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Sammanfattning/abstrakt 
Denna kandidatuppsats har gjorts på ett IT-företag i Sverige och avgränsades till ett team på 

ett kontor i Växjö som arbetat i cirka ett år tillsammans efter en arbetsmetod som grundar 

sig på Scrum. Scrum är en agil arbetsmetod som fokuserar på täta leveranser och arbeta 

med korta iterationer. Det finns tidigare forskning att tillgå om agil utveckling och 

motivation men inte om hur deltagare i ett Scrum-team motiveras, vilket är den 

kunskapslucka vi vill bidra till att fylla.  

 

Syftet med uppsatsen var att ge svar på hur deltagare i ett Scrum-team motiveras att utföra 

sitt arbete. I undersökningen utgår vi från tre aspekter för att besvara denna fråga, Scrum 

som arbetsmetod, motivation och mål samt samarbete.  

 

Metoden som tillämpades för undersökningen var en kvalitativ ansats där 

datainsamlingsmetoderna intervjuer och observationer användes. Observationerna gjordes 

på ett flertal möten som var relaterade till arbetsmetoden för att få en uppfattning om hur 

arbetsmetoden tillämpas i teamet. Intervjuerna utfördes på sju informanter för att få en 

djupare förståelse för hur deltagarna motiveras utifrån de tre aspekter som undersökningen 

utgår från. Både observationerna och intervjuerna har sedan jämförts med teorin i 

diskussionen.   

 

Resultatet av datainsamlingen visar att informanterna anser att de inte använder arbetssättet 

Scrum till 100%. Det som informanterna anser är mest motiverande är de korta iterationer 

och de täta resultaten. De anser också att om någon i teamet gör bra ifrån sig motiverar detta 

andra i teamet till att göra ett bra arbete. Resultatet visar också att informanterna motiveras 

utifrån två typer av mål, personliga mål och teamets mål.  

 



 

Summary/abstract 
This essay is the outcome of our study made at an IT-company in Växjö, Sweden. It was 

restricted to a team which has used a work method based on Scrum for about a year. Scrum 

is an agile work method that focuses on the deliver of regularly results and with short 

iterations. There is prior research available about agile development and motivation, but not 

about how participants in a Scrum team is motivated, which is the knowledge gap we want 

to contribute to filling.  

 

The aim of this study was to provide answers to how participants in a Scrum team is 

motivated to perform their work. In this study we are looking at this from three aspects to 

answer this question. These aspects are scrum as a work method, teamwork, motivation and 

goals. 

 

A qualitative method was used in this study to retrieve data. The data was retrieved by 

observations and interviews. The observations was made at several meetings that was 

related to the work method to gain an understanding regarding how the work method is 

used in the team. The interviews was made with seven informants to gain a deeper 

understanding regarding how the participants are motivated based on the three aspects that 

the survey is based on. Both the observations and the interviews was compared to our 

choosen theory in the discussion.  

 

The results of the data collection shows that the informants do believe that they do not use 

the Scrum approach 100%. The informants think that it is the short iterations and frequents 

results that is the most motivating factors. The informants also think that when someone in 

the team perform well it motivates other team members to perform better.The result also 

shows that the informants are motivated by two types of goals, personal goals and team 

goals. 
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1  Introduktion 
I detta avsnitt beskrivs en inledning/bakgrund, problemformulering samt 

syfte/frågeställning, avgränsningar och målgrupp för undersökningen. 

 

1.1  Inledning/bakgrund 

Scrum är en agil arbetsmetod som skapades av Jeff Sutherland och Ken Schwaber (Onbird 

2015) och används främst inom system- och mjukvaruutvecklings projekt (Tonnquist 2012). 

Scrum består av bestämda roller, händelser och verktyg (Schwaber 2004) och enligt 

webbsidan Onbird (2015) är Scrum mycket populärt bland utvecklare, eftersom 

arbetsmetodens fokus är att avlägsna allt arbete som är ”onödigt” men också för att 

arbetsmetoden ökar teamets framgång.  

 

Det finns idag tidigare forskning om agila metoder, Scrum, motivation och samarbete. 

McHugh, Conboy & Lang (2011) belyser bland annat sambandet mellan agil utveckling 

och motivation samt demotivation. De O. Melo, Santana och Kon (2012) belyser också i sin 

studie att det finns en koppling mellan agila metoder och motivation. Problemet som vi har 

valt att fördjupa oss i är hur deltagare i ett Scrum-team motiveras i sitt arbete. Det som gör 

oss motiverade för att genomföra denna studie är att Scrum är en mycket populär 

arbetsmetod som man oftast stöter på i arbetslivet inom systemutveckling (Onbird 2015), 

men har dock viktiga mekanismer som inte är lätta att genomföra i praktiken (Moe, 

Dingsøyr & Dybå 2009). Enligt Moe, Dingsøyr och Dybå (2009) är det framförallt 

övergången från enskilt arbete till att arbeta i team som är tidskrävande och tar resurser. Vi 

är därför intresserade av att få en förståelse av hur deltagare i ett Scrum-team motiveras till 

att utföra sitt arbete. 

 

Denna studie har genomförts på ett it-företag i Växjö. Undersökningen har utförts på ett 

team som har arbetat efter Scrum i cirka ett år. Det som är betydelsefullt i vårt arbete är att 

få en bild av vad som motiverar deltagare i ett Scrum-team.   
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1.2 Problemformulering 

 Enligt Liddell (2015) är det viktigt att medarbetarna är motiverade eftersom det är de som 

utför arbetet. Om en medarbetare inte är motiverad kommer arbetet inte heller att 

genomföras väl (Liddell 2015). Denna uppsats syftar till att undersöka hur deltagarna i ett 

Scrum-team motiveras till att utföra sitt arbete.  

 

 McHugh, Conboy och Lang (2011) belyser i sin studie att det finns en stark koppling 

mellan agila metoder och motivation samt demotivation. Agila metoder gör exempelvis att 

teammedlemmar känner att de har klart definierade mål, roterande uppgifter och en positiv 

inställning till att hjälpa varandra (McHugh, Conboy och Lang 2011).   

 

De O. Melo, Santana och Kon (2012) har gjort en studie som syftade till att ge en bättre 

förståelse av vad som motiverar mjukvaruutvecklare i agila miljöer. I studien belyser de att 

det finns en koppling mellan agila metoder och motivation samt att erfarenhet påverkar 

motivationen.  

 

Agil utveckling och motivation har alltså diskuterats tidigare, men inte i förhållande till hur 

deltagare i ett Scrum-team motiveras. Om deltagarna inte är motiverade så kommer inte 

heller deltagarna att ha kraft eller inspiration till att utföra en uppgift (Ryan & Deci 2000). 

Eftersom Scrum är en populär arbetsmetod idag (Onbird 2015) och har många mekanismer 

som inte är lätta att genomföra i praktiken (Moe, Dingsøyr & Dybå 2009) är det därför 

viktigt att undersöka om hur deltagare i ett Scrum-team motiveras, vilket är den 

kunskapslucka vi vill bidra till att fylla. 

 

 

1.3  Syfte och frågeställning 

Denna undersökning syftar till att ge svar på hur deltagare i ett Scrum-team motiveras till 

att utföra sitt arbete. För att besvara studiens syfte kommer följande frågeställning att 

besvaras.  

 

1. Hur motiveras deltagarna i ett Scrum-team? 

 

För att besvara detta kommer vi att titta på följande tre aspekter: 

 Scrum som arbetsmetod  

 Motivation och mål  

 Samarbete 
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Dessa tre aspekter har valts för att se hur de bidrar till deltagarnas motivation. Den första 

aspekten, Scrum som arbetsmetod, valdes för att se huruvida deltagarna tycker att Scrum 

stödjer deras arbetsgång och hur arbetsmetoden bidrar till motivationen. Enligt Latham 

(2012) kan mål påverka en person, där av den andra aspekten, motivation och mål. Denna 

aspekt valdes för att se hur mål bidrar till deltagarnas motivation. Den tredje aspekten, 

samarbete, valdes för att se hur teamet bidrar till motivationen eftersom Scrum är en 

arbetsmetod där man arbetar i team. Aspekten valdes också för att det är viktigt att känna 

tillhörighet i en grupp för att lyckas nå sina mål (Lathamn 2012).  

 

 1.4 Avgränsning 

Studien har avgränsats till ett Scrum-team på ett it-företag i Växjö. Forskningen kommer 

inte ge svar på vilka faktorer i arbetsmetoden Scrum som är bäst för att ett team ska lyckas i 

ett projekt. För att ge svar på detta hade det krävts att undersökningen hade gjorts på fler 

företag och flera team som arbetar efter arbetsmetoden Scrum. Detta är något vi inte haft 

möjlighet till att genomföra då tiden var begränsad. I vår studie har vi valt att göra 

observationer för att få en bild av hur undersökningsteamet valt att arbeta med 

arbetsmetoden Scrum. Vi kommer jämföra den insamlade datan av observationerna med 

teorin i denna rapport om arbetsmetoden Scrum, för att få en tydligare bild av 

undersökningsteamets arbetsgång. 

 

 1.5 Målgrupp 

Uppsatsens målgrupp är främst andra Scrum-team som är intresserade av hur deltagare i ett 

Scrum-team kan motiveras. Uppsatsen kan också vara relevant för team som överväger att 

börja arbeta efter Scrum. 
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 1.6 Disposition  

Kapitel 1 – Introduktion 

I detta avsnitt beskrivs en inledning/bakgrund, problemformulering samt 

syfte/frågeställning, avgränsningar och målgrupp för undersökningen. 

 

Kapitel 2 – Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie.  

 

Kapitel 3 – Bakgrund/teori 

I detta avsnitt tar vi upp teori som är bra att känna till för undersökningens ämne. Teorier 

för Scrum, motivation och mål samt samarbete presenteras. 

 

Kapitel 4 – Metod 

I detta avsnitt beskrivs metoder och tillvägagångssätt för undersökningen. Avsnittet tar 

också upp bakgrundsinformation om företag A, urval, analys, tillförlitlighet och etiska 

överväganden. 

 

Kapitel 5 – Resultat 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras. Observationerna som 

gjorts kommer att redovisas men också en sammanställning av intervjuerna.  

 

Kapitel 6 – Diskussion/reflektion 

I detta avsnitt diskuteras undersökningens resultat gentemot teorin. En reflektion kommer 

också att redovisas i detta avsnitt där våra tankar och tolkningar presenteras. 

  

Kapitel 7 – Avslutning 

I detta avsnitt redovisas undersökningens slutsatser samt ges förslag till fortsatt forskning. 



 10 

2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie.  

 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning om uppsatsens ämne.  Det finns tidigare forskning 

att tillgå om Scrum, motivation och mål samt samarbete, men inte i förhållande till om hur 

deltagare i ett Scrum-team motiveras. De undersökningar som tidigare gjorts inom ämnet är 

bland annat svårigheter med införandet av Scrum, vad som motiverar vid införandet av 

agila metoder, hur agila moment motiverar eller demotiverar samt svårigheter som kan 

uppstå för att uppnå ett bra samarbete. Tidigare undersökningar har bidragit till en 

förståelse utifrån en annan synvinkel av de tre aspekter vi utgår ifrån i denna undersökning. 

Det som skiljer vårt problem från andra problem som har beskrivits i uppsatser eller annan 

vetenskaplig forskning är att vi fokuserar på hur deltagare motiveras i ett Scrum-team i 

Sverige, vilket är det kunskapsbidrag vi önskar bidra med.  

 

2.1 Scrum som arbetsmetod 

Moe, Dingsøyr och Dybå (2009) har gjort en fallstudie där Scrum implementerades på ett 

företag. Studiens syfte var att mjukvaruutvecklingsföretag som ska tillämpa agila metoder 

skulle kunna dra nytta av resultatet för att kunna effektivisera tillämpningen av agila 

metoder. Studien belyser att Scrum har många viktiga mekanismer som inte är lätta att 

genomföra i praktiken (Moe, Dingsøyr & Dybå 2009). Enligt Moe, Dingsøyr och Dybå 

(2009) är övergången från enskilt arbete till att arbeta i team tidskrävande och tar resurser, 

dock menar Moe, Dingsøyr och Dybå (2009) att det är viktiga förutsättningar för att kunna 

lyckas med införing av en agil arbetsmetod. Moe, Dingsøyr och Dybå (2009) hävdar att 

lagarbete är en samling värderingar. Värderingarna innebär att uppmuntra deltagarna till att 

lyssna och ge konstruktiv kritik till andra deltagare (Moe, Dingsøyr & Dybå 2009). Enligt 

Moe, Dingsøyr och Dybå (2009) är samlingen av värderingar viktiga för att öka prestationer, 

både individuella och teamets prestationer, men också för att få bättre teamkänsla. Detta 

arbete är intressant för vår studie för att Moe, Dingsøyr och Dybå (2009) belyser i sin studie 

att det inte är lätt att tillämpa agila metoder till 100%.  

 

2.2 Motivation och mål 

De O. Melo, Santana och Kon (2012) har gjort en studie om motivation för agila team på 

tre brasilianska företag. Studien syftade till att ge en bättre förståelse av vad som motiverar 

mjukvaruutvecklare i agila miljöer. I studien kom man fram till att det finns en koppling 

mellan agila metoder och motivation men också att det finns en relation mellan tidigare 

erfarenhet och motivation (De O.Melo, Santana & Kon 2012). Team som arbetat med andra 

metoder verkar också vara mer motiverade av agila metoder enligt De O.Melo, Santana och 

Kon (2012). I studien kom man också bland annat fram till att tekniskt utmanande arbete, 
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att arbeta med andra, arbeta med en framgångsrik produkt och känsla av framsteg är viktiga 

motivationsfaktorer i agila projekt (De O. Melo, Santana & Kon 2012).  

 

McHugh, Conboy och Lang (2011) har gjort en studie i Sverige och Irland där de 

undersöker hur tre agila moment motiverar eller demotiverar i agila team. Studien belyser 

att APM metoder (agile project management ) och agila metoder exempelvis gör att 

teammedlemmar känner att de har klart definierade mål, roterande uppgifter och positiv 

inställning till att hjälpa varandra. McHugh, Conboy och Lang (2011) säger också att 

demotivation kan orsakas om stress och press sätts på teammedlemmarna att leverera. 

Slutligen i studien har McHugh, Conboy och Lang (2011) kommit fram till att det finns en 

stark koppling mellan agila metoder och motivation samt demotivation. Om demotivation 

uppstår måste en förändring göras snabbt (McHugh, Conboy & Lang 2011).  

 

Dessa två studier är intressanta i förhållande till vår studie då båda belyser 

motivationsfaktorer i agila projekt. 

 

2.3 Samarbete 

Jonathan Sapsed, John Bessant, David Partington, David Tranfield och Malcom Youngs 

(2002) forskning ger en översikt av samarbete och kunskapshantering. Pappret belyser att 

större team med bra sammanhållning är mer trångsynta, inte öppna för ny kunskap och vill 

gärna inte att någon utanför teamet har något inflytande (Sapsed et al. 2002). Spased et al. 

(2002) menar att deltagarna i ett team med låg sammanhållning och mångfald bland 

medlemmarna förbättrar projektets resultat men också kreativiteten. Denna studie är 

intressant i förhållande till vår uppsats för att vi kommer titta på ett team och Sapsed et al. 

(2002) ger en beskrivning av hur team med hög och låg sammanhållning fungerar. 

 

Minssen (2006) har gjort en undersökning som baserar sig på tre företag i Tyskland. I 

studien har dessa tre företag fått utbildningar och har sedan infört samarbete på de tre 

företagen. I studien belyser Minssen (2006) svårigheter med att uppnå ett bra samarbete. En 

svårighet är bland annat kommunikation, då det är svårt att uppnå detta krav trots 

utbildning inom samarbete (Minssen 2006). Denna studie är intressant i förhållande till vår 

studie då de belyser att bra samarbete är svårt att uppnå.  
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3 Bakgrund/Teori 
I detta avsnitt tar vi upp teori som är bra att känna till för undersökningens ämne. Teorier 

för Scrum, motivation och mål samt samarbete presenteras. Dessa teorier har valts för att 

kunna ge en tillräcklig bakgrund för läsaren om de tre aspekter som vi tittar på i denna 

undersökning för att kunna besvara undersökningens frågeställning.  

 

3.1 Scrum som arbetsmetod 

Scrum är en agil arbetsmetod som enligt Tonnquist (2012) används av många företag idag 

vid mjukvaruutveckling och systemutveckling. Enligt Schwaber (2004) är Scrum en enkel 

arbetsmetod för komplexa uppdrag och bör användas när kraven är okända, svåra att förutse 

eller när kraven kan komma att ändras. Enligt Tonnquist (2012) fungerar Scrum bäst i 

mindre team, mellan fem till sju deltagare. Om ett team består av många deltagare menar 

Tonnquist (2012) att teamet bör delas upp i mindre team.  

 

Scrum bygger på att involvera intressenter samt att leverera täta resultat som också är en 

framgångsfaktor i arbetsmetoden (Tonnquist 2012). En viktig komponent för framgång i 

arbetsmetoden är också motivation (Jansson 2015). 

 

3.1.1 Roller, verktyg och händelser 

Scrum består av bestämda roller, verktyg och händelser som binds samman av olika regler 

(Schwaber 2004). Dessa verktyg, roller och händelser är viktiga enligt Schwaber (2004) för 

att utvecklingen ska bli så effektiv och flexibel som möjligt, men också för att det ska bli 

tydligt i vem som ska göra vad. Det finns tre förbestämda roller som ska användas: 

 

 Product owner: Enligt Tonnquist (2012) är product owner desamma som projektägare. 

Product owner har ansvar för alla intressenter och deras krav (Schwaber 2004). I denna 

uppsats kommer product owner benämnas med det svenska ordet product owner, vilket är 

produktägare. 

 

 Scrum master: Scrum masterns uppgift är att vägleda teamet (Tonnquist 2012) och se till 

att alla följer de regler som satts upp. Scrum masterns uppgift är också att lära ut Scrum 

(Schwaber 2004). 

 

 The team: Teamet ansvarar för utveckling av funktionalitet som sker i tvärfunktionella, 

självstyrande team (Schwaber 2004). Teamet ansvarar för att resultatet stämmer överens 

med kraven.  

 

I denna studie tittar vi på alla dessa roller. Dock ligger mest fokus på rollen the team. 
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Ett verktyg som Schwaber (2004) nämner att alla som ingår i Scrum-teamet använder är 

produkt backloggen. När ett team arbetar efter Scrum bryts större mål ned till mindre 

delmål av produktägaren som sedan samlas i en produkt backlogg (Tonnquist 2012). Enligt 

Schwaber (2004) består delmålen som brutits ned i en produkt backlogg av funktionella och 

icke funktionella krav för en funktionalitet som bidrar till projektets vision. Verktyget 

bidrar till effektivitet då produkt backloggen är prioriterad för att teamet ska veta i vilken 

ordning funktionaliteten ska göras och läggs därför i en så kallad sprint backlogg 

(Schwaber 2004). I sprint backloggen finns bara den funktionalitet som ska göras under en 

viss period (Schwaber 2004). Om ett affärskrav ändras görs också ändringar i produkt 

backloggen, vilket också gör att verktyget bidrar med flexibilitet (Schwaber 2004).  

 

 

Scrum består också av ett antal händelser som används av hela Scrum-teamet:  

 

 Planeringsmöte - Planeringsmötet är en händelse som enligt Schwaber (2004) är 

uppdelat i två delar. Först presenterar produktägaren vad som är viktigast och har 

högst prioritet i produkt backloggen för teamet. Under den andra delen av 

planeringsmötet försöker sedan teamet komma överens om hur lång tid det tar att 

utföra den nya funktionaliteten (Schwaber 2004).  

 

  Daily Scrum - Syftet med händelsen daily Scrum är att synkronisera arbetet mellan 

medlemmarna, men också för att schemalägga möten som medlemmarna i ett team 

behöver för att jobba framåt och kunna skapa färdig funktionalitet (Schwaber 2004).  

 

 Demonstration - Demonstrationen är en händelse där färdig funktionalitet visas upp 

för intressenter av projektet men också för produktägaren (Schwaber 2004). 

 

 Retrospektiv - Den sista händelsen som Schwaber (2004) nämner är retrospektiv. 

Under detta möte ska teamet att säga vad som kan förbättras till nästkommande 

sprint (Schwaber 2004).  

 

I denna studie kommer vi endast att titta på mötena och att göra en observation för varje 

möte för att få en bättre förståelse av hur teamet använder sig av Scrum. 

 

3.1.2  Arbetsflöde 

 

Nedan visas en bild över Scrums arbetsflöde och en tydligare beskrivning av bilden 

beskrivs längre ned i detta kapitel. I denna studie kommer observationer att göras på 



 14 

mötena planering, daily Scrum, demonstrationen och retrospektiv. Vi kommer alltså inte 

observera hela processen som visas i bilden nedan. 

 
 

Figur 3.1. Scrums arbetsflöde, egen illustration (bygger på Schwaber 2004). 

 

Vid användning av Scrum är det viktigt att ha en vision av systemet som ska utvecklas när 

ett nytt projekt ska påbörjas (Schwaber 2004). En vision är inte alltid tydlig i början av ett 

projekt, men brukar bli klarare desto längre tid projektet pågår (Schwaber 2004). 

Funktionaliteten för visionen har brutits ned till delmål i produkt backloggen och delas 

sedan in i mindre perioder som kallas sprintar, som oftast är två till fyra veckor (Schwaber 

2004). Varje sprint startas med ett planeringsmöte där produktägaren och teamet diskuterar 

vad som ska göras under sprinten (Schwaber 2004). Planeringsmötet är enligt Schwaber 

(2004) uppdelat i två delar, där produktägaren först presenterar för teamet vad som är 

viktigast och har högst prioritet i sprint backloggen. Under andra delen av mötet planerar 

sedan teamet hur lång tid den nya funktionaliteten som ska göras i sprinten tar att utveckla 

(Schwaber 2004). Detta görs för att kunna leverera ett resultat i slutet av sprinten 

(Tonnquist 2012).   
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I figur 3.1 visas daily Scrum som är återkommande varje dag. Enligt Schwaber (2004) är 

daily Scrum ett möte där teammedlemmarna svarar på tre frågor:  

 

1. Hur långt har du kommit sedan det senaste daily Scrum mötet? 

2. Vad planerar du att göra fram till nästa daily Scrum möte? 

3. Vilka hinder kan uppstå under arbetsgången? 

 

Daily Scrum är ett återkommande möte som hålls varje dag och hålls i cirka 15 minuter för 

att synkronisera teamet och ta upp problem som medlemmarna har (Schwaber 2004). 

 

I slutet av varje sprint hålls en demonstration för intressenterna av projektet samt 

produktägaren, där funktionalitet som gjorts under sprinten visas upp och teamet levererar 

därmed ett resultat (Schwaber 2004). Enligt Tonnquist (2012) gör de täta resultaten efter 

varje sprint att alla intressenter kan se att projektet rör sig framåt, men det skapar också 

engagemang och motivation för att fortsätta mot det stora målet. Efter demonstrationen 

hålls ett möte med teamet som kallas retrospektiv som Scrum mastern håller i (Schwaber 

2004). Under detta möte uppmuntrar Scrum mastern teamet att säga vad som kan förbättras 

för att göra utvecklingsprocessen mer effektiv och rolig i nästkommande sprint (Schwaber 

2004).  

 

3.2 Motivation och mål 

Alla individer är i grund och botten motiverade till att göra något (Revstedt 2014). Revstedt 

(2014) menar att motivation kan sägas vara en strävan hos en individ för att göra något 

meningsfullt. Enligt Ryan och Deci (2000) finns det en koppling mellan en individ och en 

uppgift. Om en person inte är motiverad så kommer inte heller personen att ha kraft eller 

inspiration till att utföra en uppgift (Ryan & Deci 2000). 

 

Det är viktigt med en bra arbetssituation och ett bra stöd för medarbetaren för att dennes 

motivation ska påverkas positivt (Revstedt 2014). Om medarbetaren inte får positiva 

signaler från organisationen eller stöd i sitt arbete kan detta påverka individens motivation 

negativt. Därför menar Revstedt (2014) att det finns två ”fronter” som kan påverka en 

individs motivation, individen själv och organisationen samt arbetsgruppen. Ryan och Deci 

(2000) nämner att det finns två typer av motivation, inre och yttre motivation. Dessa två 

kan jämföras med Revstedts (2014) teori om de två ”fronterna”.  Den inre motivationen 

hänvisar till att göra något som individen vill göra för sin egen skull, medan yttre 

motivation hänvisar till att en individ vill uppnå något för att individen har påverkats av 

något eller någon annan än sig själv (Ryan & Deci 2000). Ryan och Deci (2000) nämner ett 

exempel då yttre motivation kan vara att en student motiveras av att göra ett bra arbete i 

skolan då studenten har påverkats av föräldrarna medan inre motivation är då en student gör 

ett bra arbete för att studenten anser att det är värdefullt för sig själv. Revstedt (2014) 
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menar att det också finns en motsats till motivation, vilket är demotivation som är en 

destruktiv kraft. Motivation är något som finns hos en individ från början medan 

demotivation är något som uppstår i samspel med miljön (Revstedt 2014). Om 

demotivation uppstår kan detta leda till försämrad motivation (Revstedt 2014). I denna 

uppsats kommer vi att ta hjälp av innebörden av inre och yttre motivation samt de två 

fronter som Revstedt (2014) nämner för att skapa intervjufrågor, gällande vad som 

motiverar teammedlemmarna att uppnå sina personliga mål men också teamets mål.  

 

Alla medlemmar i en grupp har någon form av motivation (Revstedt 2014) och enligt 

Ngaosuvan (2013) är en person innan en händelse alltid motiverad till att utföra den. 

Revstedt (2014) menar att om ett team fungerar bra blir teamet i sig en motiverande faktor, 

detta eftersom att medlemmarna i teamet ger varandra gemenskap och kamratskap. Detta 

gör att individen blir motiverad för sig själv men blir också motiverad att göra något bra för 

att inte svika gruppen (Revstedt 2014). Ngaosuvan (2013) menar att om begreppet 

motivation inkluderar beteende så är det svårt att särskilja. Det vill säga att det är svårt att 

skilja på när en person är redo för att börja med en visst beteende och hur villig en person 

är att avsätta tid för visst beteende (Ngaosuvan 2013). Uthållighet är också baserat på 

människors beteende om hur länge och när ett visst beteende påbörjas och avslutas 

(Ngaosuvan 2013). Med detta menar Ngaosuvan (2013) att människors beteende påverkar 

motivationen. Enligt Latham(2012) är det också viktigt för en person att känna sig behövd 

och tillhörig i en grupp. Om en individ känner tillhörighet är det också större chans att 

personen lyckas med sina prestationer och mål (Latham 2012). Det är också viktigt att 

individen får vara med och påverka de mål som sätts upp (Bengtson 2002). De mål som 

sätts upp är dock något som kan påverka en person i en situation (Latham 2012). Målen kan 

påverka en person i en viss situation på två sätt: människor påverkas av känslor och 

betydelsen av ett mål, vilket kan göra att människor agerar utifrån vad som är betydelsefullt 

för sig själv (Latham 2012). Lathamn (2012) menar också att tiden att uppnå ett mål kan 

påverka en persons agerade. Om ett mål inte kommer uppnås förrän på lång sikt kan det 

vara svårt för personen att motivera sig för att uppnå målet (Latham 2012). En individ kan 

också motiveras av att se att slutet på ett mål börjar närma sig (Ryan & Deci 2000). 

 

3.3 Samarbete 

Samarbete är ett begrepp som innebär att flera personer gör någonting tillsammans som 

personerna inte skulle kunna göra var för sig (Ackerman 2007). Enligt Ackerman (2007) 

finns det två viktiga faktorer för att kunna samarbeta:  

 

”Vilja att kompromissa i bemärkelsen att erkänna och acceptera att detta 

någonting kan utföras på ett annat sätt.” (Ackerman 2007, s.118) 
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”Jag måste mena och stå för det jag säger, alltså motsatsen till svika.” (Ackerman 

2007, s.118).  

 

Detta är två viktiga faktorer för att kunna nå ett gemensamt mål, förbättra resultat och 

prestationer samt att alla känner sig delaktiga (Ackerman 2007). Det är också en 

förutsättning att alla i en grupp ger stöd till varandra och hjälper varandra (Revstedt 2014). 

Ett sätt att hjälpa varandra är att ge feedback. Med feedback menar Hagemann (1993) att 

individer säger vad de tycker om andra i teamets attityder, handlingar och prestationer. 

Samarbete i en arbetsmiljö är därför en stor del för att de anställda ska lyckas med ett 

projekts mål (Ackerman 2007). För att öka samarbetet i ett team menar Hammarström, 

Hemmingsson & Rahm (2008) att det är viktigt att vara kreativ och ha energi, vilket 

innebär att kunna vara nytänkande och driva utvecklingen framåt för att skapa engagemang 

och motivation. Utöver ovanstående är det också viktigt med positiv attityd och adekvat 

kompetens som innebär att ha en god inställning till medarbetare, då arbetsklimatet blir 

bättre samt att arbetet håller hög kvalitet (Hammarström, Hemmingsson & Rahm 2008).  

 

Det är också viktigt i ett team att känna samhörighet. Adair (2004) menar att det finns sex 

faktorer för att skapa ”vi-känsla” i ett team: 

 Fysisk närhet – Sammanhållning byggs på att arbeta tätt under en längre tid. 

 Liknande arbete – Individer som har liknande arbetsuppgifter och har likartade 

problem bygger relationer då individerna kan hjälpas åt att lösa problemen.  

 Homogenitet - Människor i en grupp som ungefär är i samma ålder och har 

liknande attityder och värderingar tenderar att fungera bättre tillsammans. 

 Personlighet – Ett team består av olika människor och individerna behöver inte ha 

samma personlighet för att fungera bra tillsammans. 

 Kommunikation – Bra kommunikation i teamet hjälper sammanhållningen. 

 Storlek – Mindre grupper har lättare att skapa hög sammanhållning i.  

 

Denna teori är relevant för uppsatsen då det är viktigt att få en bakgrund om vad som bidrar 

till ett bra samarbete då detta är en av de tre aspekter vi tittar på i denna uppsats. När vi 

pratar om samarbete i denna uppsats menar vi samarbetet mellan medlemmarna i teamet.  

 

Vidare i denna studie kommer all teori användas som underlag för att diskuteras och ställas 

mot den insamlade datan. 
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4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs metoder och tillvägagångssätt för undersökningen. Avsnittet tar 

också upp bakgrundsinformation om företag A, urval, analys, tillförlitlighet och etiska 

överväganden. 

 

4.1 Vetenskaplig ansats 

Enligt Yin (2011) finns det två vanliga strategier för datainsamling, den deduktiva och den 

induktiva. Dessa två strategier presenterar hur växling mellan data och begrepp kan göras 

(Yin 2011). När den deduktiva strategin används innebär det att undersökningen går ”från 

teori till empiri” (Jacobsen 2002). Detta innebär i praktiken att forskaren utgår från teorin 

för att skapa sig en eller flera förväntningar för undersökningen för att sedan genomföra 

undersökningen och se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten (Jacobsen 

2002). Enligt Yin (2011) innebär den deduktiva strategin att forskaren låter begreppen leda 

till att avgränsa data som behöver samlas in och som är relevant för undersökningen.  

 

Motsatsen till den deduktiva strategin är induktiv strategi. Den induktiva strategin innebär 

att undersökningen går ”från empiri till teori” (Jacobsen 2002) och enligt Yin (2011) låter 

tillvägagångssättet ”data leda till begrepp”. I praktiken innebär detta att forskaren samlar in 

data helt utan några förväntningar. Det induktiva tillvägagångssättet innebär alltså att 

teorierna skapas efter datan som samlats in, detta för att inte begränsa datainsamlingen 

(Jacobsen 2002).  

 

I denna studie har vi utgått från en induktiv ansats och en kvalitativ undersökning. Enligt 

Yin (2011) arbetar forskaren oftast induktivt vid en kvalitativ forskning. Dock ligger vår 

teori till grund för intervjuunderlaget samt för de tre aspekterna, Scrum som arbetsmetod, 

motivation och mål samt samarbete. Dessa har tagits fram för att besvara vår frågeställning 

och förklaras i kapitel 1.4 syfte och frågeställning. Vi anser att vår undersökning är mer 

induktiv än deduktiv eftersom det inte fanns några förväntningar på datan som skulle 

samlas in. Det finns tidigare forskning att tillgå om agil utveckling, motivation och mål 

samt samarbete, men inte om hur deltagare i ett Scrum-team motiveras och därför gjordes 

en empirisk undersökning för att ta reda på detta. En kvalitativ metod valdes också för att få 

in så detaljrik och trovärdig data som möjligt för att besvara frågeställningen.  

 

  

4.2 Företag A 

Företaget som undersökningen har utförts på är ett företag som finns i Sverige, Norge och 

Danmark. Företaget utvecklar HR- och Lönesystem och finns på flera orter i Sverige, men 

denna undersökning har endast gjorts på kontoret i Växjö. Kontoret i Växjö är uppdelat i tre 

Scrum-team och två Kanban-team. Denna undersökning har genomförts på ett av de tre 

Scrum-teamen bestående av tio medlemmar för att få kunskap om hur deltagare i teamet 
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motiveras. Medlemmarna som teamet består av idag har arbetat tillsammans med 

arbetsmetoden i cirka ett år. För att utföra undersökningen utgick vi från intervjufrågorna 

som tidigare utformats, se bilaga 1.   

 

4.3 Datainsamling  

Enligt Jacobsen (2002) finns de två typer av data. Den första är primärdata, som innebär att 

forskaren hämtar information direkt från grupper eller personer och den andra typen är 

sekundärdata, vilket innebär förberedelsen innan datainsamlingen genomförs (Jacobsen 

2002). I denna undersökning har vi valt att använda två kvalitativa datainsamlingsmetoder i 

form av intervjuer och observationer. Enligt Jacobsen (2002) är detta två viktiga typer av 

datainsamlingsmetoder för att samla in primärdata.   

 

Datainsamlingsmetoderna som vi valde att använda oss av hjälpte oss att samla in 

primärdata som bidrog till att besvara vår frågeställning och problemformulering. Vi tog 

också hänsyn till sekundärdata genom att vara eftertänksamma innan datainsamlingen 

gjordes. 

 

4.3.1 Observationer 

Observationer har gjorts för att få en bild av hur undersökningsteamet arbetar efter Scrum. 

Enligt Fangen (2005) kan en observatör uppfatta saker annorlunda än vad medlemmarna 

gör eftersom observatören har en mer analytisk syn på det som sker. Detta var en av 

anledningarna till att observationer gjordes för att upptäcka sådant som informanterna 

själva inte tänker på. Observationerna var också viktiga för att få en tydlig bild av hur 

teamet arbetar men också för att se hur teammedlemmarna samarbetar med varandra. 

Observationen gjordes också för att på ett lättare sätt kunna skriva intervjufrågorna. Fangen 

(2005) säger att det är vanligt att kombinera observation och intervjuer. Genom att 

kombinera dessa två typer av datainsamlingsmetoder kan forskaren därför fråga om 

iakttagelser på intervjuerna som har iakttagits på observationerna. Fangen (2005) menar att 

det gör att forskaren kan stärka samt bedöma giltigheten av de resultat som samlats in. 

Observationerna gjordes också för att kunna se om vår uppfattning av teamets arbetssätt 

stämmer överens med informanternas syn på sitt arbetssätt. 

 

Enligt Fangen (2005) är det viktigt att de människor som observeras har ett förtroende för 

observatören. Vi hade sedan tidigare god kontakt med företaget vilket gjorde att 

informanterna redan visste vilka vi var. Eftersom informanterna redan visste vilka vi var 

hade vi bara ett möte på företaget där vi presenterade vad vårt projekt skulle handla om. 

Detta gjordes för att alla skulle få veta vad vårt syfte med vårt arbete hos dem var.  
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Enligt Fangen (2005) kan forskaren efter en observation skriva fältanteckningarna eftersom 

det annars kan påverka deltagarna ”negativt” om anteckningar görs mitt under 

observationen. Fangen (2005) menar att detta kan göra att deltagarna inte agerar normalt 

eftersom de tänker på att någon observerar dem. Vi ansåg dock att våra fältanteckningar 

troligen inte var något som skulle påverka deltagarna ”negativt” i teamet, då vi endast 

gjorde fältanteckningar i form av noteringar av sådant som vi ansåg var viktigt att komma 

ihåg som deltagarna gjorde. Vi ansåg att det inte var nödvändigt att använda andra typer av 

fältanteckningar som till exempel att rita upp bilder, då deltagarna endast satt och 

diskuterade i ett och samma rum under varje observation. De observationer som gjordes på 

teamet var på fem olika möten. Dessa var: första och andra delen av planeringsmötet, 

demonstration, retrospektiv samt daily Scrum. 

 

Fangen (2005) belyser att det är viktigt att tänka på konfidentialiteten av dem som har 

studerats. Fangen (2005) menar att det är viktigt att ha datan på ett säkert ställe så att ingen 

kan komma åt den. Vi valde att förvara fältanteckningarna på datorn i ett dokument då vi 

ansåg att det var ett ställe där det var minst risk att någon obehörig skulle komma åt 

informationen. 

 

4.3.2 Intervjuer 

En intervju kan vara strukturerad eller öppen (Jacobsen 2002). För insamling av den 

empiriska datan valdes strukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer valdes då vi ansåg 

att de var det bästa sättet för att få djupare kunskap om det som undersökningen syftade till.  

 

Arbetet med intervjuerna påbörjades genom att skapa intervjufrågorna. Intervjufrågorna 

utformades utifrån generell teori om samarbete, Scrum, motivation och mål. 

Intervjufrågorna för Scrum som arbetsmetod togs fram genom att först läsa om hur Scrum 

fungerar och få en förståelse av arbetsmetoden, för att sedan kunna ta reda på om 

deltagarna tycker att Scrum är en tillräcklig arbetsmetod. När vi sedan tog fram 

intervjufrågor för motivation och mål ville vi få en förståelse om vad som kan påverka en 

person att uppnå sina mål och teamets mål samt en förståelse av vad inre och yttre 

motivation innebär. När intervjufrågorna för samarbete togs fram utgick vi även här från 

teorin för att se vilka komponenter som krävs för ett bra samarbete, för att sedan kunna 

ställa frågor utifrån dessa. När intervjufrågorna utformades var det mycket viktigt att vara 

objektiva för att säkerställa att datan som samlades in var korrekt och inte påverkad av 

forskarnas egna åsikter.  

 

Det togs fram 20 stycken intervjufrågor som var uppdelade i fyra block för att bibehålla 

strukturen i intervjuerna, men också för att få fram rätt data för att kunna besvara 

undersökningens syfte, se bilaga 1 för studiens intervjufrågor. De fyra block vi valde var: 
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1) Bakgrundsinformation: detta block bestod av tre frågor som handlade om informanternas 

yrkesroll men även erfarenhet av arbetsmetoden.  

2) Scrum som arbetsmetod: detta block bestod av sju frågor som handlade om 

arbetsmetoden och om den är tillräcklig.  

3) Motivation och mål: detta block bestod av sju frågor som handlade om informanternas 

motivation och mål.  

4) Samarbete: detta block bestod av fyra frågor som handlade om informanternas syn på 

samarbetet i teamet. 

 

Innan intervjuerna påbörjades skickades ett mail ut till sju informanter som skulle delta i 

intervjuerna, detta för att få informanternas samtycke. I mailet beskrevs undersökningens 

syfte samt tidpunkt och plats för varje enskild intervju.   

 

Det är möjligt enligt Creswell (2014) att göra intervjuer i form av ”face-to-face” 

telefonintervjuer, gruppintervjuer samt intervjuer via e-mail. I denna studie valdes ”face-to-

face” intervjuer för att öka trovärdigheten i undersökningens resultat. Enligt Jacobsen 

(2002) visar flera studier att informanter har lättare att inte säga hela sanningen i intervjuer 

som inte sker ”face-to-face”.  

 

Varje enskild intervju tog cirka 30 minuter att genomföra. Samtliga intervjuer spelades in 

för att sedan transkriberas. Vi valde att spela in intervjuerna för att inte riskera att missa 

viktig information för att öka tillförlitligheten.  

 

4.3.3 Urval 

Urval vid kvalitativa datainsamlingsmetoder är oftast styrda efter ändamål (Jacobsen 2002). 

Jacobsen (2002) menar att urvalsformen anpassas efter vilken datainsamlingsmetod som 

valts och efter vad som är lämpligt för att besvara frågeställningen. 

 

Denna studie utfördes på ett företag som utvecklar HR- och lönesystem. Företaget finns på 

flera orter i Sverige men denna undersökning gjordes endast på kontoret i Växjö, där det 

finns tre Scrum-team. 

 

Enligt Jacobssen (2002) innebär urval en del som kan betecknas som undergrupp i 

populationen. Urvalet som gjorts i denna studie gjordes i tre steg. I det första urvalet 

begränsades undersökningen till enbart kontoret i Växjö. Anledning till att kontoret i Växjö 

valdes var för att forskarna hade bra kontakt med företaget sedan tidigare och det var därför 

lättare att komma i kontakt med informanter. Det andra urvalet som gjordes var att ett team 

valdes ut slumpmässigt på kontoret i Växjö som arbetade efter Scrum. Ett tredje urval 

gjordes baserat på gruppindelning efter hur länge informanterna arbetat på företaget. Det 

tredje urvalet gjordes för att få mer tillförlitliga svar från informanterna. Vi ansåg att 

informanterna skulle ge mer tillförlitliga svar om de hade arbetat med arbetsmetoden och på 
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företaget en längre tid, vilket i denna undersökning var minst sex månader. Det tredje 

urvalet resulterade i sju informanter av tio. De tre personer som inte intervjuades hade 

enbart arbetat på företaget i mindre än sex månader. 

 

4.4 Analys 

Enligt Jacobsen (2002) kan analysprocessen av kvalitativ data ske utifrån tre steg. Dessa 

steg är: 

 Beskrivning - Jacobsen (2002) säger att det är viktigt att göra en grundlig beskrivning 

som är rik på detaljer, analyser och variationer av data som samlats in. Denna grundliga 

och detaljerade beskrivning brukar kallas ”tjocka beskrivningar”. 

 

 Systematisering och kategorisering - I denna fas ska systematisering av datan utföras för 

att sedan kunna sortera de data som samlats in. Enligt Jacobsen (2002) utförs 

systematiseringen för att kunna uttrycka den insamlade datan på ett lättare sätt men också 

för att få en överblick av all insamlad data. 

 

 Kombination – I denna fas börjar forskarna tolka de data som samlats in, vilket innebär 

att forskaren letar efter meningar för att försöka hitta orsaker och samband. Datan ska 

också försöka att generaliseras i detta steg. Enligt Jacobsen (2002) är det i detta steg som 

forskaren kan hitta de ”dolda” sambanden.  

 

Dessa tre steg som Jacobsen (2002) beskriver har använts för att analysera de data som 

samlats in i denna studie. Intervjuerna transkriberades först för att få detaljrika och 

grundliga beskrivningar och låg sedan till grund för andra steget i analysprocessen. I andra 

steget granskades sedan intervjuerna och kategoriserades efter varje fråga för att få en 

lättare överblick av vad informanterna svarat på en och samma fråga. I sista steget togs 

gemensamma nämnare ut från varje block men också skillnader och orsaker till dessa. 

 

Ovanstående tre steg har också använts vid analys av observationerna. Först 

sammanställdes alla anteckningar av observationerna för att få en tydlig bild av vad som 

observerats. Steg två var att ställa vår sammanställning av observationerna mot vår teori om 

arbetssättet Scrum för att se likheter och skillnader. I tredje steget sammanställdes det som 

teamet följer men också det som teamet inte följer enligt teorin om hur Scrums alla möten 

ska gå till gentemot teamets möten, detta för att få en tydligare bild av arbetsgången. 

 

4.5 Tillförlitlighet 

Det är viktigt att en uppsats har god reliabilitet och validitet. Jacobsen (2002) belyser att en 

kvalitativ undersökning måste granskas kritiskt av forskaren för att se om enheterna som 

valts är korrekta källor och om källorna förmedlar pålitlig information. Validitet innebär att 
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forskaren mäter det som var avsett att mäta, vilket innebär att undersökningen måste vara 

giltig och relevant (Jacobsen 2002).  

 

Jacobsen (2002) menar att det som mäts inte bara ska gälla för de personer som 

undersökningen gjorts på utan ska också kunna gälla för fler personer. I en kvalitativ 

undersökning innebär validitet att forskaren granskar noggrannheten och riktigheten i 

resultatet genom att använda sig av vissa tekniker (Creswell 2014).  

 

Undersökningsobjektet var ett Scrum-team på ett företag i Växjö. Undersökningen gjordes 

enbart på ett team på företaget vilket leder till låg validitet eftersom resultatet inte kan 

generaliseras på hela populationen, då det kan förekomma att företagets olika team arbetar 

på olika sätt även att de utgår från samma arbetsmetod.  

 

Reliabilitet innebär att det går att lita på innehållet i undersökningen, alltså att innehållet 

måste vara trovärdigt och tillförlitligt (Jacobsen 2002). Enligt Creswell (2014) används 

fasta tillvägagångssätt mellan olika undersökningar och projekt för att uppnå hög reliabilitet.  

 

För att styrka undersökningens trovärdighet och läsarens förståelse kommer intervjufrågor 

bifogas som bilagor, se bilaga 1.  

 

Intervjuerna genomfördes på sju personer av totalt tio personer i det utvalda Scrum-teamet. 

Detta gör att resultatets tillförlitlighet är hög för just detta teamet då dessa sju personer är 

representativa för hela teamet, eftersom de tre personer som inte valdes som informanter 

var för att de inte hade arbetat tillräckligt länge för att ge en trovärdig bild av teamet och 

arbetssättet. Undersökningen anses ha hög reliabilitet om undersökning skulle göras om på 

samma team med samma metod, då samma resultat troligen skulle uppnås.  

 

 

4.6 Etiska överväganden 

Jacobsen (2002) nämner tre grundkrav för etiska aspekter. Dessa är: 

 

 Informerat samtycke – Detta innebär att informanterna deltar frivilligt och är medvetna 

om de för- och nackdelar med deltagandet i undersökningen. 

 

 Rätt till privatliv – Syftar till hur känslig och privat informationen som samlats in är för 

informanten.  

 

 Krav på riktig presentation av data – innebär att forskaren inte får förfalska den insamlade 

datan och ska försöka i den mån det går att återge datan korrekt. 
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I denna undersökning har vi aktivt arbetat med dessa tre grundkrav. Studien berör känslig 

information och personuppgifter, därför nämns aldrig informanternas eller företagets namn. 

Dock har vi fått tillåtelse av informanterna att nämna deras yrkesroll i studien. Vi var noga 

med att klargöra syftet med studien på ett tydligt sätt och informera informanterna om att 

studien var frivillig att delta i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

5 Resultat 
I detta kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras. Observationerna som 

gjorts kommer att redovisas men också en sammanställning av intervjuerna.  

 

5.1 Resultat av observationer 

De möten som observerades var första och andra delen av planeringsmötet, daily Scrum, 

demonstration och retrospektiv. Under observationerna såg vi att man tar upp det som man 

ska när man arbetar med Scrum på första och andra delen av planeringsmötet och 

retrospektivmötet. En iakttagelse som gjordes under observationen av daily Scrum var att 

man inte tog upp de tre frågor som ska ställas när man använder Scrum som arbetssätt. Vi 

iakttog också att teammedlemmarna inte gav någon feedback till varandra på något av 

mötena.  

 

Under demonstrationen uppmärksammade vi att inga intressenter deltog på mötet. En annan 

iakttagelse som gjordes under observationerna var att demonstrationen blev väldigt 

långdragen och många diskussioner uppstod som egentligen inte tillhörde just det mötet. På 

demonstrationen startade produktägaren till exempel diskussioner om förändringar som 

produktägaren ville göra på funktionen som visades upp. När sådana diskussioner uppstod 

upplevde vi att deltagarna på mötena blev irriterade och tappade intresset för mötet. Detta 

är något som också bekräftades under intervjuerna.  

 

5.2 Resultat av intervjuer 

Sammanställningen av intervjuerna kommer att utgå från de fyra block som 

intervjufrågorna var uppdelade i, se bilaga 1. 

 

5.2.1 Bakgrundsinformation 

I detta avsnitt beskrivs informanternas yrkesroll samt deras erfarenhet inom Scrum.  

 

Informant A är utvecklare som har arbetat efter Scrum i ett år.  

 

Informant B är en utvecklare och har arbetat efter Scrum i sex år. 

 

Informant C är en lead developer och har arbetat efter Scrum i åtta år. Hans yrkesroll 

innebär bland annat att se att utvecklarna gör sitt jobb.  

 

Informant D är en Scrum master / produkt speciallist och har arbetat efter Scrum i ett år.  

 

Informant E är testare och har arbetat efter Scrum i åtta månader. 

 

Informant F är utvecklare och har arbetat efter Scrum i tio år. 
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Informant G är utvecklare och har arbetat efter Scrum i ett år. 

 

5.2.2 Scrum som arbetsmetod 

I detta avsnitt kommer resultatet av vad informanterna tycker om Scrum som arbetsmetod 

presenteras, vilket var den första aspekten vi valde att titta på. 

 

Samtliga informanter säger att Scrum är en agil arbetsmetod som delar upp arbetet i mindre 

delar. Informant C beskriver att det finns ett antal roller inom Scrum, exempelvis Scrum 

master och produktägare. Informant D beskriver Scrum som ett sätt för ett team att ta 

ansvar och kontroll över sitt arbete istället för att bli styrda. Gemensamt för de flesta av 

informanterna är att de beskriver Scrum som en bra metod rent teoretiskt men de tycker inte 

att det fungerar eftersom teamet inte arbetar 100% efter arbetssättet Scrum. Informanterna 

beskriver att det är mötena som inte följer. Mötena som informanterna syftar till är 

demonstrationen och daily Scrum. De menar att mötena är bra men dessa möten har en 

tendens till att bli ofokuserade då diskussioner tas upp som egentligen inte tillhör mötet, 

vilket gör att informanterna tycker att de tappar fokus och intresse för mötets verkliga syfte. 

Såhär säger några av informanterna om de möten som hålls: 

 

”Första delen av planeringsmötet är inte planerad innan och man vet aldrig vad 

man ska prata om, det hade varit bra om man hade fått veta vilka PBI:er som man 

ska prata om för att kunna förbereda sig på frågor och liknande.” (Informant F) 

 

”Ju fler deltagare man är desto mindre får man ut av mötena.” (Informant A). 

 

”Demonstration ger minst för att de är absurda. Det som sägs är inte fel utan det 

är fel fokus och tar för lång tid. Första delen av planeringsmötet kan bli bättre, 

detta genom mer förberedelser från produkt experterna som borde specificera 

bättre.” (Informant C) 

 

”Alla möten fungerar egentligen bra men det dyker upp diskussioner som tar upp 

fel fokus, man borde därför bryta diskussionerna tidigare än vad man gör.” 

(Informant G) 

 

”Daily Scrum mötena ska man egentligen ha de tre fasta frågorna som Scrum 

säger och de ska ske utan diskussioner men så är det inte i vårt team.” (Informant 

F) 

 

Alla informanter känner sig delaktiga i alla momenten för att de få vara med och diskutera, 

planera och säga sin egna åsikt. De känner också att Scrum stödjer deras arbete, men önskar 
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att de använde det mer exakt. Däremot säger informant E att det är svårt att komma ifatt om 

har hamnat efter, informanten säger: 

 

”Scrum säger hur man ska jobba på ett idealiskt sätt men det finns inget förslag på 

hur man kan komma ifatt med något som man ligger efter med, det blir därför då 

att saker från föregående sprint ligger kvar in i den nya sprinten.” (Informant E) 

 

Samtliga informanter anser att arbetsmetoden är motiverande eftersom den inte är styrande 

och låter deltagarna arbeta med snabba iterationer. Informanterna säger bland annat: 

 

”En motivationsfaktor är också att man har personligt ansvar.” (Informant A) 

 

”Möjlighet att välja vilken del man vill jobba med. Det är lättare i Scrum att ha 

special arbeten samt att man kan göra egna estimat och analyser.” (Informant B) 

 

”Framförallt får kortare delar i ett stort utvecklat projekt, man ser vad man 

producerar tidigare.” (Informant D) 

 

 

5.2.3 Motivation och mål 

I detta avsnitt kommer resultatet av den andra aspekten vi tittade på redovisas, motivation 

och mål.  

 

Informant B, E och G sätter upp mål dagligen, medens resten av informanterna inte sätter 

upp mål varje dag utan har istället mål för en hel PBI.  

 

Informant A, C, E och F tänker mest på sina personliga mål under tiden de arbetar eftersom 

det ligger närmast i tiden. Informant E säger att: 

 

”Det är svårt att titta upp när man håller på med något för att se om det finns 

något viktigare eftersom man lätt ”snöar in sig” på just det som man håller på 

med.” (Informant E) 

 

För att öka informanternas motivation för teamets mål säger informant A, C, E och F att de 

bör inkludera alla på rätt sätt, att det behövs mer tid och resurser, underlätta prioriteringen 

för att se vad som ger mest för teamet samt att inte ta upp onödiga diskussioner på de 

gemensamma mötena som inte hör hemma där. 

 

Informant B, D och G anser att de fokuserar mest på teamets mål under tiden de arbetar. 

Informant B och G säger att de fokuserar mest på teamets mål för att det ligger i deras 
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personlighet att tänka mer på teamet än sig själva. Informant D säger att han tänker på 

teamets mål mest för att det ingår i hans roll som Scrum master.  

 

För att öka informant B, D och G:s personsonliga mål säger de att de borde få mer feedback 

men också att få lära sig nya saker. Informant D säger att: 

 

”Man ska kunna arbeta mer med produktägare och andra Scrum masters emellan 

och på så sätt öka sin egen motivation. Att skapa tydligare sprintplaneringar skulle 

också öka motivationen.” (Informant D) 

 

Samtliga informanter säger att de googlar om de fastnar på en uppgift men känner också att 

de kan fråga andra teammedlemmar om hjälp. Alla informanter säger också att 

arbetsmetoden ökar deras motivation till att göra ett bra arbete detta för att de får 

uppföljning ofta samt ser resultat tidigt. Informant E säger att: 

 

”Detta för att man som testare blir mer inkluderar istället för att ”stå sist i kön” 

som man gör i en vattenfallsmetod.” (Informant E) 

 

”Motivationen till att göra ett bra arbete är framför allt att man vill leva upp till 

deadlinen som man har satt upp.” (Informant G) 

 

Det som motiverar informanterna till att göra ett bra jobb utöver arbetsmetoden är att de 

trivs i teamet, att företaget bryr sig om sina anställda samt att de brinner för det de jobbar 

med. 

 

 

5.2.4 Samarbete 

I detta avsnitt kommer resultatet av den tredje aspekten redovisas, samarbete.  

 

Informanterna säger att de motiveras av andra teammedlemmar att göra ett bra arbete då de 

anser att det är viktigt att alla ska prestera lika bra. Informant F säger: 

 

”Det ska kännas bra för teamet att andra har gjort ett bra jobb vilket leder till ett 

bra resultat.” (Informant F) 

 

Informanterna anser att samarbetet är bra i teamet. Informanterna säger också att det är en 

vänskaplig miljö men anser att kommunikationen kan förbättras då vissa hörs mer än andra. 

Samtliga informanter tycker att det är viktigt att teamet har ett bra samarbete samt 

gemensamma mål då det är A och O för att lyckas med ett projekt.  
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6 Diskussion/Reflektion  
I detta avsnitt diskuteras undersökningens resultat gentemot teorin. En reflektion kommer 

också att redovisas i detta avsnitt där våra tankar och tolkningar presenteras. 

 

6.1 Resultatdiskussion/Reflektion 
Denna studie undersöker hur deltagare motiveras i ett Scrum-team. Eftersom Scrum är ett 

populärt arbetssätt idag och har många mekanismer som inte är lätta att genomföra är det 

därför viktigt att undersöka hur anställda motiveras i ett Scrum-team. Kapitlet är uppdelat i 

de tre aspekter som vi valde att utgå från: Scrum som arbetsmetod, motivation och mål 

samt samarbete, detta för att presentera ett tydligt resultat men också besvara 

undersökningens frågeställning. Se kapitel 1.4 för att se undersökningens frågeställning och 

1.3 för undersökningens problemformulering.  

 

6.1.1 Scrum som arbetsmetod 

Enligt Tonnquist (2012) är Scrum en agil arbetsmetod och fungerar bäst i team med fem till 

sju deltagare. Om ett team är fler än sju deltagare i ett team bör teamet delas upp i mindre 

team (Tonnquist 2012). När man arbetar enligt Scrum användes korta iterationer och täta 

resultat levereras (Tonnquist 2012). För att läsa om Scrums arbetsflöde se kapitel 2.3.2.  

 

Undersökningen gjordes på ett Scrum-team som bestod av tio personer varav sju 

intervjuades. I tidigare forskning har Moe, Dingsøyr & Dybå (2009) konstaterat att Scrum 

har många viktiga mekanismer som inte är lätta att genomföra i praktiken. Det är 

framförallt övergången från enskilt arbete till att arbeta i team som är det svåraste (Moe, 

Dingsøyr & Dybå 2009). Detta är även något som vi kan konstatera då det framkom under 

vår undersökning att alla informanter har samma syn på hur Scrum fungerar i teorin men 

anser att de inte följer Scrum till 100%. När man arbetar enligt Scrum arbetar man efter 

bestämda roller, verktyg och händelser (Schwaber 2004). Vi kan konstatera att alla 

informanter är väl medvetna om dessa roller, händelser och verktyg. En anledning till att de 

inte, enligt informanterna, tillämpar Scrum till 100% anser vi kan vara att de enbart arbetat 

efter Scrum i cirka ett år tillsammans. Det som inte följs fullt ut är demonstrationen och 

daily Scrum. Informanterna menar att onödiga diskussioner tas upp, främst på 

demonstrationen som inte tillhör mötet. Under observationen av demonstrationen tog till 

exempel produktägaren upp förslag till förändring på resultatet som man visade upp. Detta 

anser vi borde tagits upp tidigare eftersom demonstrationen enligt Schwaber (2004) är ett 

möte där man redovisar resultatet av sprinten för intressenter för projektet samt 

produktägaren. Efter observationen kan vi också konstatera att demonstrationen inte följs 

fullt ut utifrån arbetssättet Scrum då inga intressenter för projektet deltar på 

demonstrationen. Vi anser att de största frågetecken som produktägaren har borde vara lösta 

innan demonstrationen för att slippa de onödiga diskussionerna, men också för att inte ta 

upp viktig arbetstid för nästkommande sprint för att utföra förändringar på funktioner från 
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föregående sprint. Om produktägaren istället hade varit mer delaktig under utveckling av 

produkten tror vi att alla frågetecken hade minskat. Om produktägaren ändå skulle ha 

åsikter om resultatet som innebär att en förändring kommer att behövas göras så anser vi att 

denna diskussion bör tas utanför demonstrationsmötet för att undvika att deltagarna blir 

ofokuserade och för att lättare hålla sig till ämnet. 

 

Under observationen av daily Scrum framkom det att man inte följer de tre frågor som 

Schwaber (2004) säger att man ska ställa. Dessa är: hur långt har du kommit sedan det 

senaste daily Scrum mötet, vad planerar du att göra fram till nästa daily Scrum möte och 

vilka hinder kan uppstå under arbetsgången (Schwaber 2004). Under intervjuerna framkom 

det att deltagarna var nöjda med att dessa tre frågor inte ställdes på daily Scrum för att 

mötet blev mer tidseffektivt. Vi anser dock att dessa tre frågor bör tas upp vid varje daily 

Scrum då det har ett syfte i arbetssättet. Schwaber (2004) säger att dessa tre frågor ska tas 

upp för att synkronisera arbetet mellan medlemmarna. Vi tror att det blir lättare att 

synkronisera arbetet med hjälp av dessa tre frågor då mötet blir mer strukturerat och alla 

deltagare kommer till tals.  

  

Under intervjuerna framkom det att deltagarna känner att arbetsmetoden är motiverande för 

att man ser resultat tidigt. Som vi har nämnt tidigare handlar Scrum om att arbeta i korta 

iterationer och leverera täta resultat. Vi kan konstatera att det är detta som deltagarna anser 

vara mest motiverande i arbetsmetoden.   

 

Informanterna nämner att de känner sig delaktiga i alla momenten men att 

kommunikationen kan bli bättre mellan deltagarna i teamet, då vissa personer hörs mer än 

andra. Tonnquist (2012) säger att Scrum-team fungerar bäst i mindre team med färre än sju 

deltagare. Vi tror att om man delat upp teamet i mindre team kommer personer som inte 

hörs lika mycket som andra komma till tals. Vi anser att detta skulle öka motivationen för 

individen att förändra sitt beteende då de kan känna sig tryggare att uttrycka sina åsikter i 

en mindre grupp.  

 

De O. Melo, Santana och Kon (2012) belyser att team som arbetat med andra metoder 

tidigare verkar vara mer motiverade av agil utveckling. Detta är dock något som vi inte kan 

konstatera efter vår studie då vi inte vet hur motivationen för detta team var tidigare då de 

enbart arbetat tillsammans i cirka ett år. 

 

6.1.2 Motivation och mål 

Revstedt (2014) menar att det finns två ”fronter” som kan påverka en individs motivation, 

individen själv och organisationen/arbetsgruppen. Efter intervjuerna kan vi konstatera att 

majoriteten av informanterna påverkas av båda dessa ”fronter” för att uppnå sina personliga 

mål under arbetsgången. De motiveras till att uppnå sina personliga mål för att det ligger 

närmast i tiden, men också för att man brinner med det man arbetar med och vill leverera 
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ett bra resultat. Denna majoritet av informanterna sätter inte heller upp dagliga mål utan 

istället sätter upp mål för en hel PBI (product backlog item). Resten av informanterna anser 

att de motiveras av att fokusera mer på teamets mål än sina personliga mål. Detta för att de 

anser att det ligger i deras personlighet att tänka på teamet men också att de ingår i 

yrkesrollen.  

 

Enligt Latham (2012) kan det vara svårt för en person att motivera sig om målet inte 

kommer att uppnås förrän på lång sikt. För att öka den personliga motivationen menar 

informanterna att detta skulle ske genom att göra tydligare sprintplaneringar och få mer 

feedback. Enligt De O.Melo, Santana och Kons (2012) tidigare forskning är tekniskt 

utmanande arbete en motivationsfaktor i agila metoder. Detta är något vi kan konstatera att 

teamet också vill ha mer av för att öka den personliga motivationen och lära sig nya saker.  

 

Ngaosuvans (2013) nämner också att människors beteende påverkar motivationen. Detta 

kan vi fastställa då informanterna säger att rätt fokus och beteende på mötena bör bli bättre 

för att öka både den personliga motivationen men också teamets motivation. Det som 

informanterna menar är att man inte ska ta upp onödiga diskussioner som inte tillhör 

mötena, vilket idag leder till demotivation. Revstedt (2014) säger att det finns en motsats 

till motivation som är demotivation. Till skillnad från motivation som finns hos varje 

individ så uppstår demotivation i samspel med miljön (Revstedt 2014). McHugh, Conboy 

och Lang (2011) säger att om demotivation uppstår måste en förändring göras snabbt. Den 

förändring som vi anser borde göras i detta fall är att inte ta upp onödiga diskussioner på 

möten då vi tror att det skulle leda till mer fokus och högre motivation hos 

teammedlemmarna. Vi kan också fastslå att beteende har en stor påverkan på motivation då 

alla informanter anser att motivation också innebär att man trivs i teamet, att företaget bryr 

sig om sina anställda samt att man brinner för det man arbetar med.  

 

6.1.3 Samarbete 

Ackerman (2007) säger att två viktiga faktorer för att kunna nå ett gemensamt mål är att 

man måste stå för det man säger och vilja kompromissa. Samarbete i en arbetsmiljö är 

därför en stor del för att man ska lyckas nå ett gemensamt mål (Ackerman 2007). Vi kan 

efter vår undersökning konstatera att denna teori stämmer överens med undersökningens 

resultat. Detta eftersom informanterna anser att gemensamma mål är A och O för att lyckas 

med ett projekt. Informanterna säger också att samarbetet generellt i teamet är bra men 

kommunikationen kan förbättras, då vissa teammedlemmars åsikter hörs mer än andra.  

Vi anser att teamet borde fråga de som är mer tysta i teamet efter deras åsikter istället för att 

förvänta sig att personerna tar upp de frivilligt. Detta tror vi skulle öka samarbetet i teamet 

men också stärka teamet och göra så att teamets gemensamma resultat skulle förbättras. Vi 

kan konstatera att samarbete och kommunikation är svårt i praktiken. Detta är något som 

Minssen (2006) också belyser i sin studie då han säger att bra samarbete grundar sig i bra 
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kommunikation. Han menar också att trots utbildningar om samarbete så är de svårt att 

uppnå detta. 

 

I tidigare forskning säger Jonathan Sapsed, John Bessant, David Partington, David 

Tranfield och Malcom Youngs (2002) att större team med bra sammanhållning är mer 

trångsynta, inte öppna för ny kunskap och man vill gärna inte att någon utanför teamet har 

något inflytande. Vi kan inte efter vår undersökning konstatera om denna teori stämmer för 

större team, däremot kan vi konstatera att teamet som undersökningen gjorts på är väldigt 

öppna för ny kunskap vilket inte stämmer överens med Sapsed et al. (2002) teori. 

 

Under observationerna såg vi att daglig feedback mellan teammedlemmarna inte sker. 

Hangemann (1993) säger att feedback är ett sätt att hjälpa varandra genom att individerna 

säger vad de tycker om andra i teamets attityder, handlingar och prestationer. Vi anser att 

det är viktigt att kontinuerligt ge konstruktiv kritik, positiv feedback och lyfta fram sådant 

som deltagarna har gjort bra. Den positiva feedbacken kan vara när en deltagare har gjort 

ett bra arbete men också en mindre insats, vilket skulle kunna vara att man har hjälpt en 

annan teammedlem. Detta tror vi kan öka deltagarnas självförtroende och känslan av 

tillhörighet, vilket vi anser skulle öka motivationen för personliga mål, teamets mål men 

också teamets samarbete. Att det är viktigt att ge konstruktiv kritik till andra deltagare för 

att öka deltagarnas prestationer, både individuella och teamets prestationer är också något 

som Moe, Dingsøyr och Dybå (2009) nämner i sin studie. Vi anser därför också att det är 

viktigt att kunna ta emot konstruktiv feedback för att kunna utvecklas, både för teamets och 

individens skull.  

 

Adair (2004) menar att det finns sex faktorer för att skapa ”vi-känsla” i ett team. Dessa är: 

fysisk närhet, liknande arbete, homogenitet, personlighet, kommunikation samt storlek. Vi 

kan konstatera att teamet har dessa faktorer i åtanke, men för att uppnå en starkare ”vi-

känsla” anser vi att de bör arbeta med alla sex faktorer dagligen under en längre tid. 

 

 

6.2 Metodreflektion 

I vår undersökning valdes en kvalitativ undersökning för att vi ville få tillförlitliga och mer 

djupgående svar om det valda ämnet. Vi tror inte att en kvantitativ undersökning hade 

kunnat ge oss detta då en kvantitativ undersökning hade gett oss mer grundliga svar.  

 

Vi är nöjda med antalet gjorda intervjuer, då teamet bestod av tio personer och sju personer 

intervjuades. Däremot är vi mindre nöjda med några av informanternas engagemang. Dock 

märkte vi stor skillnad beroende på hur länge informanterna hade arbetat efter 

arbetsmetoden. Detta märktes på deras svar då de som hade arbetat längre efter Scrum hade 

ett större engagemang på intervjun och kunde svara på intervjufrågorna mer djupgående. 

Medan de som hade arbetat en kortare tid efter Scrum gav kortare och inte så tydliga svar. I 
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efterhand kan vi konstatera att det hade räckt om vi hade intervjuat enbart de personer som 

arbetat efter Scrum i minst två år för att få tillförlitliga svar.  

 

Vi anser att det var bra att göra observationer av mötena för att få en bild av hur teamet 

arbetar efter Scrum. Däremot önskar vi att vi hade haft mer tid på oss för att göra ytterligare 

en observation på varje möte. Detta för att se om varje möte är på samma sätt varje gång 

och därefter kunna dra mer tillförlitliga slutsatser.  

 

Vi tyckte att det var en utmaning att inte inkludera egna tankar vid sammanställning av 

slutsatsen eftersom observationerna och intervjuerna har gett oss en bild och åsikter om 

teamets arbetssätt. Vi anser dock att vi har fått fram en slutsats som besvarar 

frågeställningen samt problemformuleringen utifrån informanternas synvinklar.  
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7 Avslutning 
I detta avsnitt redovisas undersökningens slutsatser samt ges förslag till fortsatt forskning. 

 

Undersökningens syfte var att ta reda på hur deltagare i ett Scrum-team motiveras. Under 

undersökningen tittade vi på detta utifrån tre aspekter, Scrum som arbetsmetod, motivation 

och mål samt samarbete. Detta för att få en bra utgångspunkt för vårt resultat. 

Undersökningen genomfördes på ett Scrum-team som arbetat i cirka ett år tillsammans. 

Undersökningen genomfördes med en kvalitativ ansats, genom sju intervjuer och fem 

observationer som gjordes av mötena: första och andra delen av planeringen, daily Scrum, 

demonstration och retrospektiv.  

 

7.1 Slutsats 

Denna undersökning fokuserar på hur deltagare i ett Scrum-team motiveras. Informanterna 

tycker att Scrum är en bra metod rent teoretiskt. Dock anser de inte att de arbetar 100% 

efter arbetssättet Scrum, då onödiga och långdragna diskussioner tas upp på 

demonstrationen samt att de inte tar upp de tre frågor som är förbestämda på daily Scrum.  

 

Genom vår undersökning har vi kommit fram till att informanterna anser att det är de korta 

iterationerna och att man levererar täta resultat som är mest motiverande, men också att alla 

känner sig delaktiga i alla moment. 

 

Genom undersökningen har vi också kommit fram till att när informanterna arbetar 

motiveras de utifrån två typer av mål, personliga mål och teamets mål. De personliga målen 

motiverar informanterna då dessa mål ligger närmast i tiden. Medan teamets mål motiverar 

informanterna till att leverera en bra slutprodukt. För att öka motivationen för de personliga 

samt teamets mål uttrycker informanterna att man behöver inkludera alla deltagarna i 

diskussionerna på alla möten, ge varandra feedback på medlemmarnas arbete, underlätta 

prioriteringar under sprinten samt sluta ta upp onödiga diskussioner på demonstrationen.  

 

Utöver ovanstående har vi också kommit fram till att informanterna motiveras av att andra 

teammedlemmar gör ett bra arbete för att de då vill prestera lika bra och inte svika teamet. 

 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att göra en liknande undersökning på andra Scrum-team 

för att se hur deltagarna motiveras och sedan jämföra med denna studie för att hitta 

samband och olikheter. På detta sätt skulle man kunna dra mer generella slutsatser om hur 

Scrum motiverar deltagarna. 
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Ett annat förslag är att man skulle kunna titta på denna undersökning och sedan göra en 

undersökning som baseras på att tillämpa arbetsmetoden på ett annat sätt för att se om det 

ökar deltagarnas motivation till arbetsmetoden.     
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Bilagor 
 

Bilaga 1- Intervjufrågor 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Block 1: Bakgrundsinformation: 

1.Vad har du för yrkesroll? 

 

2.Hur länge har du arbetat på företaget? 

 

3.Hur länge har du arbetat efter arbetsmetoden Scrum? 

 

Block 2: Scrum som arbetsmetod: 

4. På vilket sätt skulle du beskriva scrum?  

 

5. På vilket sätt skulle du beskriva din inställning till er arbetsmetod? 

 

6. Hur motiverar arbetsmetoden dig? 

 

7. Tycker du att Scrum stödjer ditt arbete? På vilket sätt?  

 

8. Är det något som arbetsmetoden inte stödjer i din arbetsgång? 

 

9. Känner du dig delaktig i alla momenten i arbetsmetoden?  

9.1 På vilket sätt känner du dig delaktig? 

 

10. Vad tycker du om de mötena som ni har, vilket ger dig mest respektive minst?  

10.1 Varför? 

 

Block 3: Motivation och mål: 

11. Sätter du upp egna mål varje dag? 

 

12. Under tiden du arbetar, är du mest fokuserad på dina personliga mål eller på teamets 

mål? 

12.1 Varför tror du att det är så? 

 

13.2 Hur tror du att man kan öka motivationen (för de andra som man inte fokuserar mest 

på)?  

 

14. Hur tar du dig vidare om du fastnar på en uppgift? 

 

15. Anser du arbetsmetoden som ni har ökar din motivation till ett bra arbete? 

15.1 Om ja, på vilket sätt? Om Nej, varför inte? 
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16. Vad skulle du säga är det som gör dig motiverad att göra ett bra arbete? 

 

Block 4: Samarbete: 

17. Hur skulle du kunna beskriva sammanhållningen och samarbetet i ert team?  

17.1 På vilket sätt? 

 

18. Tycker du att det är viktigt att teamet har hög sammanhållning?  

18.1 Varför?  

 

19. Motiveras du av andra teammedlemmar för ditt arbete? 

19.1 På vilket sätt? 

 

20. Anser du att det är viktigt att ha gemensamma mål i teamet? 

20.1 Varför? 
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