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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka huruvida det är mer eller mindre motiverande för 

anställda inom mjukvaruindustrin att jobba enligt agila utvecklingsmetoder än enligt 

traditionella utvecklingsmetoder.  

Undersökningen har gjorts med teoretisk utgångspunkt från motivationsskapande variabler ur 

de kontemporära motivationsteorierna Self Determination Theory samt Job Characteristic 

model. 

Som en ansats till att besvara frågeställningen har en kvalitativ fallstudie genomförts på 

företaget Kambi Sport Solutions AB. Kambi Sport Solutions AB har under de senaste åren 

genomfört en organisationsförändring där traditionella projektledningsmetoder ersatts av agila 

projektledningsmetoder.  

Studiens empiri visar med stöd ur motivationsteori att övergången till agila metoder 

signifikant påverkat individens motivation positivt. Framförallt som en följd av en högre grad 

av självbestämmande, kunskapsvariation, identitet i och betydelse av arbetsuppgiften, 

autonomi samt feedback.   

Nyckelord: Projektledning, mjukvaruutveckling, vattenfallsmetoder, agila metoder, scrum, 

motivation, Self Determination Theory, Job Characteristic Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................................ 4 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................. 5 

1.2 Avgränsning ................................................................................................................................. 5 

2. Teori ................................................................................................................................................... 6 

2.1 Motivation .................................................................................................................................... 6 

2.1.1 Self Determination Theory .................................................................................................... 7 

2.1.2. Job Characteristic Model ...................................................................................................... 9 

2.2 Sammanfattning motivationsteori ............................................................................................... 12 

2.2.1 Praktisk tillämpning av analysbegrepp ................................................................................ 13 

3. Metod ............................................................................................................................................... 13 

3.1 Fallstudien .................................................................................................................................. 13 

3.2 Intervjuer .................................................................................................................................... 14 

3.3 Dataanalys .................................................................................................................................. 16 

3.4 Studiens trovärdighet .................................................................................................................. 17 

4. Empiri .............................................................................................................................................. 18 

4.1 Projektledning ............................................................................................................................ 18 

4.1.1 Vattenfallsmetoderna ........................................................................................................... 20 

4.1.2 Agil projektledning .............................................................................................................. 21 

4.2 Introduktion av Kambi Sports Solutions AB .............................................................................. 22 

4.3 Organisationsförändringen ......................................................................................................... 23 

4.4 Resultatet av förändringen, Kambi idag ..................................................................................... 24 

4.4.1 Strukturnivå ......................................................................................................................... 24 

4.4.2 Teamnivå ............................................................................................................................. 26 

4.4.3 Individnivå .......................................................................................................................... 27 

5. Analys .............................................................................................................................................. 30 

5.1 Självbestämda mål och autonom motivation .............................................................................. 30 

5.2 Motivationsskapande faktorer .................................................................................................... 31 

5.2.1 Kunskapsvariation ............................................................................................................... 31 

5.2.2 Arbetsuppgiftens identitet .................................................................................................... 31 

5.2.3 Arbetsuppgiftens betydelse .................................................................................................. 32 

5.2.4 Autonomi ............................................................................................................................. 32 

5.2.5 Feedback.............................................................................................................................. 33 

5.3 Individuella egenskaper .............................................................................................................. 33 

6. Slutsats ............................................................................................................................................. 34 

7.0 Källor ............................................................................................................................................. 37 

7.1 Intervjukällor .............................................................................................................................. 38 

 



4 

 

1. Inledning 

Vad som motiverar människor är både en uråldrig och ständigt aktuell fråga. Inte minst för 

företag är det viktigt att deras anställda är motiverade, och i modern tid är motivation ett av de 

mest diskuterade ämnena inom organisationsteorin (Reis & Peña, 2001; Ambrose & Kulik, 

1999; O´Reilly, 1991). En stor anledning till detta är att medarbetarnas motivation är en av de 

viktigaste faktorerna för ett företags produktivitet, framförallt i företag där anställda har 

mycket frihet och behöver använda kreativitet i arbetsuppgifterna (Bewley, 1999; Byron & 

Khazanchi, 2012). I dagens mjukvarubransch går utvecklingen snabbt framåt, och naturen av 

mjukvaruutveckling är högst kreativ. Trenden i industrin går dessutom mot att kunder 

efterfrågar snabbare leveranstider och större flexibilitet vilket ställer stora krav på företagens 

förmåga att ro projekt i hamn (Thomke & Reinertsen, 1998). 

De traditionella projektledningsmetoderna inom mjukvarubranschen, som går under 

samlingsnamnet vattenfallsmetoder, innebär att det arbetas i stora grupper och inom enheter 

med tydliga ansvarsområden. Tydliga planer följs noggrant från projektets start tills det att 

produkten levereras till kunden (van Vliet, 2000).  För att möta marknadens efterfrågan på 

snabbare leveranser och större flexibilitet har många företag bytt projektledningsform från 

vattenfallsmetoderna till de modernare så kallade agila metoderna.  I agila projekt planeras 

arbetet i korta iterationer och efter dessa ska alltid en fungerande produkt vara färdig att 

levereras. Metoden karaktäriseras av nära samarbete inom små, självorganiserande 

arbetsgrupper som är sammansatta av medarbetare från olika kompetensområden, där alla är 

involverade i samtliga delar av produktionsprocessen (Highsmith, 2004). 

Med de agila metoderna förändras förutsättningarna både för tekniken och medarbetarna. 

Företagens primära drivkraft till att ändra projektform kommer från en strävan efter ökad 

affärsnytta och bättre förändringshantering (Gustavsson, 2011), men denna uppsats fokuserar 

kring de anställdas personliga motivation. Är det mer eller mindre motiverande att arbeta 

enligt agila metoder än enligt vattenfallsmetoder? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om agil projektledningsmetodik genererar en högre 

eller lägre grad av motivation hos projektmedlemmarna än vad traditionell 

projektledningsmetodik gör. Specifikt utförs en fallstudie på ett mjukvaruföretag som nyligen 

gått över till att jobba agilt för att besvara följande två frågeställningar: 

 Är det mer eller mindre personligt motiverande att jobba enligt agila 

projektmetoder än enligt traditionella projektmetoder? 

 Om metoderna divergerar med hänsyn till motivation, vad förklaras 

skillnaden av? 

 

1.2 Avgränsning 

Motivationsteori är ett brett ämne, och likaså är mjukvaruindustrin ett stort och komplext 

område. Därmed behöver denna undersökning avgränsas både teorismässigt (vilken teori och 

vilka begrepp som ska beaktas) och rent fysiskt (i vilket företag undersökningen ska göras).  

Det breda teoretiska forskningsområdet kring motivation kommer att avgränsas med hjälp av 

två valda motivationsteorier (Self Determination Theory och Job Characteristic Model). I 

uppsatsens teoridel, avsnitt 2, argumenteras för deras relevans. 

Fysiskt avgränsas undersökningen till ett företag som genomgått en förändring från att arbeta 

med traditionella metoder till agila metoder. I denna uppsats studeras ett förändringsprojekt 

som gjordes på mjukvaruföretaget Kambi Sports Solutions AB.  Undersökningen avgränsas 

även tidsmässigt då förändringsarbetet på Kambi Sports Solution AB utfördes mellan år 2005 

och år 2013. 
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2. Teori 

Detta avsnitt kommer att behandla de analysbegrepp och det teoretiska ramverk som används 

för att besvara uppsatsens frågeställning. En generell introduktion till motivation följs av 

kontemporär motivationsteori, varpå Job Characteristic Model, en modell för 

motivationsskapande arbete, presenteras. Avsnittet avslutas med en sammanfattning som 

beskriver hur vi i praktiken ska använda teorin som ett analysverktyg. 

2.1 Motivation 

Motivation är ett begrepp som återkommer i många sammanhang. Det hör till vardagen att 

höra talas om omotiverade gymnasieelever och vikten av att vara motiverad för att lyckas. 

Aspekter av motivation, såsom dess källa och styrka, kan variera och i slutändan kan 

begreppet möjligtvis vara något svävande om man söker en universell och absolut oklanderlig 

definition. I denna uppsats används begreppet motivation i den vardagliga bemärkelsen som 

de flesta intuitivt kan relatera till: den personliga upplevelsen av vilja och intresse för att 

uträtta en viss aktion, eller de ” psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning 

åt och upprätthåller beteende i olika intensitetsgrader i förhållande till måluppfyllelse” som 

Kaufmann och Kaufmann (2005) uttrycker det. 

Det är givetvis viktigt för organisationer att deras anställda är motiverade i den bemärkelsen. 

En motiverad anställd är bland annat en person som är entusiastisk angående sitt arbete och 

villig att arbeta i linje med organisationens mål (Bewley, 1999). Idealfallet för vilken 

organisation som helst är därför att deras anställda är i hög grad motiverade, och inom 

organisationsteori läggs mycket fokus på motivation (Ambrose & Kulik, 1999 ;O´Reilly, 

1991). Vidare så påpekar Bewley (1999) att motivation är av ytterligare vikt för 

organisationer vars anställda har stor frihet i sina arbetsuppgifter. Detta eftersom, som Byron 

och Khazanchi (2012) understryker, arbete med hög grad av frihet, ansvar och kreativitet i 

högre grad är beroende av att de anställda är motiverade för att arbetet ska lyckas. 

Intresset för att förstå och kunna styra människors grad av motivation går inte att överdriva 

och betydande ansträngningar har gjorts på skilda akademiska discipliner såsom psykologi, 

social beteendevetenskap, filosofi och inte minst organisationsteori (König, 2006; Deci & 

Ryan, 2004). Frågeställningen i denna uppsats riktar fokus på teori som innehåller verktyg för 

att kunna analysera situationer och verkligheter som existerar på arbetsplatser. Detta leder till  

följande struktur på teorin: först presenteras kontemporär motivationsteori inom 
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organisationsbeteende för att ge läsaren en förståelse för de tankebanor och termer som är 

återkommande inom området. Introduktionen av motivationsteori är nödvändig för att kunna 

förstå den påföljande Job Characteristic Model, en modell för att bedöma en arbetsplats 

motivationsskapande potential. 

2.1.1 Self Determination Theory 

Historiskt sett har två stora motivationsteorier varit i huvudfokus inom organisationsbeteende: 

Cognitive Evaluation Theory (CET) och Self Determination Theory (SDT), varav den 

sistnämnda vunnit mycket popularitet de senaste 25 åren och helt överskuggat den något 

simplare CET (Gagne & Deci, 2005). SDT framstår som en bättre balanserad och anpassad 

teori vid analyser av arbetssituationer i verkligheten (Sheldon et al, 2005). 

SDT erbjuder ett omfattande ramverk inom organisationsbeteende och motivation som på 

senare år har varit i fokus för åtskilliga forskningsinsatser (Sheldon et al, 2005; Baard et al, 

2004; Vallerand et al, 2008; Sheldon et al, 1996; Byron et al, 2012, Gagné & Deci, 2005). 

SDT innehåller teser om generella psykologiska behov hos människor och fokuserar på 

graden av självmotivering och självbestämmande hos individer – en viktig faktor är alltså hur 

mycket en individ känner att dess motiv blivit påverkade av yttre omständigheter (Deci & 

Ryan, 2004).  

Ett centralt koncept inom SDT är tron att den mänskliga naturen innefattar ett driv till att 

anstränga och engagera sig (Deci & Ryan, 2004). Människans inneboende tillväxttendenser 

antas bero på tre grundläggande, psykologiska behov: 

1. Kompetens – strävan efter att kontrollera utfall och bemästra färdigheter. 

2. Relatering – strävan att relatera till, interagera och skapa relationer med andra. 

3. Autonomi – behovet att vara en egen person som handlar efter egna, interna behov. 

För att förstå viktiga insikter från SDT måste man först ha en uppfattning om det som inom 

CET kallas för interna och externa belöningar. En klassisk uppdelning som görs inom många 

motivationsteorier, CET inkluderat, är att man skiljer på dessa två begrepp. Interna belöningar 

är de positiva känslor som uppstår när man arbetar med eller löser en uppgift. Ett exempel på 

en sådan känsla är den upplevda tillfredställelsen som uppstår när ett gäckande och spännande 

problem har lösts. Externa belöningar å andra sidan är helt enkelt materiella incitament. En 

löneförhöjning som resultat av ett lyckat projekt är ett exempel på en extern belöning 

(Bratton, 2010). Denna uppfattning har mottagit en del kritik då den anses vara för simpel för 

att kunna appliceras på verkliga situationer, eftersom att man kan tänka sig att anställda sällan 
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känner ren, intern motivation för alla sina arbetsuppgifter. SDT bygger vidare på konceptet 

om interna och externa belöningar och introducerar utöver dessa även begreppen autonom 

respektive kontrollerad motivation, vilka kan representeras på en kontinuerlig skala (Gagne & 

Deci, 2005). Figur 1 illustrerar den kontinuerliga skalan för autonom och kontrollerad 

motivation.  

 

Figur 1. Hur motivation rör sig i en skala. Ju mer autonom motivationen är, desto starkare är den 

(Gagne och Deci, 2005). 

 

Det som autonom/kontrollerad motivation-skalan fångar in utöver den enkla gränsdragningen 

mellan interna och externa belöningar är att människor tenderar att kunna titta på helheten av 

sin situation och anpassa sig därefter. Om en person känner att varje aspekt av en aktion, från 

själva utförandet till alla nettoresultat, är ointressanta så står den personen längst till vänster i 

skalan – helt omotiverad. Om sedan belöningar introduceras så finns en chans att individen 

blir mer motiverad. Detta första steg kallas för kontrollerad motivation och är det som Gagne 

och Deci (2005) skulle kalla för den svagaste formen av motivation. Den kontrollerade 

motivationen antas öka när arbetets betydelse för personens upplevda värde och status ökar, 

det vill säga när påföljderna av att uppgiften löses är viktiga för personens självvärde. Efter 

detta stadie kommer ett hopp till en starkare form av motivation, vilket Gagne och Deci 

(2005) kallar för autonom motivation. Vid måttlig autonom motivation är inte uppgiften 

enbart viktig för personens självvärde utan personen anser också att målet med  uppgiften, 
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samt hur uppgiften utförs, är viktigt. Motivationen ökas ännu mer när en koherens mellan 

mål, värde och även reglering uppnås. Vid det stadiet, integrerad reglering, är motivationen 

fortfarande extern, men uppgiften och hela situationen för utförandet av arbetet accepteras av 

personen som ytterst betydelsefull.  Den absolut starkaste motivationen anses dock 

uppkomma när det finns ett genuint intresse och nöje i att utföra en uppgift (Gagne & Deci, 

2005). En studie av Baard et al (2004) indikerar att SDT:s antaganden kring anställdas 

motivation stämmer bra överens med hur det ser ut i verkligheten. En undersökning av 

Sheldon et al (1996) visade att dagar som individer kände sig kompetenta och självstyrande 

blev betygsatta som bra dagar av dem. Vidare så visade undersökningen att personer som 

hade generellt högre kompetens- och autonominivå tenderade att ha en högre genomsnittlig 

mängd av bra dagar. 

2.1.2. Job Characteristic Model 

Job Characteristic Model (JCM) är en modell för hur jobb ska designas för att individer inom 

en organisation ska känna meningsfullhet och engagemang i sitt arbete (Robbins et al, 2010). 

Syftet med utvecklingen av modellen var att utforma ett mätbart system för att utvärdera ett 

arbetes potential att skapa motivation (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

För att ett arbete ska ha förutsättningar att skapa motiverade individer krävs enligt författarna 

till JCM att tre huvudvillkor uppfylls. Om samtliga av dessa villkor är uppfyllda kan 

motivation uppstå och bibehållas. De tre villkoren är (Hackman & Oldham, 1980): 

 Individen måste känna meningsfullhet i sitt arbete. Detta leder till hög 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Om individen inte ser sitt arbete som 

meningsfullt kan motivation inte uppstå. 

 Individen måste uppleva personligt ansvar för resultatet av sitt arbete. Om detta inte är 

fallet och resultatet ses som ett resultat av externa faktorer snarare än den egna 

insatsen, uteblir känslan av att ha åstadkommit något bra vid goda prestationer eller 

något mindre bra vid dåliga prestationer. 

 Individen måste ha möjlighet att se resultatet av sitt eget arbete. Om resultatet av 

utförandet inte är tydligt, ökar risken för att individen känner likgiltighet över sina 

arbetsuppgifter. 

Ovan nämnda huvudvillkor beskriver individens psykologiska upplevelser och är därför inte 

lämpade som verktyg för att utforma konkreta arbetsuppgifter. Med dessa villkor som grund 
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har Hackman och Oldman (1980) utformat fem generella och mätbara egenskaper i ett arbete 

som främjar dessa psykologiska tillstånd:  

Kunskapsvariation. Med kunskapsvariation menas den graden av olika färdigheter en 

individ tillämpar i sitt arbete. En högre grad av kunskapsvariation skapar mer engagemang 

och bidrar till att uppgiften känns meningsfull. Modellen antar att arbetet upplevs mer 

meningsfullt ju fler färdigheter individen tillämpar (Hackman & Oldman, 1980). 

Arbetsuppgiftens identitet. Arbetsuppgiftens identitet beror av till vilken grad en 

medarbetare gör klart en uppgift från början, till slut, med synligt resultat. Individer upplever 

en högre grad av meningsfullhet i sitt arbete om de utför en hel uppgift eller åtminstone en 

tydligt identifierbar del utav den (Hackman & Oldman, 1980). 

Arbetsuppgiftens betydelse. Arbetsuppgiftens betydelse beror på huruvida resultatet av 

slutförd arbetsuppgift har en meningsfull verkan för resten av organisationen. Forskning har 

visat att om arbetsuppgifterna upplevs som betydelsefulla för någon annans situation, till 

exempel genom att bidra till någon annans lycka, hälsa eller säkerhet ökar det engagemanget 

hos individen (Hackman & Oldman, 1980). 

Autonomi.  Autonomi beror av till vilken grad en medarbetare får frihet i att schemalägga 

och utforma sitt egna arbetssätt. En hög grad av autonomi ökar sannolikheten för att en 

anställd känner personligt engagemang i sitt arbete och har således en positiv påverkan på 

motivation (Hackman & Oldman, 1980). 

Feedback. Tydlig feedback innebär att individen får tydlig återkoppling på resultaten av sin 

insats. Detta skapar engagemang och bidrar till att individen utvecklas av sina erfarenheter 

(Hackman & Oldman, 1980). 

Dock innebär det inte nödvändigtvis att ett arbete som uppfyller kraven av Hackman och 

Oldmans (1980) fem arbetskarakteristika leder till att motivation uppstår. Hur en individ 

reagerar på en arbetsuppgift är också beroende av tre olika personlighetsdrag som går under 

namnet moderatorer (Hackman & Oldman, 1980). De tre moderatorerna är: 

Kunskaper och färdigheter. Ett arbete med låg motivationspotential bidrar till att den 

interna motivationen hos individen blir låg och det psykologiska tillståndet kommer inte 

variera nämnvärt beroende av hur bra eller dåligt denne presterar. Om ett arbete å andra sidan 

har hög motivationspotential kommer goda prestationer leda till en betydande ökning i 

individuell motivation och dåliga prestationer kommer leda till betydande minskning i 

individuell motivation. Därför kommer arbeten med hög motivationspotential bidra till ökad 

motivation hos individer som besitter tillräckligt goda kunskaper och färdigheter för att 
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prestera väl, medan individer med låg kompetens kommer uppleva frustration och minskad 

motivation. (Hackman & Oldman, 1980). 

Tillväxt och utvecklingsbehov. Arbeten med hög motivationspotential skapar möjligheter för 

personlig utveckling och lärande. Behovet att vilja utvecklas och lära sig nya saker beror 

enligt Hackman & Oldman på individernas psykologiska behov. Personer som har ett starkt 

utvecklingsbehov förväntas utveckla högre grad av motivation om de får utföra komplexa och 

utmanande arbetsuppgifter. Individer med lågt utvecklingsbehov riskerar att inte uppfatta och 

ta till vara på dessa utvecklingsmöjligheter utan ser dem istället som hot som gör deras 

arbetsuppgifter allt för komplexa (Hackman & Oldman, 1980). 

Tillfredställelse med arbetssituationen. För att kunna ta till vara på de möjligheter som 

finns för att uppleva motivation, tillgodose sina behov och utnyttja sin kompetens måste 

individen vara tillfredsställd med sin arbetssituation. Individer som är nöjda med till exempel 

lön, jobbsäkerhet, chefer och arbetskamrater förväntas prestera bättre under utmanande 

förhållanden. Om de dessutom har ett stort utvecklingsbehov är förutsättningarna för 

motivation goda. Om medarbetare både är missnöjda med arbetsplatsen och har låga 

utvecklingsbehov blir arbetsmotivationen endast minimalt påverkad av de motivationshöjande 

egenskaper som designats in i arbetsuppgifterna. (Hackman & Oldman, 1980).   

Motivation är därmed beroende både av de fem egenskaperna i arbetet och de tre individuella 

egenskaperna hos den anställda. I figur 2 illustreras hur arbetets karakteristika och de tre 

moderatorerna  påverkar motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Samband mellan faktorer i arbete, psykologiska tillstånd och motivation (Hackman & 

Oldman, 1980). 
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Om samtliga förutsättningar i figur 2 uppfylls upplever individen arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse. Prestationen blir hög samtidigt som motivationen och tillfredsställelsen 

med arbetet blir stark (Hackman & Oldman, 1980).   

 

2.2 Sammanfattning motivationsteori 

Ovan har ett teoretiskt ramverk för undersökning av motivation presenterats. Self 

Determination Theory är en modern motivationsteori med stor popularitet, och Job 

Characteristic Model är en användbar modell för att analysera motivationspotentialen i ett 

arbete. Begreppen som presenteras i figur 3 kommer i denna uppsats att ligga som 

utgångspunkt vid analysen av empirin. De första två, blått markerade, begreppen kommer från 

Self Determination Theory och är centrala inom motivationsteori. De följande fem, grönt 

markerade, begreppen är de fem motivationsskapande faktorerna från Job Characteristic 

Model. De tre avslutande, lila markerade, begreppen tas upp i Job Characteristic Model som 

nödvändiga individuella egenskaper för att de fem motivationsskapande faktorerna faktiskt 

ska leda till ökad motivation. 

Tabell 1. Analysbegreppen som används för att tolka empirin. Färgerna indikerar att termerna tillhör 

tre olika delar i analysapparaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kontrast till externt påtvingade mål Självbestämda mål 

                      En kontinuerlig skala 

Hur varierande den anställdas roll är med avseende på kunskap Kunskapsvariation 

Graden deltagande i hela processen att skapa en produkt Arbetsuppgiftens identitet 

Hur meningsfull arbetsuppgiften är för organisationen Arbetsuppgiftens betydelse 

Syftar på graden av eget ansvar och frihet som upplevs av den anställda Autonomi 

Graden av relevant och konstruktiv feedback Feedback 

                             Individens upplevda kompetens Kunskaper och färdigheter 

Autonom och kontrollerad  motivation 

                                 Individens driv att utvecklas Tillväxt och utvecklingsbehov 

                                             Individens nöjdhet med arbetet Tillfredsställelse med arbetssituation 
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2.2.1 Praktisk tillämpning av analysbegrepp 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställning, är det mer eller mindre motiverande att jobba enligt 

agila metoder snarare än enligt traditionella metoder, kommer att behandlas med hjälp av 

analysbegreppen i tabell 1. En närmare beskrivning av hur analysapparaten operationaliseras 

återfinns i avsnitt 3.2.  

Begreppen kan delas upp i tre olika roller inom analysapparaten och bidrar på olika sätt. De 

två första begreppen är centrala för motivation, och förståelsen för dem ger vägledning vid all 

tolkning av resonemang kring motivation. När empirin tolkas måste båda begreppen finnas i 

åtanke. De följande fem begreppen, variablerna i Job Characteristic Model, ger stabilitet åt 

bedömningen av den praktiska arbetssituationen. När miljön och karaktären av arbetet 

analyseras så används de fem variablerna som grund. De tre sista begreppen berör analys av 

mänskliga egenskaper. Dessa tre används vid diskussion kring de individer som förekommer i 

fallstudien samt vid andra för studien eventuellt relevanta processer inom företaget, 

exempelvis rekryteringsprocessen. 

 

3. Metod 

3.1 Fallstudien 

Väldigt generellt beskrivet så är en fallstudie en ”komprimerad historia av en eller flera 

organisationer som har som mål att belysa en viktig problemställning” (Søilen & Huber, 

2006). Med komprimerad så menar man både tidsmässigt och geografiskt avgränsade. I en 

fallstudie behandlas en händelse som skett under en specifik tid på en eller flera specifika 

platser. Fallstudien i denna uppsats är vad Søilen & Huber (2006) kategoriserar som en 

deskriptiv fallstudie.  De beskriver den deskriptiva fallstudien som fullständiga 

ögonblicksbilder, som ”fotografier” av ett företag eller organisation under en specifik 

händelse. 

Fallstudier används ofta i socialt komplexa situationer där det är svårt eller till och med 

omöjligt att hitta en korrekt lösning (Søilen & Huber, 2006).  Projektledning och 

motivationsteori är två områden inom organisationsbeteende som i allra högsta grad 

behandlar och konceptualiserar sådana situationer. Områdena är socialt komplexa där olika 

individer kan ha olika åsikter.  
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Det är önskvärt att använda sig av en fallstudie när klara teorier saknas eller är för många 

(Søilen & Huber, 2006). Det finns visserligen en stor kropp av teori inom motivationsstudier, 

men den mänskliga naturen och motivationens plats i den är givetvis extremt komplicerade 

ämnen. Teorierna ger en grund för analys och tolkning av mänskligt beteende, belyst ur 

motivationssynpunkt, men erbjuder inte några enkla och klara svar som gäller generellt i alla 

situationer. Detta är givetvis att vänta inom ett område som organisationsbeteende som 

behandlar socialt väldigt komplicerade företeelser. 

När man bedriver en fallstudie så kan man istället för att låta hela informationsinsamlingen 

och ordnandet av information präglas av en specifik teori, samla in informationen relativt 

”ofärgat”, för att sedan diskutera fallets aspekter med hjälp av passande begrepp inom teorin. 

I denna uppsats kommer alltså den breda och generella teorin Self Determination Theory och 

de tidigare diskuterade viktiga begreppen därifrån att användas som teoretisk grund. Som ett 

komplement till SDT, som ett mer praktiskt analysverktyg, används Job Characteristic Model 

när arbetsplatsen, dess omständigheter samt de inblandade människorna studeras. 

Sammanfattningsvis angående fallstudien som metodval: ämnet för denna uppsats är av 

socialt komplex karaktär. Utöver det så finns det en stor mängd teori inom området som 

kräver filtrering och tolkning för att kunna användas i en undersökning av den här skalan. 

Dessa två faktorer indikerar att en fallstudie är det mest lämpliga valet av metod. Fallstudien 

är genomförd på företaget Kambi Sports Solutions AB (Kambi). Kambi är ett 

mjukvaruutvecklingsföretag som genomgått den organisationsförändring som uppsatsen 

ämnar undersöka. 

3.2 Intervjuer  

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Den kvalitativa intervjun har som mål att förstå världen ur 

intervjuobjektets synvinkel och utveckla mening efter deras erfarenheter. Kvalitativa 

intervjuer kännetecknas av att frågorna som ställs är enkla och öppna, och svaren som ges 

komplexa och innehållsrika. Det faller sig därför naturligt att den kvalitativa intervjun är ett 

vanligt redskap för fallstudien (Trost, 2005). 

Eftersom syftet med denna uppsats är att identifiera de upplevda nyckelförändringarna i 

övergången från traditionell till agil projektledning, samt se hur de knyter an till motivation, 

så ter det sig ytterst lämpligt att föra en dialog med personer som upplevt en sådan övergång. 

Ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att få förståelse för fenomen som rör personer 
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och deras situationer i deras sociala verkligheter (Dalen, 2008). Till skillnad från till exempel 

en enkätundersökning, vilket är ett exempel på en kvantitativ studie, så kan vi genom att 

genomföra intervjuer få tillgång till mer nyanserad kunskap inom ämnet.  

För att kunna identifiera vilka aspekter i förändringen som upplevdes starkast så måste 

intervjufrågorna var noggrant utformade. De förberedda frågorna har som syfte att 

säkerhetsställa att nyckelteman kommer att behandlas, samtidigt som de inte får vara 

vinklade; en alltför stor betoning på positiva effekter kan leda till att intervjuobjektens svar 

formas efter intervjuobjektens upplevda förväntningar från vår sida. Intervjufrågorna var 

konstruerade för att, förutom att ge oss rent deskriptiv information om förändringsprocessen, 

beröra områden som innefattar de begrepp som diskuterades i avsnitt 2.2.1 (självbestämda 

mål, autonom och kontrollerad motivation, kunskapsvariation, arbetsuppgiftens identitet, 

arbetsuppgiftens betydelse, autonomi, feedback, kunskaper och färdigheter, tillväxt och 

utvecklingsbehov, tillfredsställelse med arbetssituation). Se bilaga 1 för intervjumall. 

Analysbegreppen är inarbetade i intervjun delvis genom att variablerna i Job Characteristic 

Model frågas om explicit. Vidare så finns generella frågor om förändring inom arbetsstruktur 

och stämning i arbetsteamen, vilka förväntas ge svar som kan tolkas via de generella 

motivationsbegreppen (självbestämda mål samt autonom och kontrollerad motivation) i 

analysapparaten samtidigt som personerna i sig kan betraktas med hjälp av de 

individrelaterade begreppen (kunskaper och färdigheter, tillväxt och utvecklingsbehov, 

tillfredsställelse med arbetssituation) i analysapparaten.  

Intervjumallen inleds således med generella frågor om själva förändringsarbetet, dels för att få 

beskrivande information om förändringen och dels för att intervjuobjektet ska få en chans att 

minnas den aktuella tiden och komma in i intervjun. Efter denna fas följer generella frågor om 

stämningen efter att man börjat jobba agilt. Svaren på dessa ska ge information om hur 

självbestämmande och kontrollerad motivation förändrats på grund av förändringsprojektet. 

Slutligen kommer frågor som är direkt utformade efter de fem motivationsskapande 

faktorerna i Job Characteristic Model. Kunskapsinsamlande om de tre individuella 

egenskaperna (kunskaper och färdigheter, tillväxt och utvecklingsbehov, tillfredsställelse med 

arbetssituation) operationaliseras delvis genom att bedöma helhetsbilden i intervjuerna, och 

delvis om att explicit fråga om rekryteringsprocessen på företaget. 

Till denna uppsats har fyra intervjuer genomförts. Intervjuerna möjliggjordes genom att 

Citerus AB, ett företag som specialiserar sig i att hjälpa företag med att börja jobba enligt 

agila metoder, kontaktades. En av deras grundare, Mikael Bohman, intresserade sig för 
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studiens problematisering och ställde upp på en intervju som fokuserade kring 

förändringsprojektet på Kambi. Genom Bohman fick vi kontaktuppgifter till en 

utvecklingsledare på Kambi, vilket ledde till tre ytterligare intervjuer. Dessa intervjuer 

genomfördes med utvecklingsledaren Staffan Furn samt två utvecklare, vilka samtliga var 

med under förändringsarbetet. I Tabell 2 visas ytterligare information kring intervjuobjekten.  

Tabell 2 Intervjuobjekten i fallstudien 

Namn Datum/plats/längd(timme:minut) Befattning 

Mikael Bohman 2012-12-04 / Citerus huvudkontor 

(Uppsala)/ 1:04 

Konsult och en av grundarna till 

Citerus AB 

Staffan Furn 2013-01-30/ Kambis huvudkontor 

(Stockholm)/ 0:54 

Utvecklingsledare  

Kambi AB 

Stefan Åkerberg 2013-01-30/ Kambis huvudkontor 

(Stockholm)/ 0:43 

Mjukvaruutvecklare Kambi AB 

Andreas Palm 2013-01-30/ Kambis huvudkontor 

(Stockholm)/ 0:45 

Mjukvaruutvecklare Kambi AB 

 

Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte och var vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar 

för halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Denna typ av intervju förbereds med att ha ett visst 

antal frågor färdiga, men lämnar samtidigt möjlighet för följdfrågor och anpassning för 

eventuella oväntade riktningar i intervjun. Därmed var det vitalt att vi som 

intervjugenomförare var noggrant förberedda så att vi flexibelt kunde följa upp och rikta in 

oss på detaljer viktiga för vårt syfte.  

3.3 Dataanalys 

På grund av den fria formen av den kvalitativa intervjun finns ingen simpel, steg-för-steg-

metod för att strukturera och organisera den insamlade informationen (Holme & Solvang, 

1997). Till skillnad från en enkätundersökning är inte informationen strukturerad och 

organiserad på förhand, vilket innebär att ett tillvägagångssätt för ordnande av data måste 

väljas. De kvalitativa intervjuerna som genomförts för denna uppsats spelades in, varpå de 

transkriberades i sin helhet. För att analysera den transkriberade texten gjordes det som 

Homle och Solvang (1997) kallar för en helhetsanalys. Följande tre faser gicks igenom vid 

strukturering och analys av materialet. 



17 

 

1) Vid genomläsningen av den transkriberade intervjutexten identifieras genomgående trender 

i materialet och en helhetsuppfattning bildades. Utkik hölls efter påståenden och 

omständigheter som relaterar till det teoretiska ramverk som presenterats i avsnitt 2.  

2) Efter att en helhetsuppfattning av materialet bildats så formuleras de specifika teman som 

analysen ska bestå av. Empirins natur i denna uppsats tillåter att de specifika teman 

sammanfaller de med de 10 analysbegreppen som presenterats i avsnitt 2.2. Med andra ord 

har 10 kategorier skapats var empirin delas in i vid dess analys.   

3) Systematisk analys. Alla intervjuerna analyseras, en i taget, och allting som berör de 10 

kategorierna fylls med den insamlade informationen. All information som är relevant för 

uppsatsens frågeställningar noteras under rätt kategori. Detta leder till att en 

helhetsuppfattning av materialet tydliggörs, och hela materialet kan diskuteras utefter 

uppsatsens teoretiska ramverk. 

Notera att strukturen i empiridelen som behandlar resultatet av förändringen skiljer sig från 

strukturen i analysen. Empiridelen är uppdelad för att pedagogiskt ge en bild av hur det ser ut 

på företaget idag. Analysdelen är uppdelad efter de utvalda analysbegreppen, och avslutas 

med en sammanfattande diskussion som besvarar uppsatsens frågeställningar.  

3.4 Studiens trovärdighet  

Den empiriska undersökningen förlitar sig till stor del på intervjuobjekten i studien. 

Pålitligheten ges av att intervjupersonerna accepterat författarnas tolkning av materialet. 

Under studien har hänsyn tagits till riskerna i att författarnas samt intervjuobjektens privata 

åsikter kan färga resultatet. Detta har medvetet arbetats aktivt med, framförallt eftersom 

samtliga intervjuobjekt verkar inom organisationer som generellt är färgade av en positiv 

attityd gentemot agila metoder. Genom en medvetenhet om riskerna har subjektiva 

kommentarer lyfts fram som ickeobjektiva, och för att behålla en vetenskaplig diskussion i 

analysen och undvika bearbetningsfel har författarnas samt intervjuobjektens resonemang i 

högsta möjlga grad granskats objektivt.  

Att fyra intervjuer genomförts beror på att det inte var möjligt att få tag på fler personer som 

varit delaktiga under hela förändringsprocessen. Den framträdande uppfattningen är dock att 

det med hänsyn till studiens relevanta undersökningsområde råder en hög samstämmighet 

mellan de fyra intervjuerna som genomförts. Datat underbyggs dessutom av en tydlig 

koppling till uppsatsens litteraturstudie. Undersökningens trovärdighet hade eventuellt kunnat 

förstärkas genom att intervjua individer med en negativ inställning till agila metoder, men 
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som följd av studiens avgränsning, en fallstudie på företaget Kambi, fanns det inte någon 

möjlighet att intervjua en sådan person. Denna problematik har tacklats genom en 

medvetenhet om två frågeställningar när datat tolkats: söker företag som jobbar med agila 

metoder efter en viss typ av individ? Kännetecknas personer som gillar att jobba agilt av 

några karaktärsdrag? Det teoretiska ramverket ger stöd vid resonemang kring 

frågeställningarna, eftersom både Self Determination Theory och Job Characteristic Model tar 

upp individuella egenskaper hos personer som påverkar motivationen. 

 

4. Empiri 

Den empiriska undersökningen är uppdelad i två delar. I den första delen ges en genomgång 

av projektledningsmetodik. De två olika formerna av projektledningsmetodik, traditionell och 

agil, beskrivs med deras särdrag. I empiriavsnittets andra del behandlas de empiriska resultat 

som följer av intervjuerna på Citerus AB och Kambi Sports Solutions AB.   

4.1 Projektledning 

Ett projekt är, definierat av Svenska akademiens ordbok, ett “förslag, utkast, plan till ett 

praktiskt företag av jämförelsevis komplicerat slag”. Utöver den beskrivningen betonar Lock 

(2007) ett unikt särdrag som alla projekt delar: steget mot det nya och okända. Alla projekt är 

unika och skiljer sig åtminstone i någon aspekt till och med från väldigt liknande projekt. 

Lock (2007) specificerar fyra urtyper av projekt varav ett är det så kallade IT- och 

ledningsprojektet, vilket är den typen av projekt som denna uppsats är centrerad kring. Ett 

säreget drag som IT- och ledningsprojekt har är att det ofta är svårt, till och med för kunden, 

att förkunna exakt vad man vill få ut av projektet. Det kan vara svårt att se exakt vad som 

behövs vid exempelvis en uppgradering av mjukvara, eller till och med skapandet av en ny 

mjukvara, eftersom själva användningen av mjukvaran ofta kan leda till oväntade hinder och 

behov (van Vliet, 2000). Situationens ovisshet tacklas på olika sätt i agil respektive 

traditionell projektledning. 

Innan de två IT-projektledningsmetodikerna presenteras så ges en grundläggande genomgång 

av uppbyggnaden och arkitekturen i mjukvarusystem. Detta behövs för att läsaren bättre ska 

kunna förstå metodiken i sådana projekt. 
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IT-system 

Arkitekturen i mjukvara består av flera olika lager. Beroende på applikationen så kan antalet i 

viss mån variera och se något annorlunda ut. En vanlig mjukvaruarkitektur är tre-lagers-

arkitekturen, vilken också tjänar som ett bra pedagogiskt verktyg för att visa hur mjukvara 

kan vara uppbyggd och fungera (Coulouris et al, 2011). I figur 4 illustreras de tre lagren. 

 

Figur 4 De tre lagren som mjukvara består av (Coulouris et al, 2011). 

 

Det översta lagret, presentationslagret, består av de funktioner som användaren interagerar 

med. Inmatning från användaren och visuella verktyg hanteras alla av presentationslagret. 

Logiklagret hanterar alla typer av beräkningar och processer som behöver göras på indatat. 

Detta lager ser också till att hämta information från datalagret vid behov. Datalagret lagrar all 

data som systemet behöver. Det kan till exempel vara anställdas namn, personnummer och 

lön. Inga beräkningar sker här (de sker i logiklagret), utan enbart lagring. Att datalagret 

enbart lagrar data innebär dock inte att dess struktur är trivial: beroende på applikationen så 

kan upplägget och designen på själva lagringen variera med och prioriteringen kan skifta 

exempelvis mellan lättillgänglighet och säkerhet. 
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Under utvecklingen av mjukvara så kan producerandet av lagren antingen ske horisontellt 

eller vertikalt (Coulouris et al, 2011). En horisontell utveckling innebär att de olika lagren 

görs av olika team, relativt oberoende av varandra (de måste givetvis ingå i en gemensam 

design). Under ett sådant projekt kan till exempel ett team utveckla datalagret, medan ett 

annat team utvecklar presentationslagret. En vertikal utveckling å andra sidan innebär att 

projektet och ansvarsområden i första hand är indelade efter funktionalitet. I detta fall 

producerar utvecklare istället en funktionalitet i systemet, vilket kräver arbete i alla lagren i 

systemet (Coulouris et al, 2011).  

4.1.1 Vattenfallsmetoderna  

Under 70-talet utvecklades ett standardiserat ramverk för projektledning vid 

mjukvaruutveckling. De traditionella projektledningsmetoderna som utgår från denna 

standard brukar kallas för vattenfallsmetoderna, och präglas av ett stort fokus på strikt 

kravspecifikation och tydliga faser (van Vliet, 2000). Ordet vattenfall ska symbolisera det 

enkelriktade flöde mellan de olika projektfaserna, vilket illustreras i figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 De olika faserna som kännetecknar vattenfallsmetoderna (van Vliet, 2000). 

Som illustreras i figur 5 så dikterar traditionell projektledningsmetodik att projektet delas upp 

i fem faser: kravspecifikation, design, implementering, testning och slutligen (efter att 

produkten driftsatts) underhåll. Metoden betonar att kravspecifikationsfasen är väldigt viktig 

eftersom man inte vill gå tillbaka dit och ändra kundens krav när man väl börjat med design- 

eller implementeringsfasen (van Vliet, 2000).  
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Att projektet delas upp i fem strikta, tidsmässiga faser i traditionell projektledning leder 

automatiskt till en funktionsmässig uppdelning. Under implementeringsfasen utvecklas de 

olika lagren horisontellt. Testning sker sedan efteråt, i testfasen (van Vliet, 2000).  En följd av 

detta är att produkten inte kan driftsättas förrän alla faser i utvecklingsarbetet är avslutade 

vilket kan resultera i svårigheter att lansera produkten vid deadline om oförutsägbara 

händelser inträffar under arbetets gång (Bohman, 2012).   

Som fördel med vattenfallsmetoderna brukar nämnas att man får en bra kostnadskontroll och 

att resultatet är kvalitetssäkrat. Nackdelar som brukar nämnas är att metodiken inte är bra på 

att hantera förändringar. Tanken är att det stora fokus som läggs på kravspecifikations- och 

designfasen ska se till att förändringar under projektets gång undviks. Det är dock svårt att 

undvika förändringar i mjukvaruprojekt delvis för att det är vanligt att man under projektets 

gång får större insikt om vad som är möjligt att göra, men också för att kunder inte alltid från 

början vet exakt vad de vill ha. Detta leder till att man ändå ofta måste gå tillbaka och ändra i 

både specifikationen och designen när man under implementeringen stöter på oväntade hinder 

och förändringar i kundens önskemål (van Vliet, 2000). Ansatsen som vattenfallsmetoderna 

jobbar utefter, att kravspecifikation och design alltid kan leda till felfri implementering, är 

någonting som den ofta får kritik för (van Vliet, 2000). 

4.1.2 Agil projektledning 

År 2001 träffades 17 framstående mjukvaruutvecklare i Snowbird, Utah, USA för att 

diskutera mjukvaruutvecklingsmetoder. Anledningen till detta möte var att det ansågs att de 

traditionella utvecklingsmetoderna inte var lämpade att hantera förändringar i beställarens 

önskemål (Highsmith, 2004). Resultatet blev ett manifest som lade grunden för det som idag 

kallas agila metoder. Agila metoder är ett samlingsnamn för en mängd 

mjukvaruutvecklingsmetoder som skiljs åt i den exakta tillämpningen men är alla utformade 

efter samma värden och normer. I stora drag innebär utformningen av de nya metoderna ett 

paradigmskifte från metoder baserade på förutsägbarhet (definiera, designa, bygg) till metoder 

baserade på anpassningsbarhet (vision, utforska, anpassa). I det agila manifestet definierades 

fyra punkter som ska genomsyra samtliga agila metoder (Highsmith, 2004). 

 individer och interaktioner framför processer och verktyg 

 fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation 

 kundsamarbete framför kundförhandlingar 

 reaktion på förändring framför att följa en strikt plan.  
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I agila metoder planeras arbetet i flera, korta iterationer under vilka de viktigaste 

komponenterna av produkten prioriteras först. Efter varje iteration kan därför en fungerande 

men inte fullständig produktprototyp visas upp för kunden. Varje iteration avslutas med att 

arbetsteamet tillsammans med beställaren utvärderar vad som skapats för att säkerställa att 

rätt produkt skapas. Om fallet inte är sådant åtgärdas detta så att ytterligare funktionalitet kan 

implementeras under nästa iteration. Detta upprepas fram tills att den fullständiga produkten 

är klar. En stor fördel med detta arbetssätt är att en produkt ofta är möjlig att driftsätta vid 

deadline även om all funktionalitet inte implementerats. Eftersom de viktigaste funktionerna 

prioriterats först är produkten redo att användas och ytterligare, mindre viktiga funktioner kan 

implementeras i efterhand (Highsmith, 2004).  

Till skillnad från vattenfallsmetoderna där olika utvecklingsteam är uppdelade efter olika 

kompetensområden (krav, design, implementering, etc.) så är teamen i agila metoder 

krossfunktionella vilket innebär att de är sammansatta av individer från samtliga av dessa 

kompetensområden. Teamen består vanligtvis av 5-9 personer och antal team beror av 

storleken på utvecklingsprojektet. Teamen arbetar efter ett vertikalt arbetssätt vilket innebär 

att de utvecklar all funktionalitet i datalagret, logiklagret och presentationslagret för den 

specifika delen av systemet de ansvarar för. Varje team ansvarar dessutom för alla 

utvecklingsfaser från kravspecifikation till driftsättning. Den krossfunktionella teamstrukturen 

är en förutsättning för att det ska vara möjligt att leverera en användbar prototyp efter varje 

iteration (Bohman, 2012). 

En viktig aspekt av teamen är att de är självorganiserande. Det innebär att det inte utses chefer 

och bestämmande roller utan ordning och koordination uppstår genom interaktioner mellan 

individerna i gruppen. Således frångår man de strikta roller och hierarkiska strukturer som 

finns i traditionell projektledning. Fokus ligger på att skapa en miljö som främjar autonomt 

arbete inom välfungerande arbetsgrupper och det är interaktioner mellan individer driver 

utvecklingen framåt (Highsmith, 2004).  

4.2 Introduktion av Kambi Sports Solutions AB 

Kambi grundades 1997 och var fram till 2010 den enhet inom sportbettingföretaget Unibet 

AB som ansvarade för utveckling och förvaltning av Unibets sportbettingsystem.  År 2010 

lämnade produktutvecklingsavdelningen Unibet och bildade det egna bolaget Kambi Sports 

Solutions AB. Idag utgör Unibet fortfarande den största kunden men företaget säljer även 

sportbettinglösningar till andra onlinebettingföretag runt om i världen (Furn, 2013). Kambi 
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har 260 medarbetare varav 54 är anställda i Sverige, och år 2011 hade företaget en omsättning 

på 88 mkr (Furn, 2013). 

Kambi säljer inte bara själva mjukvarusystemet utan tillgodoser även samtliga tjänster kring 

sportsbetting som till exempel odds-sättning, trading och riskhantering. Ett resultat av det är 

att organisationens kompetens inte främst består av IT utan vad Kambi kallar operations 

vilket inkluderar bland annat riskanalys, statistik och de övriga funktioner som krävs för att 

driva verksamheten (Furn, 2013).  

Utöver ett kontor i Stockholm har Kambi kontor i London, Manilla och på Malta. 

Huvudkontoret är beläget i London och består av företagets ledning samt större delen av 

operations. Manillakontoret representerar i stort sett alla kompetensområden som finns inom 

organisationen och har som syfte att dra nytta av tidsskillnaderna till den övriga verksamheten 

för att kunna erbjuda teknisk support dygnet runt. Stockholmskontoret ansvarar för utveckling 

av all mjukvara från datalager till presentationslager. På stockholmskontoret finns därför hela 

spektrat av den IT-kompetens som behövs för att utveckla och förvalta IT-systemen (Furn, 

2013). 

4.3 Organisationsförändringen 

När Kambi fortfarande tillhörde Unibet var utveckling, testning, underhåll och andra delar av 

produktionen uppdelade mellan olika enheter. Dessa enheter arbetade självständigt under sitt 

ansvarsområde och när det slutförts överlämnades produkten till nästa enhet, vilket innebar att 

det frekvent förekom överlämningar mellan olika ansvarsområden. Testning förekom bara då 

en produkt var redo att lämna produktion och färdiga produkter släpptes endast ett par gånger 

om året. Utvecklingsmetodiken föll inom ramarna för vattenfallsmetoderna (Furn, 2013). 

Under tiden då Kambi fortfarande var en del av Unibet började problem uppstå till följd av 

den vattenfallsmetodik de använde sig av. Det mest överhängande problemet var att Kambi 

hade stött på svårigheter i några av sina tidskritiska projekt och misslyckats med att leverera 

enligt avtalad tid. När produkten till slut levererades kunde den i värsta fall vara helt 

oanvändbar. Till följd av dessa problem uppstod frustrationer bland de anställda. Två av de 

mest seniora utvecklarna hade begärt avsked och ytterligare en sade att ”Om det inte händer 

någonting inom ett halvår så slutar jag”. Ledningen kände oro över att fler anställda skulle 

avgå och insåg att det krävdes en förändring för att behålla personalen (Bohman, 2012). 

Kambi ville få kontroll på projekten och hitta en metod för att åtminstone kunna leverera 

någonting som kunde användas av kunden, även då produkten inte var helt klar. Som en första 
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ansats försökte man 2008 gå över till att tillämpa agila metoder men misslyckades. Staffan 

Furn, utvecklingsledare på Kambi, kategoriserade ansatsen som ett ”klassiskt första försök till 

agila metoder”, där den största faktorn till den uteblivna framgången var att det nya, agila, 

arbetssättet inte anammades på alla nivåer av organisationen (Furn, 2013). Förändringen 

genomfördes endast på teamnivå, vilket innebar att strukturen på utvecklingsteamens 

arbetssätt ändrades, men arbetssättet i resten av organisationen stod oförändrat. Enligt Furn 

fungerade förändringen förhållandevis bra initialt, men eftersom planeringen och riktlinjerna 

för projekten fortfarande gjordes med traditionell projektledningsmetodik uppstod så 

småningom friktion mellan utvecklingsteamen och resten av organisationen. 

När Kambi 2010 lämnade Unibet och bildade ett eget bolag förändrades förutsättningarna. 

Kambi fick då möjligheten att starta om från början och bestämma hur de ville skapa den nya 

utvecklingsorganisationen. Inom organisationen utsågs två ansvariga som tillsammans med 

Mikael Bohman, konsult på Citerus AB, ansvarade för att skapa en fullständigt agil 

organisation (Furn, 2013). För att få hela organisationen att sträva mot samma mål använde 

man en förändringsmodell där man i själva förändringsarbetet utgår från ett agilt arbetssätt 

(Bohman, 2012). Att förändringen genomfördes enligt principerna för agila metoder var 

nyckeln till att hela organisationen lättare kunde förstå och anpassa sig till det agila 

tankesättet (Furn, 2013). 

4.4 Resultatet av förändringen, Kambi idag 

På Kambi har transformationsarbetet pågått under flera år och idag anser de att organisationen 

är i stort sett fullständigt agil i sin projektledningsmetodik (Furn, 2013). Nedan beskrivs 

förändringsarbetets resultat. Redogörelsen är uppdelad efter tre nivåer: strukturnivå, teamnivå 

samt individnivå. Strukturavsnittet beskriver den generella strukturen på hela 

utvecklingsavdelningen efter förändringen, teamavsnittet redogör för hur den nya dynamiken 

för varje team ser ut, och det avslutande individavsnittet tar upp de mest påtagliga 

skillnaderna för den enskilt anställda som ändringen medfört.  

4.4.1 Strukturnivå 

Agila metoder är ett samlingsnamn för ett antal olika programutvecklingsmetoder som alla 

följer samma värdegrund men skiljer sig åt i den praktiska tillämpningen. På Kambi är det 

upp till varje team att fritt välja metod, och majoriteten av teamen använder sig av metoden 
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scrum
1
. När en organisation arbetar enligt scrum utgår den oftast från standardiserade 

riktlinjer, varpå metoden justeras och anpassas utefter organisationens behov (Bohman, 

2012).  

På Kambi finns idag 6 arbetsteam som efter scrumlitteraturens rekommendationer består av 5-

9 personer. Det finns inga projektledare som bestämmer vad som ska göras, utan teamen är 

självorganiserande och det bestäms inom dem hur allt arbete ska utföras. I varje projekt 

jobbar teamen tillsammans med en produktägare. Produktägaren ingår inte i teamet utan 

representerar kunden och har som huvuduppgift att ta emot, hantera och prioritera produktens 

funktionella krav. Tillsammans med produktägaren sätter teamet upp en så kallad 

produktbacklogg, en prioriterad lista med aktuella åtgärder, som ändras och omprioriteras 

under projektets gång (Furn, 2013).  Produktbackloggen är en grundstomme i scrum och 

innehåller önskemål om tillägg och förändringar i produkten. Dessa åtgärdas sedan utefter 

vilken prioritetsordning de får. Produktbackloggen bryts sedan ned i en sprintbacklogg som är 

delar av produktbackloggen som teamet ska åtgärda under kommande sprint (Bohman, 2012). 

En av grundföreskrifterna i scrum är att arbetet ska dela in i korta så kallade sprintar, vilket 

man också gör i teamen på Kambi (Furn, 2013). Varje sprint börjar med att produktägare och 

team skapar en sprintbacklogg och efter att alla åtgärder är genomförda avslutas den med ett 

retrospektivt möte där man delvis presenterar och evaluerar hur arbetet gått inom gruppen, 

och delvis planerar vad som ska åtgärdas under kommande sprint (Furn, 2013). 

Under sprintarna genomförs obligatoriska dagliga scrummöten där alla teammedlemmar 

redovisar vad de gjort föregående dag, vad de ska åstadkomma kommande dag och vilka 

hinder som kan finnas på vägen. Så kallade sprint reviews görs regelbundet. Dessa fungerar 

som en nulägesrapport över vad som är klart och resultatet av dessa blir en uppdaterad 

sprintbacklogg (Furn, 2013). 

Utöver mjukvaruutvecklarna, består varje team av en så kallad scrummaster, vars uppgift är 

att se till att teamet följer scrum:s värderingar och riktlinjer. Scrummastern är inte är en chef 

utan ses snarare som teamets coach med huvuduppgift att avlägsna hinder och skapa 

förutsättningar för att teamet ska kunna prestera optimalt. Scrummasterns roll innefattar också 

att vara teamets beskyddare och bland annat ska se till att de inte utsätts för orimliga krav från 

produktägaren (Furn, 2013). 

                                                     
1
 Scrum (klunga på svenska) har funnits sedan 1995 och är idag den mest välkända av de agila metoderna. Ordet 

scrum är ursprungligen en rugbyterm som refererar till den sammansvetsade och krossfunktionella klunga lagen 

bildar runt bollen vid spelets start (Gustavsson, 2011). 
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Att teamen är krossfunktionella är en förutsättning för att de ska kunna vara 

självorganiserande och ta helhetsansvaret för att leverera de krav som produktägaren 

specificerar. Tillsammans med produktägaren skapar teamet en vision av produkten genom att 

definiera vad som ska byggas och hur det ska byggas. Denna vision omvärderas regelbundet 

mellan sprintarna så att utvecklingen är anpassad till förändringar i beställarens önskemål och 

rätt produkt skapas. Detta i kontrast till hur det såg ut innan förändringen, där hela projekt 

planerades innan projektstart och förändringar undveks så mycket som möjligt. Under de 

förutsättningarna fick de ansvariga arkitekterna, programmerarna och testarna därför inte vara 

delaktiga i hela processen utan följde endast den plan de tilldelats (Furn, 2013). 

4.4.2 Teamnivå 

Alla team på Kambi är krossfunktionella, vilket innebär att de består av individer med skilda 

kompetenser såsom programmerare, testare, grafiker eller arkitekter (Bohman, 2012). Innan 

omorganiseringen var dessa kompetenser vanligtvis uppdelade mellan olika enheter. Till 

exempel var testavdelningen tidigare lokaliserad i ett annat land, medan testansvaret idag 

ligger i varje team (Palm, 2013).  

Oavsett vilken kompetensbakgrund de olika teammedlemmarna har så har samtliga titeln 

utvecklare. Detta speglar konceptet krossfunktionalitet som tillämpas inom agila metoder. 

Även om en utvecklare har sin spetskompetens inom till exempel javaprogrammering, 

förväntas denne även vara intresserad och kunna lite om de andra områdena i 

utvecklingsarbetet. Detta är enligt Bohman (2012) en förutsättning för att arbetsgrupper inom 

agila metoder ska kunna fungera. En testare som endast intresserar sig för själva testdelen 

passar inte in i ett scrumteam. Istället ska de kunna kommunicera med programmerarna och 

ställa frågor så som ”Hur kan jag göra för att förbereda tester på ett bra sätt? Kan jag få testa 

när det är halvklart så jag vet om mina tester är på rätt väg?”, för att kunna förbereda sina 

tester på ett bra sätt och underlätta samarbetet (Bohman, 2012). 

Samtliga individer förväntas vara delaktiga i de flesta av teamets processer. Om det finns 

behov av att fördela fler resurser till exempelvis testning så ska samtliga av gruppens 

medlemmar ha tillräcklig kompetens för att kunna hjälpa till. Detta innebär dock inte att målet 

är att alla ska vara experter på flera områden, utan att de ska vara intresserade och öppna att 

delta i andra kompetensområden (Bohman, 2012). På Kambi är det uttalat att man ska jobba 

aktivt med att sprida kunskapen mellan de olika teammedlemmarna, vilket både syftar till att 

öka effektiviteten och öka variationen i de anställdas arbetsuppgifter (Furn, 2013). Innan 
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förändringen fick de anställda ofta en relativt liten variation i sina arbetsuppgifter eftersom de 

främst arbetade med uppgifter nära deras specifika kompetensområde (Bohman, 2013; Furn, 

2013).  

Som beskrivits tidigare så finns det ingen uttalad ledarroll i teamen, tvärtom så är det något 

man vill undvika i scrum. Hur initiativtagandet vid exempelvis sprintmöten ser ut skiljer sig 

från team till team. I en del team kliver vissa individer fram oftare, medan andra team har en 

större cirkulation på vilka som tar upp förslag och planering. En generell trend är att team 

som har mer erfarenhet av att jobba agilt tenderar att låta initiativtagandet rotera mer bland 

medlemmarna. I nya team är det vanligare att de mer erfarna kliver fram och styr lite mer. 

Detta är givetvis bara generella trender och det finns en variation mellan alla enskilda team 

(Bohman, 2012; Furn, 2013). Vidare understryker Bohman (2012) att det är viktigt att låta 

teamen få växa. I traditionell projektledningsmetodik finns ett tydligare resurstänk kring 

personer. I agil projektledning måste man påminna sig om att en ”javaresurs” faktiskt är en 

människa som ska passa in i ett team, och att man inte lättvindigt bör förflytta en sådan 

”resurs” från ett team till ett annat utan att tänka på teamdynamiken (Bohman, 2012). 

4.4.3 Individnivå 

Ett tydligt resultat av den nya strukturen är den ovan beskrivna krossfunktionaliteten i teamen. 

En återkommande kommentar från utvecklarna, var att det upplevs det som något positivt att 

få vidga sina arbetsuppgifter. Positiviteten grundar sig på tre saker: möjligheten att bredda 

kompetens, ökad variation i arbetsuppgifter samt följden att alla utvecklarna nu är med i en 

större del av processen i varje projekt (Furn, 2013;Palm, 2013; Åkerberg, 2013). Palm (2013) 

påpekar dock att detta skulle kunna vara negativt för en individ som föredrar att fokusera på 

en specifik uppgift, till exempel att programmera, och inte spendera tid med att utföra andra 

sysslor. Åkerberg (2013) håller med, men tycker själv att det i längden är mer motiverande att 

få vara delaktig i hela processen. 

“Jag har dels en större spridning och variation i arbetsuppgifterna när jag jobbar 

idag. Idag växlar jag mellan arkitektur, utveckling och testning, medans man 

kanske tidigare i ett vattenfallsprojekt satt en vecka och planerade någonting, en 

vecka och designade någonting, ett par veckor och utvecklade någonting och 

sedan test i en vecka. Så det är ju mer motiverande tycker jag på det sättet som 

det är idag, att det växlar mer frekvent.” (Åkerberg, 2013) 
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Det ökade samarbetet med produktägaren och teamens numera självgående karaktär har lett 

till att teammedlemmarna nu får vara med och påverka sina arbetsuppgifter i mycket högre 

grad än innan. Detta upplevs som mer motiverande än att bli tillsagda vad som ska göras 

(Furn, 2013;Palm, 2013; Åkerberg, 2013). En ytterligare effekt av det ökade samarbetet är att 

syftet med alla projekt blir tydligare, mycket tack vare en ständigt uppdaterad och noga 

genomdiskuterad backlogg. Även det upplevdes som mycket engagerande för många 

utvecklare (Bohman, 2012; Åkerberg, 2013). 

”Man tar ju ansvar för hela produkten. Det blir ju så att det blir en egens 

produkt. Man utformar den, skriver koden och ser till att den används av folk 

och man är med på hela vägen från början till slut.” (Åkerberg, 2013) 

Ett resultat av detta är att individens ansvar ökat. Medlemmarna i varje team har större 

möjlighet att påverka hur produkten utformas (Bohman, 2012). Alla slutgiltiga tekniska beslut 

tas av teamen själva och ansvaret har flyttats från projektledarna till individerna (Åkerberg, 

2013). Enligt Mikael Bohman är det inte helt ovanligt att det ökade egna ansvaret, åtminstone 

initial, för med sig en viss osäkerhet och förvirring när man börjar jobba agilt. Bohman 

påpekar att det kan vara svårt och jobbigt att vara så pass självorganiserad som det agila 

arbetssättet kräver, framför allt om man som anställd tidigare varit mer detaljstyrd. I 

traditionell projektmetodik så är det vanligt förekommande att man ständigt får klara direktiv 

för vad man ska jobba med, vilket uppenbarligen inte sätter krav på självorganisering 

(Bohman, 2012).  

”Det är kul att ta eget ansvar. Det kan vara lite skrämmande i början, speciellt 

när det är komplext. Men att det faktiskt går att göra ganska komplexa saker och 

klara av dem. Det är kul och utmanande.” (Palm, 2013) 

Arbetssättet på Kambi ställer höga krav på förmågan att ta på sig arbete, och man är inte 

främmande för tanken att det skulle kunna vara avskräckande för vissa typer av personer 

(Palm, 2013;Furn, 2013; Åkerberg, 2013). Detta är någonting som Bohman (2012) också 

bekänner vid när han kommenterar att ”man måste våga stå på sig och prata med sina 

teamkamrater, man måste våga stå för det man gjort och det som gått dåligt. Det kan absolut 

bli påfrestande om man tycker att det är jobbigt.” 

De intervjuade utvecklarna på Kambi känner dock själva att den ökade graden av eget ansvar 

inte är ett problem (Palm, 2013; Åkerberg, 2013). 
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”Det kanske kan tyckas vara jobbigt om man exempelvis känner att man gjort 

något som man inte borde ha gjort, eller om man inte lyckats prestera det som 

man tänkt sig att man skulle göra. Det är dock inte någonting som jag känner 

personligen. Den ena gången har man gjort för lite och den andra gången har 

man gjort för mycket, det går åt båda hållen.” (Åkerberg, 2013) 

Det poängteras snarare att förändringen i graden av självstyrning har haft en genomgående 

positiv effekt. Det ökade svängrummet och egna friheten uppskattas och gör att arbetet blir 

upplevs som roligare och mer motiverande (Bohman, 2012; Palm, 2013;Furn, 2013; 

Åkerberg, 2013). 

Feedback yttrar sig i olika former, till exempel genom dagliga scrummöten, kontinuerlig 

kontakt med produktägare eller genom den ständigt uppdaterade backloggen (Bohman, 2012; 

Palm, 2013;Furn, 2013; Åkerberg, 2013). Vidare så är arbetet uppdelat i mindre arbetspaket 

där olika delar av produkten utvecklas vertikalt, vilket leder till att man regelbundet får avslut 

på olika funktioner och kan leverera dessa till produktägaren (Bohman, 2012). Att ofta se att 

produkten används och få feedback på den upplever de anställda som tillfredställande 

(Bohman, 2012;Palm, 2013; Åkerberg, 2013). Den ökade graden av eget ansvar och 

självstyrande, kombinerat med den frekventa återkopplingen genom sprintmöten, har lett till 

en ökad transparens vad gäller varje individs prestationer (Furn, 2013; Palm, 2013; Åkerberg, 

2013). Medarbetare som inte föredrar frihet under ansvar eller har problem med att leverera 

kan anse att transparensen är påfrestande (Bohman, 2012; Furn, 2013). Om sådana fall 

uppstår har scrummastern som ansvar att hjälpa till att lyfta fram de individerna och 

underlätta för att samarbetet ska fungera väl (Bohman, 2012). Enligt Furn (2013) så har man 

på Kambi sällan upplevt sådana situationer. Furn menar att de gånger det hänt så handlar det 

oftast om nyanställda, juniora utvecklare. Han anser att det är en naturlig process som 

förekommer på de flesta arbetsplatser och löser sig med tiden (Palm, 2013). Furn (2013) 

påpekar också att de aktivt under rekryteringsprocessen letar efter individer som har rätt 

egenskaper för att passa in i en agil miljö. 

”Vi söker personer med ett driv, ett intresse och vidare ska personerna tendera 

att trivas med att inte behöva ha en hög grad av styrning”. (Furn, 2013) 
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet för att undersöka om det finns anledning att konkludera att 

Kambis förändring av projektmetodik har gett upphov till en skild grad av personlig 

motivation hos de anställda. Analysdelen är uppdelad efter de analysbegrepp som 

introducerades i teoriavsnittet (avsnitt 2.2). Inledningsvis utvärderas förändringens inverkan 

på de anställdas grad av självbestämda mål samt autonom motivation (se t.ex. Deci & Ryan, 

2004). Sedan följer analys av förändringens resultat med utgång från var och en av de 

motivationsskapande faktorerna kunskapsvariation, arbetsuppgiftens identitet, 

arbetsuppgiftens betydelse, autonomi och feedback (se t.ex. Hackman & Oldman, 1980). 

Slutligen förs en diskussion kring de individuella förutsättningar som krävs för att de fem 

föregående faktorerna ska leda till motivation, det vill säga kunskaper och färdigheter, tillväxt 

och utvecklingsbehov samt tillfredsställelse med arbetssituation (Hackman & Oldman, 1980). 

5.1 Självbestämda mål och autonom motivation 

På alla tre nivåerna (struktur, team och individ) har ändringar i arbetets tillvägagångssätt 

skett, och alla ändringar har ökat graden av självbestämda mål och autonom motivation. Den 

generella trenden är att det finns färre, om ens några, raka direktiv på vad som ska göras: det 

finns inga chefer och alla framtida uppgifter diskuteras fram inom grupperna. Att alltid veta 

syftet bakom varje åtagande är en naturlig följd av att jobba agilt, vilket de i fallstudien 

intervjuade personerna anser vara något positivt.   

Om vi tar hänsyn till den kontinuerliga skalan för kontrollerad och autonom motivation så ter 

det sig befogat att framhålla att det är ytterst troligt att de anställda, till följd av en övergång 

till ett agilt arbetssätt, har hamnat längre till höger i skalan. I empirin framgår det att två stora 

drivkrafter till att utföra arbetsuppgifter är att man vet att uppgiften är betydelsefull för 

projektet (och teamets arbete) samt att man själv varit med och bestämt vad som ska göras. 

Detta indikerar att faserna extern reglering och till och med internaliserad reglering 

passerats, och att de anställda istället drivs av ett intresse som är större än den egna personens 

personliga mål.  

Vidare så är en praktisk effekt av krossfunktionaliteten en troligtvis ökad möjlighet för att 

känna ren, intern motivation för uppgifter, eftersom den repetitiva faktorn elimineras 

eventuell långrandighet minskas.  
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5.2 Motivationsskapande faktorer 

5.2.1 Kunskapsvariation 

Idag är en viktig del av teamstrukturen på Kambi att alla team ska vara krossfunktionella. 

Oavsett vilken spetskompetens de olika individerna i teamet besitter, förväntas de vara 

intresserade och delaktiga i samtliga delar och faser av utvecklingen. En javautvecklare är 

idag med andra ord inte bara javautvecklare utan agerar dessutom delvis arkitekt, testare eller 

någon av de andra roller som kan ingå i projektet. Att samtliga teammedlemmar har titeln 

utvecklare syftar till att sudda ut gränserna mellan de tydliga rollerna som förekommer när 

traditionella metoder tillämpas. 

Detta är en av de aspekter som skiljer agila metoder från traditionella metoder. I de 

traditionella metoderna arbetar individerna under hela processen inom sina specifika 

kompetensområden. Både med avseende på vilken nivå av funktionalitet de tillämpar 

(Datalager, logiklager, presentationslager) och vilken fas av utvecklingsarbetet de ansvarar för 

(Kravspecifikation, utveckling, test, etc.). Innan organisationsförändringen ägde rum var 

testavdelningen exempelvis förlagd i ett annat land, medan det idag förväntas eller till och 

med krävs att samtliga teammedlemmar ska vara delaktiga i testarbetet. Detta är en av 

faktorerna till att graden av kunskapsvariation ökat i och med att agila metoder tillämpas. 

Utvecklarna på Kambi påpekade att det ibland kunde upplevas frustrerande att behöva lägga 

arbetstid på sådant som inte ingick i deras huvudsakliga intresseområde. En återkommande 

kommentar var dock att vidgande av arbetsuppgifterna i det stora hela gav en positiv effekt på 

individens motivation. Den ökade motivationen berodde dels av möjligheten att få bredda sin 

kompetens men framförallt av att variationen och spridningen i arbetsuppgifterna ökat 

markant.  

5.2.2 Arbetsuppgiftens identitet 

Det ökade samarbetet med produktägaren och teamens numera självgående karaktär har lett 

till att teammedlemmarna nu får vara med och påverka arbetsprocessen i mycket högre grad 

än tidigare. En följd av detta är att samtliga individer blir mer delaktiga i hela processen från 

kravspecifikation till driftsättning. Individen får därför en tydlig bild av arbetsuppgiftens syfte 

eftersom de får vara delaktiga i samtliga av produktens ansvarsområden och ta tekniskt ansvar 

för hela produkten. Den gemensamma produktvision som skapas inom teamen är enkel att 

följa genom att titta på produktbackloggen. Visionen uppdateras gemensamt efter varje sprint 
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och nulägesrapport ges under de dagliga scrummötena. Detta arbetssätt leder till att teamen 

utvecklar en känsla av ägarskap kring produkten. 

Eftersom projektet delas upp i fem strikta, tidsmässiga faser då traditionella 

projektledningsmetoder tillämpas, får varje individ endast ta del av en begränsad del av 

utvecklingsarbetets livscykel. Syftet med projektet blir därför inte lika tydligt eftersom man 

då arbetar på en specifik del av produkten som sedan överlämnas till nästa ansvarsenhet. 

Utvecklarna på Kambi upplever att det påverkar motivationen positivt att ta ansvar för 

produkten från början till slut. Palm uttrycker sig som att "Det blir ens egen produkt eftersom 

man utformar den, utvecklar den och ser till att den används av slutanvändaren”. 

5.2.3 Arbetsuppgiftens betydelse 

På Kambi har den ökade transparensen av allas prestationer fört med sig en positiv känsla av 

lagkänsla och meningsfullhet vid lösning av uppgifter. Eftersom allt arbete sker efter 

diskussion i teamet så är man oftast väldigt säker på att varje åtagande, även om en specifik 

uppgift kan vara väldigt tråkig, är nödvändigt och att det finns ett väldigt gott syfte med det 

medan uppgifter som är till synes meningslösa kan ifrågasättas. Däremot pekar inte 

intervjuobjekten på att detta nödvändigtvis skiljer sig från när man arbetar enligt de 

traditionella metoderna. Även då har företaget samma mål och precis som idag får man som 

individ anta att det man gör spelar roll för företaget.  

5.2.4 Autonomi  

Inom teamen på Kambi undviker man att skapa uttalade ledarroller. Det ställer höga krav på 

förmågan att vara autonom och ta på sig arbete eftersom medlemmarna i varje team 

tillsammans påverkar produktens utformning. Till skillnad från tidigare, när de traditionella 

metoderna tillämpades och direktiv uppifrån alltid dikterade arbetsuppgifterna, sker nu en 

diskussion på alla områden och de slutgiltiga besluten tas av teamen själva. Eftersom teamen 

är självorganiserande planerar de hela utvecklingsprocessen på egen hand. Förutsatt att de 

levererar enligt produktägarens krav är de fullt autonoma i sitt beslutsfattande kring hur 

produkten ska utformas. Att teamen är självorganiserande innebär alltså att det tekniska 

ansvaret flyttas från projektledare eller ledning ner till team och individnivå. Den höga graden 

av ansvar kan vara avskräckande för vissa typer av personer som tidigare varit vana vid mer 

styrning ovanifrån.  Detta är någonting Mikael Bohman också bekänner vid när han 

kommenterar att ”man måste våga stå på sig och prata med sina teamkamrater, man måste 
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våga stå för det man gjort och det som gått dåligt. Det kan absolut bli påfrestande om man 

tycker att det är jobbigt“. Arbetssättet ställer dessutom krav på att individen självständigt kan 

ta på sig ansvar och arbetsuppgifter.  

De intervjuade utvecklarna på Kambi känner själva att den ökade graden av eget ansvar inte 

är ett problem. Snarare poängteras att förändringen i graden av självstyrning har haft en 

genomgående positiv effekt. Det ökade svängrummet och egna friheten uppskattas och gör att 

arbetet upplevs som roligare och mer motiverande 

5.2.5 Feedback 

Feedback är en naturligt inbyggd del i det agila arbetssättet: de dagliga scrummötena, 

backloggen, retrospektiv, sprint reviews samt den omfattande kontakten med produktägaren 

fungerar som ständigt återkommande, aktuell och relevant feedback. Eftersom 

teammedlemmarna aktiv deltar i att påverka vilken riktning produkten utvecklas mot, genom 

att gemensamt skapa och förändra produktbackloggen tillsammans med produktägaren, får de 

en tydligare bild av syftet och målet med utvecklingen. Att hela tiden veta var man är och vart 

man är på väg, är ett viktigt element av feedback när agila metoder tillämpas. Att varje 

uppgift är uppdelad i mindre sprinter, där resultatet av varje funktion syns tydligt, fungerar 

också som en form av feedback. Att efter varje sprint få se resultatet av arbetet och att det 

används, var något som utvecklarna såg som något positivt. Det kan även noteras att Bohman 

ser det som en av de agila metodernas styrkor. Spekulationer kring transparensens negativa 

sidor framläggs också i empiridelen. Personer som inte är bekväma med att stå för sina 

prestationer inför en grupp kan eventuellt avskräckas av den ständigt feedbacken. Det 

framkom dock inte att detta var något problem i miljön för denna fallstudie. Furn påpekade att 

det ibland händer att juniora utvecklare kan uppleva transparensen som påfrestande, men att 

det bör anses som en normal process för nyanställda att gå igenom. Vi anser att det inte är en 

orimlig slutsats. 

5.3 Individuella egenskaper 

För att de fem motivationsskapande faktorerna som diskuterats ovan ska försäkra att 

motivation uppstår så måste den anställda besitta de tre individuella egenskaperna tillväxt- 

och utvecklingsbehov, tillfredsställelse med sin arbetssituation och kunskaper och 

färdigheter. Det är tydligt att åtminstone fyra av de fem motivationsskapande faktorerna har 

ökat i styrka. Fallstudien förevisar att efter förändringen upplevs arbetsuppgiftens identitet 
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och autonomi samt feedback och kunskapsvariation på ett positivare sätt.  Hur ser det då ut 

med de tre egenskaperna? 

I empirin framträder ett tydligt mönster: de intervjuade personerna besitter även de tre 

individuella egenskaperna.  

 Utvecklarnas kommentarer om deras kompetens visar att de är tillfreds med deras 

förmåga, vilket framkommer bland annat när de pratar om att presentera vad man gjort 

på sprintmötena. Intervjuobjekten har inga problem med att säga att de gjort för lite 

ibland eftersom de känner att de lika ofta har gjort mer än de lovat.  

 Tillväxtbehovet hos de intervjuade utvecklarna görs tydlig av de positiva 

kommentarerna om kunskapsvariation: det upplevs som roligt att få göra flera olika 

saker och försöka bli bättre på dem.  

 Slutligen tycks det finnas en tillfredsställelse med arbetssituationen. Alla i empirin 

beskrivande kommentarer om arbetssättet påvisar att utvecklarna trivs med sitt jobb. 

Dock är tanken att det skulle kunna finnas personer som inte passar i ett agilt sammanhang 

inte främmande för intervjuobjekten i den här studien. De är själva mycket nöjda med det nya 

arbetssättet men spekulerar i att det kan finnas individer som skulle tycka att det var jobbigt 

snarare än roligt. Det agila arbetssättet kräver att de anställda kan ta eget ansvar, kan ta plats 

på möten och stå för det man gjort, vilket som bekant bland annat Bohman understryker. 

Vidare så framkommer det i empirin att under rekryteringsprocessen på Kambi så söker man 

efter individer som besitter sådana egenskaper. Det verkar således inte vara en slump att de 

intervjuade utvecklarna passar in och blir mer motiverade av att jobba agilt. 

 

6. Slutsats 

Entydigheten som uppstår i empirin och analysen är tydlig: utifrån studiens resultat är det utan 

tvekan mer motiverande att jobba agilt. I empirin framkommer att de personliga 

reflektionerna från intervjuobjekten är uteslutande positiva till de agila metodernas inverkan 

på upplevd personlig motivation. Därtill ger kontemporär motivationsteori och uppsatsens 

analysbegrepp  stöd till uppfattningen att det är mer motiverande att jobba enligt agila 

metoder än enligt traditionella metoder: efter övergången på Kambi så har graden av 

självbestämdhet, autonom motivation samt fyra av fem (alla förutom arbetsuppgiftens 

betydelse) av de motivationsskapande faktorerna ökat. Den förväntade effekten av detta är en 
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ökning av motivation, åtminstone då de tre individuella egenskaperna kunskaper och 

färdigheter, tillväxt- och utvecklingsbehov samt tillfredsställelse med arbetssituation är 

uppfyllda. Studiens två frågeställningar besvaras således som följer : ja, det är mer 

motiverande att jobba agilt, så länge individen besitter de tre ovan nämnda individuella 

egenskaperna. Motivationsökningen beror på att arbete enligt agila metoder, i kontrast till 

traditionella metoder, leder till en högre grad av självbestämmande, autonom motivation, 

kunskapsvariation, arbetsuppgiftens identitet, autonomi och feedback. 

Det ter sig vist att spekulera kring eventuella problem runt den uppstådda entydigheten. Beror 

entydigheten på fallstudiens avgränsning? Det övertygande intrycket är att intervjuobjekten i 

denna studie är kompetenta, vill utvecklas och trivs med sina jobb. De tre individuella 

egenskaperna är alltså uppfyllda och så här långt i resonemanget kan vi vidmakthålla att 

teorierna ger stöd åt slutsatsen att så länge de är uppfyllda så är det är mer motiverande att 

jobba agilt. Vad studien slutgiltigt inte kan svara på dock är: finns det personer som besitter 

de tre egenskaperna som tycker att det är mindre motiverande att ha en hög grad av 

självbestämdhet, autonom motivation, kunskapsvariation, arbetsuppgiftens identitet, 

arbetsuppgiftens betydelse, autonomi och feedback? 

Två alternativ kan begrundas. Det första alternativet är att bedöma både Self Determination 

Theory och Job Characteristic Model som starkt beskrivande av den mänskliga naturen. 

Teorierna anses alltså vara korrekta, samtidigt som de tre individuella egenskaperna som tas 

upp i Job Characteristic Model inte får glömmas bort. Slutsatsen blir i det fallet att det för 

majoriteten av människor är mer motiverande att jobba agilt eftersom de flesta människor, 

enligt Self Determination Theory, har ett tillväxtbehov.  

Det andra alternativet är att inta en mer skeptiskt position och betvivla teoriernas korrekthet. 

Då förefaller sig ett mer rimligt angreppssätt att se empirin i denna studie som otillräcklig för 

att slutgiltigt svara på frågan: det kanske bara var en tillfällighet att intervjuobjekten i denna 

studie råkade uppskatta de agila metoderna, medan en stor andel av alla människor i själva 

verket vantrivs med att jobba enligt agila metoder.  För att få starkare klarhet i 

frågeställningen skulle i sådana fall en mycket mer omfattande studie behöva genomföras. 

Exempelvis skulle ett stort antal företag kunna studeras, där företagen arbetar med 

sinsemellan liknande projekt (kom ihåg, inget projekt är identiskt med ett annat projekt) men 

där hälften jobbar traditionellt och hälften agilt. Alternativt skulle en extensiv kvantitativ 

undersökning kunna göras, innefattandes ett stort antal individer som varit med om en 
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övergång från traditionella till agila metoder. Utan tvekan är detta ett intressant område att 

göra ytterligare vetenskapligt studium på. 

Avslutningsvis bör klargöras att författarnas position är att det inte framstår som befogat att 

med större allvar tvivla på Self Determination och Job Characteristic Model, och därmed inte 

heller på studiens slutsats. Organisationsbeteende är ett levande och aktuellt 

forskningsområde och som studiens litteraturstudie visar så ger en omfattande kropp av 

kunskap stöd åt teorierna: de representerar spetsen av mänsklighetens förståelse kring 

motivation. Slutsatsen att det är mer motiverande att jobba enligt agila metoder än enligt 

traditionella metoder bör följaktligen ses som riktig. 
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Bilaga 1 

INTRO 

- En liten presentation av dig, din bakgrund  

- Roll på citerus/kambi? 

FÖRÄNDRINGEN 

- Presentera förändringsprojektet 

 - hur många människor? 

 - när var det här? 

 - hur såg arbetssättet ut innan? 

 - vilken projektledningsmetod användes innan? 

- vad var din roll i förändringen/projektet? 

- Varför ville man göra en förändring? 

- Hur gick omställningen? Gick den igenom helt? 

- Hur ser teamet ut efter omställningen? Om man jämför med innan.  

- Vilka roller finns? Olika kompetensområden i gruppen? 

FOKUS PÅ MÄNNISKORNA OCH EVENTUELLA PROBLEM SOM UPPSTOD 

- Vad de största hindren? Vart krävdes de mest jobb? 

- Fanns det individer som satte sig emot? 

- Återkoppling? Positiv/negativ feedback? Hur upplevde projektgruppen förändringen? 

- Generellt sett, i såna här omorganiseringar så brukar det alltid finnas motstånd. Finns  det 

några speciella faktorer i agil som folk brukar sätta sig emot. 

- Följer man scrum direkt efter boken? 

- Hur bestäms om man ska, och hur i så fall,  avvika från scrumspelboken? 

 

UTMÄRKANDE FÖR AGILA METODER - HUR BYTET UPPLEVS 

- Hur påverkas den sociala arbetsmiljön/sociala klimatet när ett team 

  går över till agilt? 

- Hur påverkas samarbete? 

- Hur förändras kommunikationsvägarna? 

 

MOTIVATION GENERELLT 

- Tror du att det är roligare att jobba agilt och varför isåfall? 

- Upplever du att finns det några tydliga effekter på motivation av att börja agilt 

- Equity i en grupp? Har alla teammedlemmar samma arbetsbelstning? Lika löner? Jämlika 

roller? 

- Finns det något bonussystem i den nya projektmetoden som skiljer sig mot tidigare? 
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 - hur brukar dom upplevas 

 - löner generellt/bonus? 

- Man poängterar ofta att det är viktigt med tydliga mål för motivation. Är det här nåt som 

kanske fattas i agila metoder? 

- Rekryterar man enbart människor som passar till att jobba agilt? Är det en viktig faktor? 

 

JOB CHARACTERISTIC MODEL 

- Kunskapsvariation – Har du fått större variation i dina arbetsuppgifter? Känner du att 

du får utnyttja kunskap/färdigheter på olika områden (inte bara en enda grej)? 

Upplever du det som det negativt eller positivt? 

- Arbetsuppgiftens identitet – känner du att du är inblandad i hela processen av 

produkten? Uppfattar du att i ett agilt arbetssätt får en större inblick/förståelse och 

deltagande i en produkt. På vilket sätt så? 

- Arbetsuppgiftens betydelse – hur viktig känner du att din arbetsuppgift är? Känner 

du att produkten du levererar är viktig för organisationen. Har detta ändrats sen du 

började jobba agilt? 

- Autonomi – Har du en större grad av eget ansvar och frihet (schemamässigt och 

funktionsmässigt) i arbetet? Jämför med tidigare. 

- Feedback – Får du tydlig feedback på ditt arbete? Konstruktiv? Mer nu när du jobbar 

agilt? Är det exempelvis mer kundkontakt?  
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