit bristfällig? 

 

Tabell 5. Redogörelse för intervjuerna, del 5. Återfinns i Appendix, bilaga 2. 

 

 En åtta respondenter uttryckte att informationen aldrig har varit tillräcklig.   

 

“AC2: Kan du dra dig till minnes när du har upplevt att informationen av 

ett projekt har varit tillräckligt för dig för att kunna utföra ditt arbete? 

AC2: Alltså det har det nog aldrig varit.  

I: Nej.  

AC2: Alltså, information är ju ett problem.” (Organisation X) 

 

“I: Okej. Ja för min nästa fråga blir om det finns tillfällen när information 

har varit bristfällig för dig? 

R7: Ja herregud. Det är nästan mer i regel än undantag faktiskt.” 

(Organisation X) 
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I de flesta fall upplevde respondenterna att det var enkelt att fråga kravställaren om mer 

information eller inleda dialoger med andra för att få mer information. Detta kan vara svårt 

om hen inte vet vem den ansvarige är om man är ny på en organisation.  

 

“R6: Det har inte varit riktigt nån kanske ordning och reda på vem som 

sköter vad och vem man ska fråga om saker och lite sådana här saker. Och 

inte fått så mycket info som ny. “(Organisation X) 

 

Alla av våra respondenter benämner chatt och mejl som de viktigaste 

kommunikationskanalerna när de ska sprida information. Enligt Media Richness teorin är 

dessa funktioner klassade som medel-innehållsrika i hur effektiva de är för att hantera 

tvetydighet och osäkerhet (Daft & Lengel, 1986). Dessa kanaler förser inte de anställda med 

exempelvis omfattande information, men möjligheten finns att få snabb feedback vid frågor. 

Detta bekräftas av en respondent som berättar att hen upplever att det är svårt att tolka vad 

som sägs i en chatt eller ett mejl, och att det snabbt kan eskalera. Enligt Media Richness 

teorin bygger ett rikt medium på att man effektivt och personligt ska kunna överföra 

information som löser eventuella tvetydigheter eller osäkerhet, och inte skapa dem (Ibid.). 

Därför kan de olika chattfunktioner tolkas som medel som bidrar till osäkerhet eller 

tvetydighet bland medarbetare eftersom snabba och ständiga utskick av meddelanden kan 

tolkas på olika sätt. 

 

“R5: [...]Chatt är lättare, man har chans att bygga på med en till mening 

med vad man nyss menade. Mejl då har man liksom, det tar längre tid att 

svara på ett mejl eller få ett mejl, eller läsa ett mejl och då hinner man måla 

upp felaktiga bilder om att man förstått och då kan det kan liksom 

känslorna kan eskalera.” (Organisation X) 

 

Respondenten förklarar att det är snabbare att korrigera eventuella felaktigheter i en chatt. 

Samma respondent upplever att det kan vara svårt att bestämma möten hela tiden för att ställa 

frågor, vilket gör det behändigt att använda sig av en chattfunktion. För att skicka filer eller 

länkar som kan vara nyttiga för gruppen används, enligt respondenten, ven chattkanal. 

Majoriteten av våra respondenter upplevde att de valda kommunikationskanalerna i 

organisationen var behjälpliga vid utförandet av sitt arbete. 
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“R5: Men sen finns det ju mer en sämre bättre kommunikationskanaler som 

hjälper en med att bifoga filer eller länkar och så vidare så sånt är också 

viktigt hur man väljer dem kommunikationskanalerna. Men det mest 

effektiva är ju förstås ”face-to-face” förutom då att det ju tar tid. Den har ju 

den tidsaspekten i stället man måste avsätta tid och röra sig någonstans och 

träffas.” (Organisation X) 

 

En respondent önskade att det fanns ett annat alternativ till chattklient i jämförelse med det 

som företaget använder. Respondenten förklarade att det skulle vara enklare att nå andra på 

företaget med ett bättre verktyg, där i nuläget krävs specifika användarnamn för att kunna nå 

personer ifråga.  

 

“R8: Eh, men sen så känner jag att det skulle, det känns som att det fattas 

lite typ. Att jag skulle, jag hade velat ha typ nåt någon Slack kanal eller 

någonting, där folk skulle kunna skriva en fråga och där man kan fylla i och, 

och liksom, att det skulle vara lite snabbare och lite mer effektiv 

kommunikation. Så det är någonting som jag känner saknas liksom.” 

(Organisation X) 

 

Respondent 6 uttryckte att gruppen bör samtala med varandra eftersom de arbetar tillsammans 

varje dag och är ett sätt för kommunikationen att bli effektiv på företaget. Det kan tolkas att 

respondenter föredrar ansikte-mot-ansikte samtal vid gruppsamarbete. 

 

“R6: Teamet är ju beroende av varandra så att jag tror att det krävs att man 

pratar mycket.” (Organisation X) 

 

De agila coacherna som intervjuades nämnde att sin främsta kommunikationskanal är ansikte-

mot-ansikte, men en agil coach nämnde att det är sällan som hen går ut med information själv. 

Hen påpekar också att valet av kommunikationskanal är viktigt när det kommer till spridning 

av information från chefer och så vidare, för att informationen ska kunna nå mottagaren.  

 

“AC1: När jag kommunicerar i mitt jobb, jo men det är ju viktigt. Det är ju 

inget jag tänker jättemycket på då jag mest kommunicerar face-to-face. Så 

det är sällan jag går ut med information själv. 
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I: Mm 

AC1: Så jag till exempel produktägare och chefer då. Så där är det viktigt 

för mig och framför allt så skulle jag kunna säga att det går ut på flera 

olika kanaler  

I: Mm 

AC1: Så att man liksom så att meddelandet går in liksom.” (Organisation 

Y) 

 

En orsak till problemet vid bristfällig information handlar om valet av kommunikationskanal. 

Utifrån intervjusvaren tolkas det att kombinationen av en chattkanal och ansikte-mot-ansikte 

samtal är det som föredras av medarbetarna för att nå ut med information på arbetsplatsen. 

Utifrån Media Richness teorin är dessa medier en blandning av innehållsrika medium och 

tolkas som effektiva för informationsspridning inom organisationer (Daft & Lengel, 1986). 

Intervjusvaren bekräftade detta genom att ange att just denna kombination var bäst på att 

hantera det behovet av snabb kommunikation och att möten underlättar diskussioner och 

lösningar av större problem.   

4.3 Gruppen och individens autonomi 

Skillnader mellan respondenterna upptäcktes i frågan om autonomi (se intervjufrågorna 

nedan). Autonomi handlar om känslan av att vara självbestämmande på en individuell nivå 

och att en hög känsla av självbestämmande kan öka den inre motivationen enligt SDT (Deci 

& Ryan, 2000). Hur känslan av självbestämmande i en agil grupp upplevs kan också 

argumenteras vara betydelsefullt för en grupps motivation och hur den autonomin upplevs på 

en individuellnivå. Om en individ upplever sig själv som självbestämmande i sin grupp skulle 

hen kunna exempelvis formulera egna förslag och åsikter för att hjälpa gruppen vid de olika 

projekten (Ibid.). Om flera medarbetare bidrar till grupparbetet kan detta öka motivationen 

och vidare hur individerna i gruppen upplever sin autonomi (Ibid.).    

 

Intervjufrågor; Autonomi 
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      8. Anser du att du uppmuntras att arbeta självständigt?  

      9. Hur uppfattar du din grupps utrymme att arbeta självständigt?  

     10. Berätta om ett projekt där du upplever att du fick bestämma själv vad du skulle göra. 

a. Och när du upplevde att du blev mer styrd?  

 

Tabell 6. Redogörelse för intervjuerna, del 6. Återfinns i Appendix, bilaga 2. 

 

Alla respondenter upplevde att den gruppen de arbetar i har hög autonomi och arbetar väl när 

de är självorganiserade. Två respondenter uttryckte att de kan arbeta väldigt fritt i gruppen, 

där en respondent förklarade vidare att det inte fanns någon större yttre påverkan.  

 

“R3: Aa men vi har väldigt mycket så här frihet i arbetet att göra vad vi 

tycker är bäst för gruppen och välja dem, hur vi vill jobba i gruppen och 

arbetssätt och så. Så det är ingen som kommer utifrån och säger att “så här 

måste ni jobba” utan om vi vill jobba med sprintar så får vi jobba med det.” 

(Organisation Y) 

 

I kontrast till detta berättade tre andra respondenter att det finns yttre faktorer som påverkar 

grupparbetet och känslan av autonomi där en av dessa respondenter menade att andra 

gruppers prioriteringar påverkade hens egen grupp.  

 

“R1: Så vi fortsatte jobba ändå då hamnade det i lite otakt men just eftersom 

dem arbetar på ett annat sätt som prioriterade annat så, så det blev lite att när 

vi hade möten då var dem så här ’ja men absolut, det här blir jättebra’ sen så 

hände ingenting.” (Organisation Y) 

 

Kommunikationen mellan grupperna spelar en stor roll för vår respondent. Intervjusvaren 

visade att ena gruppen prioriterade andra delar av projektet mer än vad R1s grupp gjorde. 

Intervjusvaren tyder på att gruppers självorganisering kan vara negativt när respondenterna 

ska samarbeta med andra grupper i organisation för att fokus ligger oftast på grupp hen själv 

arbetar i. 

 

Utifrån intervjusvaren tolkas grupparbeten som något positivt bland alla respondenter där två 

respondenter talar om hur samarbeten kan öka kunskapsspridningen. En av respondent 
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förklarade att denna kunskapsspridning skapar en bättre gruppdynamik och därmed 

uppmuntras inte självständigt arbete.  

 

“R1: Man vill ju inte arbeta för självständigt heller eftersom vi vill kunskaps 

sprida…” (Organisation Y) 

 

Alla respondenter talade om den goda autonomi som fanns i gruppen och detta visar på att 

gruppsamarbete är något positivt för båda organisationer. Eftersom respondenterna kände god 

autonomi i gruppen, kan det vara ett tecken på att gruppen också har motiverade individer i 

gruppen genom att de upplever en större samhörighet med varandra och kan uppmuntra 

varandras prestationer. Det är däremot svårt att undersöka om respondenterna upplever hög 

autonomi på en individuell nivå i intervjusvaren eftersom grupparbeten är det som prioriteras 

på båda företagen.  

 

När respondenterna fick besvara frågan (se intervjufrågorna ovan) om de upplevde att de blev 

uppmuntrade till att arbeta självständigt, svarade fem av respondenterna att detta inte var 

något som uppmuntrades av företaget. Samtliga respondenter förklarade att de uppmuntrades 

till att arbeta i grupp, vilket är relevant till det agila metodiken och den förekommande 

tillämpningen av grupparbete där gruppen fattar självständiga beslut och strategier för att 

överkomma eventuella hinder. Två respondenter förklarade också att de var nyanställda, 

vilket kan vara en orsak till varför de inte uppmuntras att arbeta självständigt. Intervjusvaren 

visar på att respondenterna också tolkade att ett resultat av ett självständigt arbete som något 

konkret istället för någon egen idé eller åsikt som kan bidra genom att utveckla ett gemensamt 

projekt. Vidare menade en respondent att det kan vara gynnsamt att ha en omväxling från att 

både självständigt arbete och grupparbete. 

 

“R4: Det är bra med självständigt arbete också. Så att man får inte ha det 

för mycket av det ena eller det andra tror jag.” (Organisation Y) 

 

Det var däremot tre respondenter som ansåg att det var givet att de uppmuntrades till att 

arbeta självständigt och att ta egna initiativ eftersom de uppskattade känslan av att se deras 

egna prestationer i vad som skulle kunna räknas som en grupprestation.  
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“R5: Ja precis. Men jo, men det var verkligen eller två tillfällen faktiskt. Ett 

tillfälle var denna, det var en instruktion som teamet har skrivit för ett annat 

- eller ja ett team för hela [organisationen] egentligen - eller en instruktion 

för hela [organisationen] som teamet gjort. Och vår uppgift för de fem nya 

var egentligen att testa att den instruktionen - uppifrån ner, att vi kunde 

förstå den och det var när den processen som jag insåg att den här 

instruktionen är ju felaktig dem här punkter måste vändas i en annan 

ordning, de måste läggas till två nya punkter och så dessutom måste skrivas 

på ett sätt som är tydligare. Och där fick jag liksom - vår handledare bara 

‘okej, men du fixat det här.’ ” (Organisation X) 

 

I intervjusvaren tolkas det att respondenten blev uppmuntrad till att ta egna initiativ i ett 

grupparbete, vilket ökade respondentens känsla av autonomi inom gruppen. Fyra av våra 

respondenter upplevde att sin autonomi inte blev uppfylld på arbetsplatsen, där intervjusvaren 

visade att grupparbeten uppmuntras ofta och dem upplever att deras prestationer försvinner in 

i mängden.    

 

“I: Anser du att du uppmuntras att arbeta självständigt här?  

R6: Eh, jaa, eller inte riktigt än, jag har inte riktigt upplevt. Jag är fortfarande 

liksom i någon slags intro fas och då har vi bara arbetat i grupp. Så det har 

inte varit någon liksom individuell grej eller nå, någonting att visa upp själv 

eller så, utan vi har nästan bara jobbat i grupp.” (Organisation X) 

 

Endast tre respondenter nämnde en agil coach på frågan om hen hade fått en introduktion till 

arbetssättet eller vid konfliktlösningar på organisationen, vilket kan ifrågasätta den agila 

coachens roll på organisationen. Att endast tre respondenter nämnde agil coach i våra 

intervjuer kan det tolkas som att den agila coachens roll på organisationerna inte är tydlig eller 

har en delaktig roll i deras vardagliga arbete, utan är den som ser till att metoden följs av alla 

på organisationen och ge understöd på mötena. I vår förstudie inför intervjuerna fann vi att en 

agil coach är någon som är aktiv i gruppens autonomi och välbefinnande (Medinilla, 2014). 

Det kan tolkas att i organisation X agila coachen ansvaret att endast lära ut metodiken till 

anställda och chefer för att sedan underlätta arbetsprocessen.  
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Den agila coachens roll är att stötta grupperna och lära ut arbetssättet (Ibid.). Intervjusvaren 

visade att i organisation X fanns det både en agil coach och en scrum master (se definition i 

kap 1.4.1 Scrum). En scrum master efterliknar en coach enligt Scrum metoden men skiljer sig 

i typen av metodik som det ska lära ut (Maximini, 2015). Intervjusvaren visade att 

respondenterna inte benämnde en agil coach vilket kan ifrågasätta den agila coachens roll i 

organisation X.  

Den agila coachens roll i organisationen är att facilitera olika möten, lära ut scrum metoden 

till chefer och stötta scrum mastern vid olika utbildningar eller dylikt (Medinilla, 2014; 

Maximini, 2015). Intervjusvaren antyder att agila coachen inte etablerar sig länge i gruppen 

hen lär ut metodiken till men gör scrum masterns jobb och hen upplever det som 

kontraproduktivt.  

 

“AC1: För jag tycker att, att vi som coacher gör deras jobb det är ju bara 

kontraproduktivt, för att så fort vi går därifrån så dör ju alltihopa.” 

(Organisation Y) 

 

Intervjusvaren visade att respondenterna känner en hög känsla av autonomi inom gruppen 

dem arbetar i men yttre faktorer kan ha effekt på arbetsprocessen. Den individuella känslan av 

autonomi är inte hög bland medarbetarna där respondenterna påpekade att självständig arbete 

är bra att ha utöver gruppsamarbete.  Agila coachen roll upplevs vara oklar på organisation X 

men på båda företagen talades det sällan om agil coach.  

 

4.4 Samhörighet 
 

Känslan av samhörighet handlar om hur pass nära en individ känner sig till en annan individ 

eller grupp (Ryan & Deci, 2000). Desto högre känsla av samhörighet desto mer känner en 

individ att de kan relatera till andra människor och öka deras eget välbefinnande (Ibid.). Alla 

respondenter upplevde samhörighet inom sin grupp och att deras åsikter värderades vid frågan 

om samhörighet (se intervjufrågorna nedan). 

 

Intervjufrågor; Samhörighet 
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12. Kan du berätta om din grupp och er gruppdynamik.   

13. Vilken roll tycker du att du har i gruppen? 

14. Upplever du att du kan prata fritt i er grupp?  

16. Uppmuntras du att lära känna dina gruppmedlemmar?  

 

Tabell 7. Redogörelse för intervjuerna, del 4. Återfinns i Appendix, bilaga 2. 

 

Som nämnt tidigare (Se avsnitt Agila metoders påverkan på effektivitet) upptäcktes det ett 

mönster i intervjusvaren när två respondenter på en organisation delade upp medarbetarna i 

“de nya och de gamla”. Intervjusvaren visade att respondenterna jämförde medarbetarna med 

varandra eftersom det var fem nya i sin grupp och att de distanserade sig från de äldre 

medarbetarna. En respondent nämnde att de tre äldre medarbetarna hade en inarbetad relation 

med varandra, vilket kan tolkas som att de äldre har goda relationer och känner samhörighet 

med varandra.  

 

“R5: [...] Men de tre etablerade de ser man ganska tydligt, att de väldigt 

inarbetat sätt att arbeta på. Och de är effektiva, och jag tror- jag ser inga 

schismer någonstans. De är, ja, jag tycker, tycker jag de funkar väldigt bra 

som team om jag tittar på de bara.” (Organisation X) 

 

Enligt intervjusvaren arbetade de äldre medarbetarna med att avsluta ett viktigt projekt när de 

nyanställda kom till organisationen och på grund av detta inte inkluderades i gruppen direkt.  

 

Respondenternas svar visade att det inte fanns inledningsvis en samhörighet i gruppen på 

grund av medarbetarnas skillnader i hur länge de har varit anställda på företaget.  

 

Något som var noterbart i ett av intervjusvaren var att en respondent berättade att hens 

gruppdynamik fungerade väl och upplevde att de vågar berömma och kritisera varandra. 

Dessutom menade hen att det var lättare att ta sig an svårare uppgifter eftersom de arbetar i 

grupp. 

 

“R1: Och berömma och kritisera också så vi har väldigt tur i vårat team. Vi 

försöker jobba ihop mycket så här programmera tillsammans och- för det 
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blir roligare och lättare då. Man kan ta an svårare uppgifter då. Ja men jag 

tycker det funkar bra.” (Organisation Y) 

 

Detta svar tyder på att respondenten känner sig mer benägen att ta sig an mer komplexa 

uppgifter genom att hen har bra relationer till gruppens medlemmar. Som ett resultat upplever 

respondenten att gruppens autonomi som god.   

 

En respondent nämnde att hen upplever samhörighet med sin grupp men att hen inte känner 

sig hörd. 

 

“R6: Ja, ibland kan jag uppleva att man inte blir lyssnad på men jag vet 

inte om det är liksom i ett sånt här yrke att man är [kön] eller jag vet inte, 

det är nån upplevelse som jag har haft…” (Organisation X) 

 

Intervjusvaren tyder på att respondentens dåliga upplevelse av att inte känna sig hörd, 

påverkar hens känsla av samhörighet som kan ha orsakats på grund av hens kön. 

Respondenten spekulerar sedan att hen kan ha blivit negativt särbehandlad. När individer inte 

försöker lära känna varandra kan känslan av samhörighet försämras eftersom intresset av att 

skapa relationer inte upplevs som något viktigt bland medarbetarna (Deci & Ryan, 2000). En 

del av respondentens inre motivation kan till följd av upplevelsen av negativ särbehandling 

måhända inte bli helt uppfylld och påverka gruppdynamiken. 

 

Som tidigare nämnt i avsnittet angående gruppens och individens autonomi, uttrycker endast 

få respondenter den agila coachens roll. Vid frågan om de uppmuntras att lära känna varandra 

(se intervjufrågorna ovan) nämnde endast två respondenter den agila coachens inflytande. En 

del av den agila coachens roll är att uppmuntra samhörigheten i gruppen och detta är även 

något som de agila coacherna nämner.  

 

“AC2: Alltså det är mycket vi coacher som driver lära känna övningar och 

vi liksom försöker få teamen närmre varandra både liksom genom att prata 

om arbete och arbetssättet och hur vi jobbar i retroperspektiv men också 

genom att ha rena lära känna varandra övningar.” (Organisation X) 
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De andra respondenterna berättade mer om deras egna försök till att lära känna sina 

gruppmedlemmar och att de oftast sitter två och två och arbetar. Intervjusvaren visade att 

respondenterna tyckte att det var givet att lära känna personen som sitter bredvid dem på 

arbetsplatsen. Intervjusvaren visade även att känslan av samhörighet finns hos alla 

respondenter, förutom en respondent, och att samarbete kan öka prestationen hos våra 

respondenter. En faktor som kan ha påverkat respondenternas känsla av samhörighet är 

gruppövningarna som agila coacherna arbetar med för att uppmuntra samhörighet. Andra 

faktorer så som att inte känna sig hörd och erfarenhetsnivåer är något som kan ha en negativ 

effekt på samhörigheten inom en grupp. 

 

4.4.1 Konflikthantering 

 

Sex av respondenterna berättade att de inte hade upplevt någon konflikt i deras grupper. Detta 

svar kan ha påverkats genom användningen av ordet “konflikt” som kan ha uppfattats som 

något mer negativt eller som storskaliga gräl, i stället för olika typer av meningsskiljaktigheter 

(se intervjufrågan nedan). 

 

Intervjufrågor; Samhörighet 

15. Om det blir en konflikt i gruppen, hur hanterar ni det?   

 

Tabell 8. Redogörelse för intervjuerna, del 7. Återfinns i Appendix, bilaga 2. 

 

En respondent berättade att konflikter sker i sin grupp och en respondent berättade mer om 

processen vid konflikthantering. I kontrast till den del av respondenter som upplevde att ingen 

konflikt har skett, berättar en agil coach att konflikter sker ofta och hen blir mestadels 

inblandad på grund av konflikter. 

 

“AC2: Jätteolika. Det är ofta konflikter i dom här grupperna. Det är ofta 

därför vi kommer in också för att det inte funkar. Och folk skäller på 

varandra, och aa, alltså det är ju, det är ju så när man inte är 

självorganiserade. Du har ju inte valt att sitta med de här människorna, utan 

du har ju blivit ihoptryckt med dem.” (Organisation X) 
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Några av våra intervjusvar visade att en del av respondenterna upplevde att det fanns en 

frånvaro av konflikter på arbetsplatsen. 

 

“R5: Jag tycker inte ännu att jag sett något frö ens till konflikt.” 

(Organisation X) 

 

Svaren gör det svårt att utvärdera hur väl gruppen kommunicerar för att lösa problem inom 

gruppen, eftersom många respondenter upplevde att det inte fanns några konflikter som 

behövdes lösas. Till skillnad från detta visade intervjusvaren från en agil coach att det finns 

många konflikter inom grupper. Intervjusvaren visar att agila coacher uppfattar att konflikter 

sker ofta vilket kan tyda att agila coacher ser konflikter som medarbetarna inte ser. Detta kan 

bero på att den agila coachen är en utomstående person som kan analysera gruppens dynamik 

från en utomståendes perspektiv. Agila coachen ser och upptäcker konflikter och problem för 

att hen har utbildande roll och hens funktion (Medinilla, 2014, s. 46).  

4.5 Kompetens  

Intervjusvaren visade att alla respondenter upplevde att de hade kompetenserna för att kunna 

utföra sitt i arbete inom respektive organisation (se intervjufrågorna nedan). 

 

Intervjufrågor; Kompetens 

     17. Upplever du att du har de kompetenser som behövs för att utföra ditt arbete?  

     18. Känner du att dina kompetenser utnyttjas på ett bra sätt?  

     19. Kan du berätta om ett tillfälle där du kände att du bidrog till ett projekt.  

a. Och när du kände att du inte bidrog till ett projekt.  

 

Tabell 9. Redogörelse för intervjuerna, del 5. Återfinns i Appendix, bilaga 2. 

 

Tre respondenter påpekade att deras kompetenser periodvis inte utnyttjas till fullo.  

 

“R4: Ja men det blir man ju hela tiden med alla uppgifter som, vissa 

uppgifter är ju väldigt väldefinierade och inte så mycket flexibilitet i. Som 
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jag gjorde en uppgift häromdan där det var i princip bara att “gör det här så 

att det ser ut exakt så här” och då var det mest bara  

I: Mm. 

R4: då är det bara att knacka ihop det. Man har inte så mycket 

valmöjligheter hur man löser uppgiften utan det är bara, det är bara att göra 

det exakt så som specen säger.” (Organisation Y) 

 

“R5: Ibland så kanske man har en hel dag man bara sitter och gör ingenting 

och då vill, man vill ju vara nyttig så att man tänker ‘jaha men okej, kan 

åtminstone klicka igenom och läsa dokumenten’ så då, men det känns 

som  att det är helt meningslöst egentligen. Så ja, man har känt att man inte 

gör någon nytta.” (Organisation X) 

 

Dessa svar visade hur betydelsefullt det är att de anställda får uppgifter som utnyttjar deras 

kompetenser och motiverar dem till att arbeta på företaget, oavsett om de är nyanställda eller 

inte. När känslan av kompetens sjunker kan det resultera i avsaknad av motiverade individer 

vilket är en grund för det agila arbetssättet (Deci & Ryan, 2000; Agila Manifestet, 2001). 

Intervjusvaren visade att när känslan av autonomi är låg vid arbete, försämras även känslan av 

kompetens. När medarbetaren inte får visa sig nyttig genom att bidra till gruppens prestationer 

eller får vara delaktig i ett viktigt projekt, kan inte respondenten visa upp sin kompetens och 

vilja till att bidra för de andra gruppmedlemmarna.  

4.6 Slutfrågor 

Majoriteten av våra respondenter uttryckte sig positivt om det agila arbetssättet och att det 

kändes “logiskt” att arbeta på det agila arbetssättet vid slutfrågorna (se intervjufrågorna 

nedan). Fem respondenter uttryckte även att de hade lärt sig något nytt genom att arbeta med 

agila metoder medan de resterande fem hade erfarenhet inom agila metoder och upplevde att 

de agila metoderna var så pass invävda i deras arbetsprocess att de inte längre lade märke till 

det.   

R2: Mm. Jag har hållit på med det så länge så det blir nästan, Det blir nästan 

vedertaget att man har nån form av agil approach till allt vi gör. Så ja, det var 

längesen att jag tycker just agiliteten riktigt hjälpte mig på något faktiskt. 

Alltså det…  



51 

 

I: Det har blivit så invävt i allt? 

R: Ja, exakt. Alltså, det var ju bra formulerat (skrattar lite) precis det liksom 

är invävt. (Organisation Y) 

 

Intervjufrågor; Slutfrågor 

      20. Upplever du att du har lärt dig nya saker genom detta arbetssätt?  

      21. Vad tänker du om att arbeta agilt?  

      22. Hur viktigt är valet av kommunikationskanaler i ert arbete? 

a. och sättet att kommunicera.    

      23. Hur effektiv upplever du din grupps kommunikation?  

 

Tabell 10. Redogörelse för intervjuerna, del 6. Återfinns i Appendix, bilaga 2. 

 

Organisationen upplevdes som platt och lättillgänglig, speciellt när respondenterna jämförde 

sin nuvarande arbetsplats med tidigare arbetsplatser.  

 

“R5: Det finns punkter i det här arbetssättet som gör att det finns en 

möjlighet att hela tiden backa eller styra åt annat håll, och det är för att det 

är så platt hierarki. [...] Och man har en annan chans att gå till beställaren 

direkt om jag har en kravspecifikation jag måste följa så upptäcker jag att ‘ja 

men den där- det där tycker jag ser lite konstigt ut’ då har man ju en kontakt 

direkt med kravställaren och kravställaren då eftersom vi arbetar agilt, 

kommer direkt till oss.” (Organisation X) 

 

“R2: Ja, jag tycker ju om det. Sen jag tycker, jag älskar ju när man får vara 

med tidigt i projekt. Nu har det inte så mycket med agilt att göra men där 

man så man säger får lite [mindre] information, utveckla någonting få lite 

mer information. Alltså man orienterar sig igenom projektet så att det inte 

blir den här 100 sidor på X eller tre pärmar med papperskrav eller någonting 

sånt där.” (Organisation Y) 

  

Endast en respondent upplevde agila metoder som något negativt. Hen upplevde att agila 

metoder försökte hävda sig själv som något revolutionerande och som skulle förändra 

organisationen, men att hen inte upplevde det som något sådant.  
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Vid frågan om de hade lärt sig något nytt med det agila arbetssättet, uttryckte fem av våra 

respondenter att de hade lärt sig något nytt och att de uppskattade vissa av verktygen som de 

agila metoderna tillför arbetsprocessen, så som de dagliga mötena “dailys” och de 

regelbundna utvärderingarna med andra ord ‘retros’.   

 

“R8: Nä men jag tror mer att jag förstår hur, eller hur, hur det används på 

riktigt typ. Hur det kan se ut i en verklig arbetssituation, liksom. [...] Som 

sagt, så läste jag mycket om typ agilt och liksom sånt så jag känner igen mig 

i mycket av dom här agila verktygen som dem använder. Men att, ja men, 

nu förstår jag hur det kan göras på riktigt liksom. I en verklig miljö.” 

(Organisation X) 

 

Intervjusvaren visade att agila metoder upplevs ha positiv inverkan på medarbetarnas arbete 

och att dessa metoder har bidragit till nya kunskaper bland medarbetarna. Dessa intervjusvar 

tyder att agila metoder har ökat flexibilitet i arbetsprocesser med hjälp av olika agila verktyg. 
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5. Diskussion 

 

I detta kapitel sammanfattar och besvarar vi studiens forskningsfrågor. Vi diskuterar vårt 

resultat genom att jämföra det med det teoretiska ramverket och med tidigare forskning. 

Syftet med denna studie var att granska hur användningen och effekterna av agila metoder 

uppfattas av anställda och hur de uppfattar kommunikationens roll på sin arbetsplats.  

 

5.1 Medarbetarnas upplevelser 

 
Forskningsfråga nr 1: Vilka uppfattningar och åsikter uttrycker de anställda om agila 

arbetsmetoder och kommunikationens roll i de undersökta företagen? 

 

Majoriteten av våra respondenter uttryckte sig positivt om de agila metoderna och att de 

upplevde de agila metoderna som ett logiskt sätt att arbeta. Endast en respondent uttryckte det 

agila arbetssättet som något negativt och som något icke revolutionerande.  

 

Vårt resultat visade att nästan hälften av respondenterna upplevde att de inte fick en bra 

introduktion till det agila arbetsmetodiken som nyanställda, vilket hade en inverkan på deras 

arbete och förväntningar på arbetsplatsen. Det kan också ha en effekt på hur kvaliteten på 

informationen upplevs och hur deras arbetsrelationer sedan utmynnar sig i organisationen. 

Sias (2005) studerade sambandet mellan kvaliteten på information och arbetsrelationer. Sias 

presenterade i sin forskning att den typ av relation som en individ har till andra anställda kan 

resultera i vilken kvalitet av information individen får, vilket överensstämmer med vårt 

resultat. Likt Media Richness teorin är bristfällig information en möjlig orsak till att en 

individ upplever att hen får en sämre start i sitt arbete (Daft & Lengel, 1986). Resultaten visar 

att bristen på information ledde till en osäkerhet kring arbetet. Sådant kan förhindras genom 

att organisationen ställer frågor om agila metoder och introducerar medarbetare till dem vid 

anställningsfasen (Ibid.). 

  

Jansson (2015) visade i sin forskning att känsla av samhörighet kan öka effektiviteten och 

motivationen bland medarbetarna. Våra resultat visar att det finns ett samband mellan 

effektivitet och agila metoder. Respondenterna uppfattade att de har blivit mer effektiva i sitt 

arbete på grund av de agila metoderna, men faktorer så som erfarenhetsnivå, brist på 

arbetsuppgifter och friheten att välja arbetsuppgifter hade en negativ inverkan på 

effektiviteten och kommunikationen i praktiken. Våra resultat visade att olika 



54 

 

erfarenhetsnivåer inom en agil grupp hade en inverkan på upplevelsen av kommunikationen. 

Vissa äldre medarbetare var trygga i kommunikationen, andra kände sig exkluderade. Detta 

resultat kan indikera att samhörighetskänslorna inte var helt uppfyllda av samtliga 

respondenter. Sias (2005) forskning om arbetsrelationer blir också relevant eftersom 

kvaliteten på informationen påverkas av hur pass nära personer är till andra medarbetare. Det 

innebär att det kan finnas utmaningar i hur väl gruppmedlemmarna kommunicerar, och att 

dessa begränsningar grundar sig i individernas egna referensramar för agila metoder och 

gruppmedlemmarnas ålder. Detta kan oundvikligen skapa friktioner i kommunikationen och 

påverka samhörigheten, och följaktligen även påverka motivationen inom gruppen. Det blir 

således avgörande att komponera grupper på så vis som tar hänsyn till dessa skillnader, men 

som också skapar förutsättningar för gruppen med att arbeta med den utvalda metoden, 

genom exempelvis introduktionsutbildningar och dylikt.  

 

5.2 Motivation 
 

Forskningsfråga nr 2: I vilken mån och hur förknippas de agila metoderna med 

motivationshöjande faktorer såsom samhörighet, autonomi och kompetens? 

 

Enligt motivationsteorin (SDT) är autonomikänslor en viktig del av den inre motivationen 

eftersom den ska driva en individ till att genomföra uppgifter eller mål (Reeve, 2014). 

Resultaten visade att känslan av autonomi på en individuell nivå var låg eftersom 

grupparbeten prioriterades på arbetsplatsen, men att respondenterna upplevde att gruppens 

sammanvägande autonomi var god. Grupparbeten är något som ska uppmuntras enligt det 

agila manifestet (2001) och följaktligen föranleder en låg individuell autonomi till fördel för 

gruppens helhetliga autonomi. McHugh et al (2011) och Jansson (2015) förklarade att agila 

metoder och motivation hade positiva samband till samhörighet och autonomi inom agila 

grupper. Vårt resultat antyder att gruppen kan ha en intern kultur som uppmuntrar och stöttar 

varandra, och ger utrymme för egna åsikter. Vidare visar våra resultat att en variation av 

självständigt arbete och grupparbete föredrogs av respondenterna. Det innebär att gruppen 

upplevs vara självständig och fristående inom organisationen, men att autonomikänslan på 

individnivå - i förhållande till gruppens - är låg. Detta visar att den övergripande fokusen på 

grupparbeten inom agila metoder oavsiktligen missgynnar den individuella autonomin - något 

som kan hämma den personliga inre motivationen enligt SDT.  
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Respondenternas känsla av samhörighet var hög inom grupperna det arbetade i. Vårt resultat 

visade att kommunikationen upplevdes som lättare och mer effektiv om medarbetare hade var 

närstående de övriga gruppmedlemmarna. En andel respondenter i vår studie nämnde också 

att uppgifterna som blev tilldelade gruppen blev mindre svåra och oöverkomliga när de 

arbetade som grupp - något som överensstämmer med forskningen av Jansson (2015) som 

kom fram till att känslan av samhörighet var viktig för effektiviteten och motivationen inom 

de agila grupperna. Detta kan bero på att medarbetare arbetar nära varandra på arbetsplatsen 

på så vis som möjliggör för en öppen dialog som minskar spridningen av tvetydig information 

och osäkerhet i organisationen (Daft & Lengel, 1986). Genom att arbeta tillsammans på detta 

vis kan det vara lättare att berömma och kritisera varandras insatser för att utveckla 

samhörighets- och kompetenskänslan (Reeve, 2014). 

 

Känslan av samhörighet är något som uppfylls av alla respondenter, även nyanställda 

respondenter, trots olika erfarenhetsnivåer. Vårt resultat visade även att respondenterna 

upplevde att den agila coachens roll inte var avgörande för gruppens samhörighet, eftersom få 

nämnde den agila coachen vid frågan om de uppmuntras att lära känna varandra. 

 

5.3 Effektivitet 
 

Forskningsfråga nr 3: Hur upplevs effektiviteten i kommunikationen mellan de anställda? 

 

Vårt resultat visade att effektivitet i kommunikationen upplevdes som god när respondenterna 

eller andra nyckelpersoner använde personlig kommunikation i kombination med ett digitalt 

verktyg såsom mejl eller Skype. Något som överensstämmer med vårt resultat är forskningen 

som Yagüe et al. (2016) presenterade om agila grupper och kommunikationsverktyg. 

Forskarna menade att för få en gemensam förståelse för ett projekt krävs visuella 

kommunikationsverktyg som sedan kan öka effektivitet i projektet (Ibid.). Vidare nämnde 

respondenterna att de oftast föredrog digitala verktyg framför ansikte-mot-ansikte samtal vid 

frågan om kommunikationskanaler och medier, trots att ansikte-mot-ansikte anses vara den 

mest effektiva kanalen enligt MRT (Daft & Lengel, 1986). Detta kan möjligtvis bero på hur 

intervjufrågan var formulerad (se fråga fyra i Bilaga 2). Därutöver uttryckte respondenterna 

att dessa verktyg var effektiva under ett projekt men att det kräver att alla medlemmar i 

gruppen deltar vid mötena för att göra dem effektiva. 
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Vårt resultat demonstrerade att respondenterna upplevde att möten och personliga 

bemötanden var ett viktigt verktyg för att kommunicera kring ett projekt, men att det 

fortfarande fanns medarbetare som inte deltog tillräckligt under dessa möten. En agil coach 

förklarade att personlighetstyper kan ha en inverkan på kvaliteten av kommunikationen. 

Forskningen av Kropp et al. (2016) förklarade att kvaliteten av kommunikationen beror på 

individens egna kommunikativa förmågor så som ett aktivt deltagande vid möten och god 

hantering av problem och feedback under pågående projekt. Agila coachens reflektioner om 

personlighetstyper visar att det finns en medvetenhet kring hur olika personer kommunicerar 

för att få så mycket ut av möten och andra dialoger som möjligt. Vårt resultat visade även att 

om andra medarbetare inte kommunicerar under möten, anses inte möten vara en effektiv 

metod för att främja kommunikation. Trots att personlig kommunikation är sedd som en 

effektiv metod att kommunicera enligt Media Richness teorin visar detta att personliga 

bemötanden inte alltid lyckas, men att det kan också bero på, som en agil coach 

nämnde, personlighetstyperna i gruppen (Daft & Lengel, 1986).  
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6. Slutsatser 

 

Nedan följer en redovisning av uppsatsens slutsatser, utformade utifrån teoretiska och 

praktiska bidrag. Under avsnittet om praktiska bidrag finns förslag på hur agila organisationer 

kan ta lärdom av våra upptäckter följt av en redovisning över de begränsningar som vi har 

stött på under vårt arbete samt förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Teoretiska bidrag 
 

Vår studie har bidragit med tio respondenternas uppfattningar och åsikter om de agila 

metoderna och kommunikationens roll i två organisationer. Det vår studie fann var att 

majoriteten var positivt inställda till de agila metodernas verktyg och funktioner, samt 

uppmuntran till gruppsamarbeten och användningen av smarta medieverktyg. 

 

I frågan om autonomi upplevde en del respondenter att de uppmuntrades till att ta sig an 

uppgifter och i vissa fall arbeta självständigt i grupperna. Detta tyder på att organisationerna 

har förtroende för sina anställda och ökar våra respondenters kompetenskänslor.  

 

Vi observerade i vårt material att i en organisation upplevde en del respondenter sig som 

oplanerade eftersom de kom in i slutskedet av ett projekt, samt att de inte hade fått någon 

ordentlig introduktion till arbetsplatsen. Dessa respondenter upplevde att de ville vara nyttiga 

för organisationen men att det var svårt, eftersom de upplevde att de var tvungna att vänta på 

att någon skulle ta sig an dem. Detta kan ha en negativ påverkan på deras motivation om deras 

kompetenser förblir outnyttjade under en längre tid. Genom till exempel ha planerat in de 

nyanställda och inte låta dem komma in när de äldre arbetade med ett större projekt hade de 

nyanställda kunnat känna en större samhörighet till organisationen och till de mer etablerade i 

gruppen. En sådan situation hade kunnat öka motivationskänslorna och göra det enklare för 

dem att känna sig nyttiga.  

 

6.2 Praktiska bidrag 
 

Syftet med den här studien var att undersöka hur användningen och effekterna agila metoder, 

samt kommunikationens roll uppfattades av anställda. Våra respondenter uppskattade 

användningen av smartboards och de kommunikativa verktygen som agila metoder erbjuder, 

så som ”dailys”. Kombinationen av personliga samtal så som möten och digitala plattformar 
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som Skype, mejl och chatt var något som våra respondenter föredrog men att nyanseringar 

och humor försvann ofta i chatten. Två respondenter förklarade också att de saknade viktiga 

funktioner i sin nuvarande chattklient. Detta skulle man kunna förbättra genom att ha en 

chattklient som gör det enkelt att nå alla i organisationen.  

 

En introduktion till det agila arbetssättet för nyanställda kan vara något att ta med sig. En 

introduktion skulle ge medarbetare en redogörelse av de viktiga verktygen som den anställda 

sedan ska använda, samt att ge dem en förståelse av varför de arbetar på ett visst sätt. Genom 

detta kan organisationen göra det bekvämare för nyanställda att använda organisationens agila 

verktyg och termer.  

 

Vi uppmärksammade i vårt resultat att en del respondenter hade svårt att förstå den agila 

coachens roll. Att göra agila coachens roll mer involverad och tydlig i grupperna och är något 

som kan betonas i organisationen.  

 

6.3 Begränsningar 

En begränsning till vår studie är att vi undersökte ett mindre urval på tio respondenter. Detta 

vilket gör det generalisera vårt resultat till andra agila organisationer och deras arbetssätt.  Vi 

borde också ha kontrollerat våra intervjufrågor på en kontrollgrupp för att undvika de misstag 

som vi lade märke till under våra intervjuer. Till exempel att våra respondenter inte riktigt 

förstod frågan om vilka kommunikationskanaler eller medier som de använder för att nå ut 

med information, likaså uppfattningen av frågan om konflikthantering. Feedback från vår 

kontrollgrupp hade kanske kunnat göra våra frågor enklare att förstå. 

 

Vår urvalsmodell är också en brist eftersom vi endast valde de organisationer gett snabb 

respons om sitt intresse att delta. Detta ledde till att vi inte hade ett stort urval av 

organisationer att välja. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 

En vidare frågeställning hade kunnat fungera som underlag för vidare forskning, till exempel 

om generationsskillnader har någon effekt på de anställdas uppfattning på de kommunikativa 

aspekterna i agila metoder.  Något som kan appliceras i framtida forskning observation av ett 
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större urval och följa respondenterna under en längre period för att få en djupare inblick i de 

anställdas motivation och metodens effektivitet. 

Gruppdynamik och kön hade även varit intressant för vidare forskning. Vilket kön en person 

har kan möjligtvis ha någon påverkan på gruppbeslut, hur mycket taltid en person får eller hur 

ofta personer upplever sig hörda bland medarbetarna. I vårt material upptäcktes det 

exempelvis att en respondent upplevde att hen inte blev lyssnad på och drog slutsatsen att det 

kunde ha att göra med hens kön. Detta är även intressant utifrån det perspektivet att IT-

branschen domineras för tillfället av ett kön.  

Ett förslag till framtida forskning kan vara att se om de agila metoderna finns i andra 

branscher som kanske inte är direkt bundet till IT-utveckling eller på andra avdelningar som 

inte arbetar med programmering. Detta kan ge upphov till förslag som gör det enkelt för andra 

avdelningar som vill gå över till ett agilt arbetssätt.  
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8. Appendix 

 

Bilaga 1  

 

De tolv agila principerna: 

 

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans 

av värdefull programvara.  

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen.  

3. Leverera fungerande mjukvara ofta. 

4. Verksamhetsansvarig och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet. 

5. Bygg upp projektet kring motiverade individer. 

6. Kommunikation ansikte-mot-ansikte är det effektivaste sättet att förmedla 

information. 

7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.  

8. Utvecklare och kund ska kunna hålla jämn utvecklingstakt under en obegränsad tid.  

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på nya tekniska framsteg och bra design, då detta stärker 

flexibiliteten för organisationen. 

10. Enkelhet är grundläggande. 

11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram ur självorganiserade grupper.  

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över sätt som kan öka effektiviteten och 

därmed justerar sitt beteende.  

 

(Manifesto for Agile Software Development, 2001, “Twelve principles of Agile Software” vår 

övers.) 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjumall för de agila medlemmar: 

 

Tidigare erfarenhet 

1. Berätta om dig själv; vad gör du på företaget och vad har du för ansvarsuppgifter.  

2. Hur blev du introducerad till arbetssättet på organisationen?  

3. Har du arbetat med agila metoder/det här arbetssättet förut?  

 

Kommunikationskanaler 

4. Vilka kanaler och medier använder du för att nå ut med information?   

5. Kan du berätta hur du nås av information om t.ex. ett projekt?  

6. Kan du dra dig till minnes om när du har upplevt att informationen om ett projekt har 

varit tillräckligt för dig så att du kan utföra en arbetsuppgift.  

a) Och om tillfällen när information har varit bristfällig? 

7. Hur effektiv upplever du kommunikationen vid spridning av viktig information?   

 

Autonomi 

8. Anser du att du uppmuntras att arbeta självständigt?  

9. Hur uppfattar du din grupps utrymme att arbeta självständigt?  

10. Berätta om ett projekt där du upplever att du fick bestämma själv vad du skulle göra.  

a) Och när du upplevde att du blev mer styrd?  

11. Uppfattar du att du har blivit mer effektiv i ditt arbete?  

a) Om ja, vad tror du det beror på?  

 

Samhörighet  

12. Kan du berätta om din grupp och er gruppdynamik.   

13. Vilken roll tycker du att du har i gruppen? 

14. Upplever du att du kan prata fritt i er grupp?  

a) om kort svar: skulle du kunna utveckla det?  

15. Om det blir en konflikt i gruppen, hur hanterar ni det?   

16. Uppmuntras du att lära känna dina gruppmedlemmar?  

a) Och om inte alla följer med på t.ex. aktiviteter arrangerade av er grupp eller 

organisation, hur försöker du få med den här personen nästa gång?   



 

 

Kompetens 

17. Upplever du att du har de kompetenser som behövs för att utföra ditt arbete?  

18. Känner du att dina kompetenser utnyttjas på ett bra sätt?  

19. Kan du berätta om ett tillfälle där du kände att du bidrog till ett projekt.  

a) Och när du kände att du inte bidrog till ett projekt.  

 

Slutfrågor 

20. Upplever du att du har lärt dig nya saker genom detta arbetssätt?  

21. Vad tänker du om att arbeta agilt?  

22. Hur viktigt är valet av kommunikationskanaler i ert arbete?  

a) Och sättet att kommunicera.    

23. Hur effektiv upplever du din grupps kommunikation?  

24. Skulle du kunna skriva ner din mejladress, så att vi kan skicka transkriberingen av din 

intervju till dig? Vi vill att ni läser igenom den för att se om vi har tolkat era svar rätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Intervjumall för agil coach: 

 

Bakgrund  

1. Berätta om dig själv; vad gör du på företaget och vad har du för ansvarsuppgifter.  

2. Har du arbetat med agila metoder/det här arbetssättet förut?  

 

Informationskanaler 

3. Vilka kanaler och medier använder du för att nå ut med information?   

4. Kan du berätta hur du nås av information om t.ex. ett projekt?  

5. Kan du dra dig till minnes om när du har upplevt att informationen om ett projekt har 

varit tillräckligt för dig så att du kan utföra en arbetsuppgift. 

a) Och om tillfällen när information har varit bristfällig? 

6. Hur effektiv upplever du kommunikationen vid spridning av viktig information?   

 

Autonomi 

7. Hur uppfattar du din grupps utrymme att arbeta självständigt? 

8. Hur uppmuntrar du det självständiga arbetet i gruppen?   

9. Uppfattar du att du har blivit mer effektiv i ditt arbete?  

10. om ja, vad tror du det beror på?  

 

Samhörighet  

11. Kan du berätta om din grupp och er gruppdynamik.   

12. Hur ser du på din roll som agile coach?  

13. Upplever du att du kan prata fritt i er grupp?  

a) Skulle du kunna utveckla det?  

14. Om det blir en konflikt i gruppen, hur hanterar ni det?   

15. Uppmuntras du att lära känna dina gruppmedlemmar? Och om inte alla följer med på 

t.ex. aktiviteter arrangerade av er grupp eller organisation, hur försöker du få med den 

här personen nästa gång?   

 

Kompetens 



 

16. Med din erfarenhet som agile coach, upplever du att dina kompetenser utnyttjas på ett 

bra sätt?  

17. Kan du berätta om ett tillfälle där du kände att du bidrog till ett projekt.  

a) Och när du kände att du inte bidrog till ett projekt.  

 

Slutfrågor 

18. Upplever du att du har lärt dig nya saker genom detta arbetssätt?  

19. Vad tänker du om att arbeta agilt?  

20. Hur viktigt är valet av kommunikationskanaler ert arbete? 

21. Skulle du kunna skriva ner din mejladress, så att vi kan skicka transkriberingen av din 

intervju till dig? Vi vill att ni läser igenom den för att se om vi har tolkat era svar rätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   


