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Förord 
Att planera och genomföra det här arbetet har varit lika roligt som frustrerande. Det är 
skönt att det är gjort och jag ser fram emot att få konstruktiv kritik från den som utses 
att opponera på arbetet. 
Det blev inget drömläge när arbetsprocessen tog sin början. Den verksamhet som hade 
lovat ställa upp drog sig ur på grund av omorganisation. Kvar i startblocken blev jag. 
Länge. Tack vare en av många värdefulla kontakter i mitt yrkesnätverk fick jag kontakt 
med en person och ett företag som med öppna armar välkomnade mig att dyka in i 
deras arbetsvardag.  
Jag vill därför rikta ett stort tack till den som gav mig vägen in till företaget och ett ännu 
större tack till den kontaktperson på företaget som har gjort allt för att göra det möjligt 
för mig att genomföra min studie. En uppmaning till företagsledningen är: var rädd om 
den här personen, en bättre ambassadör för företaget kommer ni aldrig att hitta! Jag vill 
också rikta ett stort tack till medlemmarna i det team som jag har studerat. Utan er hade 
det inte blivit något arbete. 
Ytterligare ett tack vill jag rikta till min fantastiska handledare Pernilla Ingelsson. Du 
har en fantastisk förmåga att lyssna och ge återkoppling på ett sätt som får de största 
utmaningarna att framstå som möjligheter. Var rädd om och fortsätt att odla den 
förmågan. 

Sist men inte minst vill jag tacka mina tappra kursare Linda, Lotta och Nina. Det har 
varit en stor glädje och ära att få samarbeta med er under hela magisterprogrammet. Ni 
har generöst delat med er av er stora klokskap, era glad skratt, uppmuntrande 
återkopplingar och pragmatiska inställningar. Ni borde vara varje ledares 
drömmedarbetare och varje medarbetares drömledare. 
 

Vinterstaden Östersund, maj 2017 

 
Karin Falkeström 

 
 

  



 

Sammanfattning 
Syftet med det här arbetet var att bidra till utvecklingen av kvalitetsutvecklings-
området genom att beskriva hur en Agile verksamhet använder arbetsmötet som ett 
strategiskt verktyg i sitt kvalitetsutvecklingsarbete. Detta genom att studera dels hur 
teamet använder Agile för att driva kvalitetsutvecklingsarbetet och hur arbetsmötena 
är strukturerade, dels teammedlemmarnas upplevelse av arbetsmötenas kvalitet och 
mötesledarens funktion. Arbetet genomfördes som en fallstudie där studieobjektet 
var ett systemutvecklingsteam på ett internationellt företag. De undersöknings-
metoder som användes var intervjustudie, observationsstudie och enkätstudie. 
Arbetet genomfördes inom ramen för Mittuniversitetets magisterprogram i kvalitets- 
och ledarskapsutveckling. 

Resultatet visade att det studerade teamet har hittat formerna för att använda 
arbetsmötet som motor för kvalitetsutvecklingsarbetet. Detta genom att anamma de 
principer som förbättringsprogrammet Agile bygger på. Principer som utgår från ett 
stort fokus på att hitta former för en fungerande interaktion mellan individer liksom 
på arbetssätt som gör det möjligt att snabbt ställa om till nya förutsättningar. Teamet 
arbetade enligt en väl genomarbetad och förankrad mötesstruktur som gjorde att 
deltagarna kunde fokusera på vad de skulle bidra med under mötet. Ledaren av 
arbetsmötet visade sig fylla två viktiga funktioner: dels den uppgiftsrelaterade som 
handlade om att leda arbetsmötet mot de uppgifter som skulle hanteras, dels den 
gruppunderhållande som innebar att underlätta interaktionen i teamet. Trots att 
teammedlemmar ägnade stor del av sin arbetstid i arbetsmöten upplevde de en hög 
grad av nöjdhet med kvaliteten i arbetsmötena.  



 

Summery 
The purpose of this work was to contribute to the development of Total Quality 
Management, TQM, by describing how an Agile organization uses the workplace 
meeting as a strategic tool in its quality development work. The work focused on how 
the team use Agile to drive its quality development work, the structure around work 
meetings, the function of the leadership during the work meetings and the team 
member’s experiences when it comes to the quality of the work meetings. The work 
was conducted as a case study where the subject was a system development team at 
an international company. The survey methods used were interview study, 
observation study and questionnaire study. The work was carried out within the 
framework of Mid Sweden University's Master's Program in Quality and Leadership 
Development. 
 
The result showed that the studied team has found ways to use the workplace 
meeting as a motor for TQM. This by adopting the principles based on the Agile 
improvement program. Principles that focus on finding forms for a functional 
interaction with individuals as well as working methods that enable quick adoption 
to new conditions. The team worked according to a well- and firmly established 
meeting structure that allowed participants to focus on what to contribute with 
during the meeting. The leader of the meeting proved to fill two important functions: 
the task-related which was to lead the working meeting to the tasks that were to be 
handled, and the group-maintenance which was to facilitate the team interaction. 
Even though the team members spent much of their working hours in work meetings, 
they experienced a high level of satisfaction with the quality of the work meetings.  
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1 Inledning 

1.1 Problemområde 
En möteskallelse plingar till i din kalender. Motvilligt öppnar du den och inser att det 
blir svårt att tränga in mötet i din redan fullbokade kalender. Känner du igen dig? I så 
fall är du inte ensam.  
 
I genomsnitt spenderar medarbetare lågt räknat sex timmar per vecka i schemalagda 
möten (Rogelberg, Leach, Warr & Burnfield, 2006) medan ledare i stora organisationer 
spenderar så mycket som 75 procent av sin tid i arbetsmötesrelaterade uppgifter 
(Odermatt et al., 2017). Trenden pekar dessutom på att andelen arbetsmöten kommer 
att öka ytterligare (Rogelberg et al., 2006).  
 
Förutom att uppta en stor del av medarbetares och ledares tid är arbetsmöten en 
finansiellt kostsam aktivitet som organisationer använder upp till 15 procent av sin 
personalbudget på (Shanock et al., 2013). Det tycks dessutom finnas en koppling 
mellan arbetsmötenas kvalitet och medarbetarnas hälsa och attityd till arbetet 
(Rogelberg et al., 2006).  
 
Undersökningar kring medarbetares upplevelse av arbetsmötenas kvalitet visar att 
41,9 procent av arbetsmötena upplevs som ineffektiva och ett slöseri med tid 
(Kauffeld & Lehmann-Willenbrock, 2012). Bristande förberedelser och planering inför 
möten, brister i genomförande och ledning av möten liksom brister i uppföljning av 
möten är vanligt rapporterade upplevelser (Baran, Shanock, Rogelberg & Scott, 2013). 
 
Ledaren av arbetsmötet har visat sig spela en stor roll för mötesdeltagarnas 
upplevelse av kvaliteten på mötet (Baran et al., 2012). Förutom att hantera den 
uppgiftsrelaterade funktionen såsom att upprätta en agenda, starta mötet i tid och 
fördela ordet, påverkar mötesledaren mötesdeltagarnas prestationer genom sin 
gruppunderhållande funktion såsom att uppmuntra och visa uppskattning (Baran et 
al.; 2012, Yukl, 2012). 
 
Trots att arbetsmötet utgör en viktig symbol för organisationen eftersom det är ett 
viktigt forum för att hantera verksamhetskritiska frågor (Baran et al., 2012) och trots 
att andelen arbetsmöten bara tycks öka, så är studierna kring arbetsmötet som social 
form få till antal (Rogelberg et al., 2006). Det är också förvånansvärt få verksamheter 
som har en utarbetad strategi för hur man planerar, genomför och följer upp att 
kvaliteten i mötena motsvarar de behov och förväntningar som verksamheten och 
mötesdeltagarna har (Runsten, 2011; Sörqvist, 2016). 
 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang förefaller det finnas en hel del att vinna 
för de verksamheter som bestämmer sig för att öka kvaliteten i sina arbetsmöten. Inte 
minst då behovet av möten tycks öka i takt med att allt fler organisationer väljer att 
organisera sin verksamhet i team (Morgesen, DeRue & Karam, 2010; Sheard & 
Kakabadse, 2002; Wheelan, 2010).  
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En inriktning inom området kvalitetsutveckling som har tagit fasta på arbetsmötet 
som viktig arena för att hantera verksamhetskritiska frågor är Agile. Med stark 
betoning på individer och interaktion organiseras arbetet i självstyrande team med 
omfattande kommunikation mellan teammedlemmarna (Björkholm & Brattberg, 2010; 
Gustavsson, 2016; Wang, Conboy, & Cawley, 2012). Genom att balansera mellan 
flexibilitet och stabilitet utvecklar Agile en strukturerad förmåga att skapa och svara 
på förändringar (Björkholm & Brattberg, 2010).  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med det här arbetet var att bidra till utvecklingen av 
kvalitetsutvecklingsområdet genom att beskriva hur en Agile verksamhet använder 
arbetsmötet som ett strategiskt verktyg i sitt kvalitetsutvecklingsarbete. Detta utifrån 
följande forskningsfrågor:  

• Hur använder det studerade utvecklingsteamet Agile som 
förbättringsprogram? 

• Vilken funktion fyller arbetsmötet och hur ser mötesstrukturen ut? 
• Vilken funktion fyller ledaren av arbetsmötet?  
• Hur upplever teammedlemmarna kvaliteten i arbetsmötet?  

1.3 Avgränsning 
Arbetet genomfördes i form av en fallstudie och avgränsades till en studie av ett 
enskilt systemutvecklingsteam på ett internationellt produkt- och tjänsteföretag inom 
CMS (Content Management System), e-handel och digital marknadsföring.  

1.4 Målgrupp och disposition 
Förhoppningen är att arbetet kan vara av intresse för vem som helst som söker 
inspiration kring hur Agile kan användas i utvecklingen av kvalitetsarbetet och hur 
arbetsmötet kan utvecklas till att vara just en motor i det arbetet.  
 
Dispositionen följer de krav som akademin ställer för den här typen av arbeten. Syftet 
med den inledande teoretiska referensramen är att redogöra för relevant forskning 
som berör arbetets syfte och frågeställningar. Därefter följer en redogörelse för vald 
metod som följs av arbetets resultat och analys. Arbetet avslutas med att besvara de 
ställda frågeställningarna och diskutera slutsatsernas relevans.  
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2 Teoretisk referensram 
Avsnittet redogör för de teorier och begrepp som kan bidra till att sätta arbetets 
frågeställningar i ett sammanhang. Avsnittet inleds med en redogörelse för några 
centrala begrepp som ofta återkommer.  

2.1 Centrala begrepp 
Agile 
Den internationella termen Agile används genomgående. Detta eftersom det inte finns 
någon entydig svensk definition. Den mest förekommande är ”Agil projektledning” 
(Gustavsson, 2016).  

Arbetsmöte 
Med arbetsmöte avses en planerad, formaliserad och organiserad sammankomst med 
ett arbetsrelaterat syfte såsom att utbyta idéer och åsikter, utveckla policy och rutiner, 
lösa problem, fatta beslut och/eller utarbeta rekommendationer (Löfström, 2015). 

Förbättringsprogram 
Med förbättringsprogram avses ett utarbetat koncept för kvalitetsutveckling som 
syftar till att i samspel med verksamhetens värderingar och verktyg åstadkomma 
ökad kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Team 
Med team avses en samling individer med kompletterande kompetenser och 
erfarenheter som använder effektiva metoder för att arbeta tillsammans, integrerat 
och engagerat mot ett väl definierat och etablerat gemensamt mål (Borril & West i 
Gold, 2005; Ljungberg & Larsson, 2012; Macneil, 2001; Wheelan, 2010). 

2.2 Kvalitet och kvalitetsutveckling 
Kvalitet är ett begrepp som kommer från det latinska ordet qualitas som betyder 
beskaffenhet (Bergman & Klefsjö, 2012). Idag finns det dock en uppsjö av definitioner. 
Hur man definierar kvalitet beror helt enkelt på vilket perspektiv man tar. Enligt 
forskaren John Garvin (1984) kan perspektiven på kvalitet delas in i fem grupper: 
Det transcendenta perspektivet där utgångspunkten är att kvalitet ligger bortom 
konkreta preciseringar och kan omöjligt definieras förrän dess att man har upplevt 
det. Enligt det här perspektivet är kvalitet en upplevelse som är svår att definiera och 
mäta eftersom kvalitet ligger i betraktarens öga. 
Det produktbaserade perspektivet där utgångspunkten är att kvaliteten i respektive 
del av produkten eller tjänsten går att mäta och att de samlade variablerna definierar 
produktens eller tjänstens kvalitet i generella termer. Kvalitet är med andra ord en 
objektivt inneboende egenskap hos produkten eller tjänsten och inget som kunden 
kan avgöra. 

Det användarbaserade perspektivet där utgångspunkten är att kvalitet är subjektivt. 
De produkter och tjänster som bäst tillfredsställer respektive användares behov och 
önskemål har högst kvalitet. 
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Det produktionsbaserade perspektivet där utgångspunkten är att en produkt eller 
tjänsts kvalitet ska bedömas utifrån dess förmåga att leva upp till den specifikation 
som ligger till grund för dess konstruktion. 
Det värdebaserade perspektivet där utgångspunkten är att kvaliteten bedöms utifrån 
hur kunden upplever värdet av produkten eller tjänsten i förhållande till priset på 
densamma. 
 
Garvin (1984) poängterar att olika kvalitetsperspektiv kan vara olika dominerande 
beroende på var i processen från design till marknad som produkten eller tjänsten 
befinner sig. En viktig framgångsfaktor för ledare av kvalitetsutveckling är dock att 
tydligt definiera och kommunicera utifrån vilket av perspektiven man bedömer 
kvaliteten i de olika stegen (ibid.). 
 
Kvalitetsutveckling har sedan urminnes tider varit en viktig del av de organiserade 
mänskliga aktiviteterna (Lagrosen & Lagrosen, 2009). I en tid av ständig tidsbrist och 
förändring med krympande marginaler i stort sett i varje bransch har det aldrig kostat 
så mycket och varit så riskfyllt som nu att inte fokusera på kvalitetsutveckling 
(Ljungberg & Larsson, 2012). Följande citat sätter fingret på det (citat av Tribes, 2008, i 
Ljungberg & Larsson 2012, s. 19):  

The largest enemy of change and leadership isn´t a ”no”. It´s a “not yet”. “Not yet” is the safest, 
easiest way to forestall change. “Not yet” gives the status quo a chance to regroup and put off the 
inevitable for just a little while longer. Change almost never fails because it´s too early. It almost 
always fails because it´s too late. 

 
Systemsynen är central och kvalitetsutveckling kan därför ses som ett ledningssystem 
som består av olika samspelande delar i en helhet där delarna består av värderingar, 
tekniker/arbetssätt och verktyg (Bergman & Klefsjö, 2012; Lagrosen & Lagrosen, 2009). 
Värderingarna är de djupt liggande föreställningarna om vad som ska karaktärisera 
organisationens beteende medan teknikerna är de ändamålsenliga hjälpmedlen som 
används i förbättringsarbetet och verktygen är de angreppssätt som används för att 
åstadkomma kvalitet (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Bergman och Klefsjös (2012, s. 422) 
definition av kvalitetsutveckling är:  

Offensiv kvalitetsutveckling är ett ledningssystem i ständig utveckling bestående av värderingar, 
arbetssätt och verktyg med målet att skapa ökad kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång. 
Offensiv kvalitetsutveckling bygger på ett ständigt förbättringsarbete i organisationens alla 
processer i vilka samtliga medarbetare tillåts och stimuleras att engagera sig. 

 
Den internationella motsvarigheten till kvalitetsutveckling är Total Quality 
Management, TQM, som definieras som (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 426): 

… a set of systematic activities carried out by the entire organization to effectively and efficiently 
achieve company objectives so as to provide product and services with a level of quality that 
satisfies customers, at the appropriate time and price.  

 
Nyckelorden i definitionen av TQM sammanfattar väl beståndsdelarna i 
kvalitetsutvecklingsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 426): 

Systematic activities mean organized activities to achieve company´s mission (objectives) that 
are led by strong management leadership and guided by established clear mid-term and long-
term vision and strategies as well as appropriate quality strategies and policies. 
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Quality refers to useful (both functional and psychological), reliability and safety. Also in 
defining quality, influence on the third parties, society, the environment and future generations 
must be considered. 

Customers include buyers but also users, consumers and beneficiaries.   

 

Trots det växande intresset för kvalitetsutveckling är det många organisationer som 
misslyckas med sina förbättringsinitiativ (Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman och 
Klefsjö (2012) lyfter fram följande förklaringar: 
Oklar, ej enhetlig, terminologi: Offensiv kvalitetsutveckling och TQM har lanserats 
under flera liknande benämningar och beskrivningen av koncepten har varierat 
kraftigt.  
Förändringsproblematik: Att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling och TQM är 
ingen ”quick-fix”. Det är en resurskrävande förändring som kräver god planering. Det 
finns inte heller någon generell kvalitetsutvecklingsmodell utan alla organisationer 
behöver utveckla de värderingar, arbetssätt och verktyg som bäst möter upp mot den 
mognadsnivå, organisationsstorlek och kultur som man verkar inom. 

2.3 Att arbeta med kvalitetsutveckling 
Att intressera sig för hur värde skapas och hur kunden tillfredsställs, hur genuin 
effektivitet skapas och hur verksamhetens resurser och kompetens används på bästa 
sätt, är utmärkande inslag i kvalitetsutvecklingsarbete (Ljungberg & Larsson, 2012). 
Målet är att öka den externa och interna kundtillfredsställelsen genom att använda ett 
så resurseffektivt system som möjligt som utgår från organisationsanpassade 
värderingar, arbetssätt och verktyg (Bergman & Klefsjö, 2012). Att leda ett offensivt 
kvalitetsutvecklingsarbete innebär att man använder ett systematiskt och 
resurseffektivt tillvägagångssätt för att (Bergman & Klefsjö, 2012): 

• identifiera och förstå de externa och interna kundernas behov och 
förväntningar liksom konkurrenternas svagheter,  

• översätta dessa till produktegenskaper samt utveckla och producera varor och 
tjänster genom resurseffektiva processer, 

• involvera både de externa och interna kunderna i utvecklingsarbetet, 
• utvärdera vad som skapar kundtillfredsställelse och hur verksamhetens 

processer möter upp kundtillfredsställelsen.  
 
Basen för hela tänkandet inom ramen för kvalitetsutveckling består av ett antal 
grundläggande värderingar eller principer (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Hur dessa 
benämns beror på vilken utmärkelsemodell eller vilket förbättringsprogram som 
studeras (ibid.). Bergman och Klefsjö (2012) benämner värderingarna eller principerna 
som hörnstenar (se figur 2.1) för ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling. 
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Figur 2.1 Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40) 

 

Principen att alltid sätta kunderna i centrum är central för en modern syn på kvalitet 
(Bergman & Klefsjö, 2012) och det som avgör kvaliteten är det som kunden upplever 
när denne har med leverantören att göra (Söderlund, 1997). Kvalitet kan därmed sägas 
vara ett subjektivt tillstånd i kundens huvud som skapas och omskapas i 
interaktionen med leverantören (ibid.). Att sätta kunderna i centrum innebär att man 
utvecklar ett systematiskt sätt att dels ta reda på vad kunden verkligen behöver och 
förväntar sig och dels utveckla varor och tjänster som uppfyller och helst överträffar 
dessa behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012). 
 
En verksamhets kunder är alla dem som man vill skapa värde för (Bergman & Klefsjö, 
2012). Kunder kan således vara både interna och externa och bestå av såväl personer 
som organisationer, exempelvis medarbetare, leverantörer, ägare och myndigheter 
(ibid.). Kundens centrala roll i kvalitetsutvecklingsarbetet illustrerar följande citat av 
Mahatma Gandhi (citat i Bergman & Klefsjö, 2012, s. 29):  

En kund är den viktigaste besökaren på vår egendom. Han är inte beroende av oss, vi är 
beroende av honom. Han stör inte vårt arbete, han är syftet med det. Han står inte utanför vår 
verksamhet, han är en del av den. Vi gör inte honom en tjänst, han gör oss en tjänst genom att 
låta oss betjäna honom. 

 
Ett kundbehov kan definieras som en kunds grundläggande avsaknad av något 
(Ljungberg & Larsson, 2012). Att tillfredsställa ett behov innebär att erbjuda en 
produkt eller tjänst som kan lösa det problem som kunden söker en lösning på (ibid.). 
En kundförväntan kan sägas vara en förutsägelse om en produkt eller en tjänst som 
skapas utifrån såväl tidigare erfarenheter, marknadsföring och reklam, hörsägen och 
image som konkurrenters nivå, pris, kundens intresse för produkten eller tjänsten och 
tredjepartsinformation (ibid.). Att få fram ett erbjudande som tillfredsställer 
kundernas behov och förväntningar är centralt för alla leverantörer som har 
kundtillfredsställelse som mål (Söderlund, 1997). Erbjudandet är de varor, tjänster 
och/eller upplevelser som leverantören erbjuder och som kunden bedömer kvaliteten 
utifrån (Bergman & Klefsjö, 2012; Söderlund, 1997). För kunden är uppdelningen i 
varor, tjänster och upplevelser meningslös då det är kvaliteten i det totala erbjudandet 
som avgör kundtillfredsställelsen (Ljungberg & Larsson, 2012). 
 

Sätt kunderna  
i centrum 

Basera beslut  
på fakta 

Arbeta med 
processer 

Arbeta med 
ständiga 

förbättringar 

Skapa 
förutsättningar  

för allas 
delaktighet 

Utveckla ett engagerat ledarskap 
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Faktorer som underlättar för en leverantör att skapa ett tillfredsställande erbjudande 
är (Söderlund, 1997): 

• Samverkan mellan avdelningar i kundfrågor: Alla avdelningar bör vara 
genomsyrade av kundens behov och hur dessa ska tillfredsställas. Vad som 
rekommenderas är tvärfunktionella team som ansvarar för ett projekt under 
hela dess livstid.  

• Decentralisering: Befogenheten att bestämma över vad som ska göras bör vila 
på ett flertal, snarare än ett fåtal, personer. Ju närmare man befinner sig 
kunden, desto bättre position har man att ta reda på kundens behov och fatta 
beslut om vad som ska göras för att skapa kundtillfredsställelse. En 
förutsättning för att kunna fatta beslut är att det finns en vilja att delta i 
beslutsfattandet och att man har relevant kunskap och erfarenhet för att kunna 
delta i beslutsfattandet.    

• Engagemang från ledningen i kundfrågor: Det krävs en stark ideologi som är 
fokuserad på kundtillfredsställelse för att bli framgångsrik inom 
kvalitetsutveckling och ledningen har en fördelaktig roll när det gäller att 
påverka organisationsmedlemmarnas ideologi. Ledningens engagemang i 
kundfrågor bör därför inriktas på att formulera och kommunicera ideologin om 
varför kunderna är viktiga. 

• Belöningssystem som fokuserar på kundtillfredsställelse: Verksamhetens 
belöningssystem påverkar hur vi beter oss. Därför bör belöningssystemet ta 
fasta på förmågan att skapa ett erbjudande som kunderna upplever som 
tillfredsställande. 

• Rekrytering av kundorienterade medarbetare: Det blir lättare att åstadkomma 
kundtillfredsställelse om man rekryterar personal som är besjälade med idén 
om att kunderna är viktiga. 

• Utbildning av medarbetare i kundfrågor: Utbildning i de tekniker som behövs 
för att åstadkomma ett attraktivt erbjudande, kunskap om vad som driver 
kundtillfredsställelse och förmåga att anamma de värderingar som ligger till 
grund för och driver verksamheten. 

2.4 Agile som förbättringsprogram för kvalitetsutveckling 
Att använda förbättringsprogram för verksamhetsutveckling och ständiga 
förbättringar är av avgörande betydelse för en verksamhets förmåga att följa 
omvärldens förändringar, möta ständigt ökande kundkrav och effektivisera de egna 
processerna så att god kostnadseffektivitet nås (Sörqvist, 2004). Erfarenheter visar att 
förbättringar ska drivas i projektform då strukturen för projekt bidrar till att skapa 
fokus och prioritet (ibid.). Det som karaktäriserar ett projekt är att det är av 
engångskaraktär, har begränsad omfattning och resurstillgång och att det planeras 
och styrs på ett systematiskt sätt (ibid.). Rätt sammansättning av projektmedlemmar 
utifrån kunskaper och erfarenheter som har förmåga att samverka effektivt och 
kreativt är helt avgörande för att ett projekt ska nå framgång (ibid.).  
 
Spridningen av förbättringsprogram för kvalitetsutveckling tog fart framförallt tack 
vare företrädarna Deming, Juran och Ishikawa (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Även om 
tonvikten låg på delaktighet, ledarskap och systematiskt förbättringsarbete, betonade 
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de lite olika saker (ibid.). Juran hade en starkt strategisk syn på kvalitet medan 
Ishikawa betonade delaktigheten hos de anställda mer än de två andra (ibid.). För 
Deming stod de anställdas arbetssituation och yrkesstolthet i fokus (ibid.).   
 
Sex Sigma och Lean är två kända förbättringsprogram för kvalitetsutveckling som har 
utvecklats inom ramen för bilindustrin, Motorola respektive Toyota (Bergman & 
Klefsjö, 2012). Gemensamt för dessa är att de utgår från en systemsyn där värderingar, 
verktyg och arbetssätt samverkar för att åstadkomma högre kvalitet med lägre 
resursåtgång (ibid.). Till skillnad från Lean och Sex Sigma så är forskningsrönen kring 
Agile som förbättringsprogram få (Dingsøyr, Nerur, Balijepally & Moe, 2012). Det var 
först i samband med att ”Manifesto for Agile Software Development” (se nedan) 
offentliggjordes 2001 som intresset för att studera Agile väcktes (ibid.). Forskningen 
har fokuserat på olika aspekter av Agile och olika forskare har använt olika 
terminologi (ibid.). I spåren av den fragmenterade presentationen har det växt fram 
förutfattade meningar om att Agile, till skillnad från Lean och Sex Sigma, skulle vara 
ad hoc artat, slarvigt och odisciplinerat (Collier, 2012). På senare år har det skett 
en ”leanifiering” av Agile (Wang et. al, 2012). ”Leagile” är därför idag en term som 
används (ibid.). Då Agile, på samma sätt som Lean och Sex Sigma, brottas med en 
otydlig terminologi och förändringsproblematik (Bergman & Klefsjö, 2012; Modig & 
Åhlström, 2012; Wang et. al, 2012) förekommer det många definitioner. En vanligt 
förekommande svensk definition av Agile är Agil projektledning (Gustavsson, 2013).  
 
Agile fick sitt genomslag 2001 när ”Manifesto for Agile Software Development” 
utvecklades (Wang et. al, 2012). Manifestet lyder (http://agilemanifesto.org/):  

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. 
Through this work, we have come to value: 

• Individuals and interactions over processes and tools 
• Working software over comprehensive documentation 
• Customer collaboration over contract negotiation 
• Responding to change over following a plan 

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. 

 
Inom ramen för manifestet finns tolv värderingar eller principer (se bilaga 1) som 
vägledande för ett effektivt och målinriktat utvecklingsarbete (Collier, 2012). Dessa 
principer går ut på att snabbt, frekvent, konsistent och kontinuerligt kunna leverera 
fungerande programvara och kunna svara upp mot förändrade förutsättningar, 
uppmuntra effektiv kommunikation och utveckla motiverade och väl stöttade 
självstyrande grupper (Hoda, Noble & Marshall, 2013). Att arbeta Agile innebär ett 
kollektivt ansvar för projektresultatet mellan de tre grupperna: planners (beställaren), 
doers (teamet som ska leverera beställningen) och consumers (kunderna eller de som 
ska använda det som levereras) (Collier, 2012). I ansvaret ligger att delge projektet 
information om visioner, antaganden och förväntningar (ibid.). Likaså att bevaka 
risker och möjligheter och att delge projektet information om nya omständigheter som 
påverkar projektet (ibid.). 
 

Agile översatt till svenska blir rörlig, vig och välkoordinerad (Björkholm & Brattberg, 
2010; Gustavsson, 2016). Att vara Agile innebär att man har en kontinuerlig beredskap 



 

9 

för att snabbt kunna skapa eller anpassa sig till förändringar och att bidra till 
kundnytta under tiden som man lär av förändringsarbetet genom att använda sig av 
tillgänglig kompetens och upparbetade relationer (Dingsøyr et. al, 2012). Agile har 
vuxit fram som ett kraftfullt sätt att hantera förändringar i projekt på ett smidigare 
sätt än i traditionell projektledning (Gustavsson, 2016). Detta då kunden involveras på 
ett tydligare sätt i Agile gentemot traditionell projektledning eftersom 
projektresultatet levereras i korta etapper där kunden ges möjlighet att ge 
återkoppling i varje steg av processen (ibid.). Kunden får på så sätt möjlighet att 
förändra, utöka eller ta bort krav som rör projektresultatet löpande (ibid.). 
 
Agile utgår från en uppsättning principer och är ett samlingsnamn för ett flertal 
verktyg och arbetssätt som har utvecklats för att varje dag försöka utföra saker bättre 
än de gjordes dagen innan (Gustavsson, 2016). Oavsett val av verktyg eller arbetssätt 
syftar Agile till att hjälpa organisationsmedlemmarna att hantera ständiga 
förändringar genom att prioritera, fokusera och leverera (Björkholm & Brattberg, 
2010). Inom ramen för Agile har ett antal processverktyg utvecklats varav Scrum och 
XP (eXtreme Programming) tillhör det vanligast förekommande (Gustavsson, 2016; 
Wang et. al, 2012). På senare år har Agile i allt högre grad influerats av Lean (Wang et. 
al, 2012). I giftermålet mellan båda dessa har processverktyget Kanban fått större 
utrymme (ibid.). Kanban är det japanska ordet för signalkort, synligt bevis eller signal 
(Liker, Erkelius, Hallberg & Lean Forum, 2009). Inom Agile utgör projekttavlan detta 
signalkort och den är det viktigaste verktyget för det dagliga arbetet (Gustavsson, 
2016). Till skillnad från Scrum och XP som planeras och styrs utifrån pulser, cykler 
eller etapper så används Kanban för att säkerställa ett kontinuerligt flöde (ibid.). 
Medan Scrum fokuserar på det antal aktiviteter som hinner färdigställas under en 
etapp eller sprint, fokuserar Kanban på att minimera antalet aktiviteter som pågår 
parallellt (Björkholm & Brattberg, 2010).  
 
Wang et. al (2012) fann, i sin studie över hur Lean används inom Agile, att 
produktionsstyrningssystemet Kanban passar särskilt väl i miljöer där det råder 
snabba förändringar och hög osäkerhet. De fann vidare att organisationer med en hög 
mognadsgrad när det gäller användning av Agile tenderar att övergå från mer 
tidsstyrda processer, i enlighet med Scrum, till mer flödesbaserade processer, i 
enlighet med Kanban (ibid.). Oavsett val av processverktyg finns det ett antal 
grundläggande utgångspunkter för förbättringsprogrammet Agile. Dessa är (Collier, 
2012): 
Iterativt, inkrementellt och evolutionärt utvecklingsarbete. Det innebär arbete i 
korta, oftast en till tre veckor långa, sekvenser där utvecklingen sker utifrån 
användardriven funktionalitet med systematisk återkoppling till och från användaren. 
Värdebaserad utveckling vilket innebär att värdet för användaren alltid står högst. 
Hur lockande det än må vara att utveckla snygg paketering så är det alltid 
användbarheten som prioriteras högst. 
Produktionskvalitet vilket innebär att förbättringsarbetet sker kontinuerligt genom 
att ny funktionalitet utvecklas utifrån användarbehov i korta sekvenser. Varje 
delleverans testas först internt för att säkerställa hög kvalitet. Efter det interna 
godkännandet testas funktionen på användaren. Först när användaren har godkänt 
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kvaliteten på delleveransen betraktas leveransen som slutförd och utvecklingen 
fortsätter i nästa sekvens. 

Resurssnålt arbete där utgångspunkten alltid är att hitta det mest resurseffektiva 
sättet att genomföra utvecklingen på, att alltid ställa frågan om värdet innan man 
genomför något. Därför är Agile omgärdat av få administrativa måsten och 
pekpinnar. Upplever man ett värde av att spara dokumentation från en diskussion så 
fotar man tavlan med de slarvigt skrivna stödorden istället för att dokumentera enligt 
givna mallar. 
Automation, automation, automation. Strävan efter att automatisera så många 
ständigt återkommande processer som möjligt är en stark drivkraft. Ju mer du kan 
automatisera, desto mer tid får du till att fokusera på att utveckla nya funktioner. 
Samarbete. Frekvent samarbete mellan alla som är inblandade i processen från 
användarbehov till leverans är en kritisk framgångsfaktor. Att utveckla smidiga sätt 
att samarbeta är en huvudingrediens inom Agile.  

Självstyrande team. En nyckel till att lyckas arbeta framgångsrikt med Agile är att 
anställa rätt kompetens, förse dem med rätt verktyg och tillräckligt stöd och ställa sig 
vid sidan om för att låta dem stå i rampljuset. Ledarens roll är att underlätta för 
teammedlemmarna att fatta nödvändiga beslut och att stötta möjligheten till 
samarbete. 
 
Även om Agile är ett förbättringsprogram som är utvecklat inom ramen för it-
branschen, så används det inom vitt skilda verksamheter idag (Gustavsson, 2016). 
Gustavsson (2016) lyfter upp ett antal situationer där Agile lämpar sig särskilt väl: 
När kravbilden är otydlig: Många projekt misslyckas på grund av att de startar för 
sent och därmed kommer ut på marknaden för sent vilket gör att konkurrenterna 
hinner före. Eftersom Agile bygger på en projektstruktur med korta leveranscykler är 
risken med att starta ett projekt med otydlig kravbild mindre gentemot ett 
traditionellt projekt, då arbetet kan löpa parallellt med förtydligandet av kravbilden. 

När förutsättningarna förändras snabbt: Många traditionella projekt fallerar på 
grund av att verkligheten förändras under tiden som projektplaneringen äger rum. 
Inom Agile sker detaljplaneringen löpande under arbetets gång vilket gör 
planeringsprocessen kortare och mer anpassningsbar. 
När projektmålen är komplexa: Många idéer stannar vid att just vara idéer på grund 
av att det är svårt att på ett tidigt stadium formulera ett tydligt mål och slutresultat. 
Med Agile är det möjligt att påbörja stegen mot målet och formulera det under vägens 
gång. 
När det krävs snabba resultat: Genom att planera, genomföra, leverera och utvärdera 
i korta steg levereras många små och snabba resultat framför ett stort. 
 
Andra situationer där Agile inte lämpar sig lika väl är (Gustavsson 2016): 

När olika projektkulturer ska samverka: Den största utmaningen med att arbeta 
Agile är när det krävs samverkan med projekt som inte arbetar Agile för att nå ett 
projektresultat. I dessa sammanhang är det av högsta vikt att komma överens om 
vilka ramar och förhållningssätt som ska råda. 
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När kostnaden för att ändra arbetssätt bedöms vara hög: Ett omfattande och redan 
pågående projekt som har drivits traditionellt kan ta större skada än uppnå nytta av 
att byta till Agile. 
När det råder fasta kontrakt: I vissa projekt väljer kunden att arbeta enligt fasta 
kontrakt där projektets alla delar redan från början är detaljplanerade och där kunden 
bara är intresserad av att få det överenskomna projektresultatet levererat. 

2.5 Teamets roll i Agile 
Att ge team större ansvar för viktiga aktiviteter är en växande trend inom 
organisationer eftersom det är det mest framgångsrika sättet att anpassa sig till den 
snabbt föränderliga och komplexa värld som dagens organisationer verkar inom 
(Morgeson et. al, 2010; Sheard & Kakabadse, 2002; Wheelan, 2010; Yukl, 2012). 
Teamen används för att lösa problem och fatta beslut (ibid.). Kvaliteten på processen 
för dessa handlingar, deras förmåga att lära av sina erfarenheter liksom ledarskapets 
kvalitet, avgör hur effektiv gruppen är (Ljungberg & Larsson, 2012). Genom att 
sammanföra individer med kompletterande kompetenser i ett team ökar 
förutsättningarna för inspiration, nytänkande och kreativitet (ibid.).  
 
Det ökande intresset för team har dessvärre lett till att begreppet har urvattnats och 
att skiljelinjen mellan arbetsgrupp och team har suddats ut (Katzenbach & Smith, 
1992). Enligt Katzenbach och Smith (1992) skiljer sig arbetsgrupper och team markant 
åt utifrån vad de presterar. Medan en arbetsgrupps prestationer är resultatet av 
respektive gruppmedlems ansträngningar så är teamets prestationer alltid ett resultat 
av teammedlemmarnas gemensamma ansträngningar (ibid.). I arbetsgrupper 
förväntas den enskilda gruppmedlemmen enbart ta ansvar för det som man själv 
bidrar med till gruppen (ibid.). Ett teams medlemmar förväntas både ta ansvar för sitt 
eget och de andras bidrag. Kort sagt, ett team är mer än bara de ingående 
beståndsdelarna (ibid.). 
 
Det som avgör sammansättningen av ett team är uppgiftens karaktär (Ljungberg & 
Larsson, 2012). Ett team som ska lösa enkla och väldefinierade uppgifter gynnas av 
enkla och väldefinierade strukturer där varje teammedlem har ett specifikt ansvar 
(ibid.). Handlar det om att lösa komplexa uppgifter gynnas teamet av en flexibel 
struktur med flexibla roller, ledning genom mål och koordinering genom frekvent och 
ömsesidig kommunikation mellan teamets medlemmar (ibid.). De potentiella 
fördelarna med teamarbete är ökad tillfredsställelse och engagemang hos 
medarbetarna, högre kvalitet på produkter och tjänster liksom en ökad effektivitet och 
produktivitet (Yukl, 2012). Den främsta fördelen med att organisera arbetet i team är 
att när man flyttar beslutmandatet till gruppen så möjliggör man för gruppen att 
använda sin delade kunskap i problemlösning (ibid.). 
 
Att betrakta teamet som en egen lednings- eller beslutsnivå, en självstyrande enhet, är 
kärnan inom Agile (Gustavsson, 2016; Hoda et al., 2013). Det som utmärker 
självstyrande team är att de består av individer med liknande funktionella 
bakgrunder som utför samma typ av verksamhetsuppgift upprepade gånger och har 
ett relativt stabilt medlemskap över tid (Yukl, 2012). Medan teamets uppdrag, 
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omfattning och budget fastställs av moderorganisationen har teammedlemmarna flera 
av de befogenheter och ansvar som normalt ingår i chefens uppdrag och turas ofta om 
med att utföra de olika uppgifterna som gruppen ansvarar för (ibid.).  
 
I det självstyrande teamet fastställs normalt teamets uppdrag, omfattning och budget 
av moderorganisationen medan gruppen har befogenhet och ansvar att fatta beslut 
om resultatmål och kvalitetsstandarder, att fördela arbetsuppgifter och fastställa 
arbetsscheman och arbetsrutiner, att göra nödvändiga inköp och hantera kunder och 
leverantörer, att bedöma teammedlemmarnas prestationer och hantera enskilda 
medlemmars prestationsproblem (Yukl, 2012).  
 
Ett annat begrepp för självstyrande team är begreppet rollkompletterat team 
(Ljungberg & Larsson, 2012). Det rollkompletterade teamet kännetecknas av en hög 
grad av flexibilitet och ömsesidiga relationer där varje teammedlem har en 
specialiserad roll men måste vara beredd att rycka in för att utföra andra 
teammedlemmars uppgifter vid behov (ibid.). Spelreglerna för arbetet är upprättade 
genom överenskommelse mellan teammedlemmarna och arbetsnormen karaktäriseras 
av att alla bär ett gemensamt ansvar för teamets leveranser vilket innebär att det är 
teamet och inte enskilda medlemmar som belönas eller bestraffas (ibid.). Ledarens 
uppdrag är att påverka flytet i arbetet och att integrera den samlade kunskapen i 
teamet (ibid.). 
 
Förutsättningar för att lyckas som självstyrande team är självdisciplin, respekt, 
överenskomna värderingar, principer och tillvägagångssätt, delat ansvarstagande och 
en vilja att förbättra teamets prestationer (Collier, 2012). Det är också viktigt att 
teammedlemmarna har tvärfunktionell kompetens så att de kan täcka upp för 
varandra (Gustavsson, 2016). Ytterligare en viktig förutsättning för ett väl fungerande 
självstyrande team är en organisationsmiljö som tillhandahåller tydligt definierade 
mål, meningsfulla uppgifter, betydande inflytande över arbetsprocesserna, tillgång till 
relevant information och ett starkt stöd från högsta ledningen (Yukl, 2012). Förutom 
miljön är det även viktigt med en organisationskultur som stödjer innovationer, 
förväntar sig framgångar, värdesätter hög kvalitet och service samt belönar 
teamarbetet framför individuella prestationer (Wheelan, 2010). 

2.6 Arbetsmötets roll för teamets effektivitet 
Team står ofta inför uppdrag där det krävs olika kompetenser för att komma till en 
lösning och för att kunna dela med sig av kunskapen krävs det att teammedlemmarna 
interagerar under ett arbetsmöte (Kauffeld & Lehmann-Willenbrock, 2012). Det sätt 
som teamet organiserar arbetsmötena, fyller det med innehåll och skapar normer för 
vem som får yttra sig och vad man får prata om, skapar möjligheter och 
begränsningar för ett rationellt handlande (Granberg & Ohlsson, 2005). Strukturen 
möjliggör eller begränsar teammedlemmarnas förmåga att utveckla en gemensam 
förståelse för de uppgifter som de är satta att utföra och vilka de möjliga strategierna 
för att utföra dem är (ibid.). Hur interaktionen i gruppen fungerar påverkar därmed 
kvaliteten i mötesresultatet (Kauffeld & Lehmann-Willenbrock, 2012).  
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I en omfattande studie där 92 återkommande teammöten studerades, fann Kauffeld 
och Lehmann-Willenbrock (2012) att det fanns en stark relation mellan teamets 
prestationer och mötesdeltagarnas upplevda nöjdhet med arbetsmötena. De fann även 
en koppling mellan upplevd mötesnöjdhet, teamprestation och organisatorisk 
framgång (ibid.). Ju bättre interaktionen mellan mötesdeltagarna fungerade när det 
gällde aktivitetsplanering och problemlösning, desto nöjdare med mötena var man 
(ibid.). Ju nöjdare man var, desto bättre presterade teamet och därmed organisationen. 
Icke-konstruktiva arbetsmöten som präglades av intern kritik och klagomål visade en 
negativ koppling mellan dessa parametrar (ibid.). 
 
En studie som undersökte relationen mellan hur mycket tid man lägger på möten, 
inställningen till sitt arbete och sin organisation och välbefinnande, visar att upplevd 
möteseffektivitet har en stark koppling till inställning och välbefinnande (Rogelberg et 
al., 2006). Relationen visade sig vara starkare ju mer beroende mötesdeltagarna var av 
de andra mötesdeltagarna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter (ibid.). Ju starkare 
det ömsesidiga beroendet var, desto större betydelse visade sig den upplevda 
möteskvaliteten ha för inställningen till arbetet och den egna hälsan. Detta oavsett hur 
mycket tid man spenderade i arbetsmöten (ibid.). 
 
Arbetsmötets tycks ha en nyckelroll i teammedlemmarnas känsla för sammanhang 
och attityder till arbetsuppgifterna, ledaren, den organisation de arbetar för och de 
andra teammedlemmarna (Baran et al., 2012). Upplevelsen av arbetsmötet påverkar 
inte bara vad som kommer ut av mötet utan också vilka resultat organisationen som 
helhet presterar (ibid.). Faktorer som påverkar arbetsmötenas kvalitet är dels hur väl 
mötespraktiken fungerar, dels mötesdeltagarnas beteende under mötets gång, det vill 
säga interaktionen mellan mötesdeltagarna (ibid.).   

 
Genom att gemensamt lära av hur olika situationer hanteras så ökar 
teammedlemmarnas förmåga att effektivt hantera liknande fall längre fram 
(Ljungberg & Larsson, 2016). Därför är teammedlemmarnas förmåga att integrera sina 
kunskaper en viktig determinant för ett teams prestationer (Runsten & Werr, 2016; 
Yukl, 2012). Grupplärande är en process där teamet utvecklar kunskap till nytta för 
såväl gruppens medlemmar som för andra i organisationen (Macneil, 2001). Det 
kollektiva lärandet uppstår när teamet gemensamt utformar, hanterar och reflekterar 
över sina uppgifter och utvecklas när teamet organiserar sitt samarbete (Granberg & 
Ohlsson, 2005).  
 
För att överföringen mellan individens, teamets och organisationens lärande ska 
fungera krävs det en inlärningsmiljö som uppmuntrar medarbetarna till kritiskt 
utforskande (Macneil, 2001). En miljö som präglas av double-loop-learning, där 
medarbetarna har för vana att ifrågasätta orsakerna till att ett problem uppstår och 
hitta lösningar för att förebygga att problemen uppstår igen (ibid.). I positiva 
lärandemiljöer uppmuntras medarbetarna att dela med sig av sina misstag eftersom 
utgångspunkten är att misstag ska betraktas som ett sätt att lära (ibid.). Beteendet 
förstärks allteftersom medarbetarna upplever att misstag inte leder till förlorad status 
eller andra negativa konsekvenser (ibid.). 
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Ett teams förmåga att interagera kunskap och att lära i grupp, handlar om att söka 
kompetens från andra, bidra med egen kompetens och om att utnyttja de 
gemensamma kompetenserna i en reflekterande tolkning och omtolkning av de 
problem som man för tillfället arbetar med (Runsten & Werr, 2016). För att 
åstadkomma detta krävs det att människor möts (ibid.). Ett kollektivt kompetent team 
representerar många aspekter av kunskap och har en förmåga att kommunicera sina 
unika kunskaper på ett sätt som ökar teamets samlade kunskap (ibid.). För det krävs 
fyra förmågor (se figur 2.2) (ibid.):  
 

 
 
Figur 2.2 Den kollektiva intelligensens fyra förmågor (Runsten & Werr, 2016) 

 

Reflektionsförmåga handlar om teamets förmåga att både kunna reflektera över 
själva problemet och dess lösningar genom att mobilisera teammedlemmarnas 
individuella kunskaper och integrera dem i lärprocesser.  
Integrationsförmåga handlar om teamets förmåga att samordna teammedlemmarnas 
kunskapsresurser genom att stärka de individuella kapaciteterna på ett sätt som 
stärker teamets samlade kapacitet. 
Representationsförmåga handlar om teamets förmåga att förena och uppmuntra 
teammedlemmarnas olika aspekter och kunskapsperspektiv utan att tappa fokus på 
uppgiften. 

Relationsförmåga handlar om teamets förmåga att bygga förtroendefulla relationer 
mellan teammedlemmarna genom ett öppet förhållningssätt till teammedlemmarnas 
olikheter och en tilltro till teamets förmåga att hantera svåra frågor. 
 
Eftersom förmågan att utveckla smidiga sätt att samarbeta är central inom Agile fyller 
arbetsmötet en viktig roll (Collier, 2012). Enligt Agile är det mest effektiva sättet att 
samarbeta att göra det är ansikte till ansikte i en grupp som inte är större än att alla 
kan se varandra i ögonen (Collier, 2012; Gustavsson, 2016). Samarbetet ansikte mot 
ansikte gör det möjligt för deltagarna att använda olika kompletterande 
kommunikationsresurser såsom tal, kroppsspråk och skrift på whiteboard på samma 
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gång (Collier, 2012). För projekt som genomförs med geografiskt spridda deltagare är 
det viktigt att använda kreativa digitala lösningar som minskar känslan av fysiskt 
avstånd och som uppmuntrar till dialog (ibid.).  
 
För att samarbetet i mötet ska bli så smidigt som möjligt lyfter Collier (2012) upp 
följande principer: 
Benämn inte möteskallelsen ”möte”: Var noga med att ange syftet med mötet i 
rubriken till kallelsen för att ge deltagaren rätt förväntningar. 
Ange varför det krävs samarbete för att lösa uppgiften: Ett eller två väldefinierade 
syften ger deltagarna en gemensam förståelse för varför de ska närvara vid mötet och 
förbereda sig på vad de ska bidra med. 
Sätt en avgränsad mötestid: Ge alla deltagare förutsättningar att komma så 
förberedda till mötet att resultatet kan uppnås under ett minimum av tid. 
Kalla rätt personer och begränsa antalet obligatoriska deltagare: Innan du kallar till 
mötet, avgör vilka personer som besitter nödvändig kompetens eller erfarenhet för att 
lösa uppgiften och vilka som det är nödvändigt att involvera. Kalla bara dem. Är du 
osäker kan du ge möjlighet till flera att delta frivilligt. Det är då upp till dem själva att 
avgöra om de bäst bidrar på mötet eller på annat sätt. 
Agera som om du befann dig i ett glashus: För att undvika att personer som inte har 
bjudits in till mötet ska känna sig förolämpade eller utanför är det en fördel att 
förlägga mötet på en öppen yta. Det gör det möjligt för den som är intresserad att ta 
del av det som sägs på mötet. En annan sak som bidrar till delaktighet är en synlig 
placering av projekttavlor eftersom det ger intresserade möjlighet att följa projektets 
olika steg. 

Eliminera störningsmoment: Kom överens om vilka regler som ska gälla vid 
projektmötena för att åstadkomma fokus på uppgiften. Slå igen datorer och stäng av 
telefoner. 
Kom snabbt fram till beslut: Fatta hellre snabba beslut och ändra dessa om 
förhållandena förändras, än att ägna tid åt beslutsprocessen. Om deltagarna inte 
kommer överens, fatta då beslut om vilken ny fakta som behövs ta fram, av vem och 
när för att kunna ta ett tillräckligt faktabaserat beslut.  
Undvik ceremonier: Fokusera på att använda deltagarnas tid till att arbeta med 
uppgiften istället för att diskutera agenda och dokumentation. Den bästa 
dokumentationen är oftast ett foto taget på den whiteboardtavla eller annan 
utrustning som har använts för att visualisera diskussionerna. 

Synkronisering framför asynkronisering: Undvik långa mejltrådar mellan deltagarna 
för att få svar på frågeställningar som kan avhandlas vid en och samma tidpunkt. 
Använd kommunikation ansikte-till-ansikte i så hög utsträckning som möjligt: 
Möten ansikte-till-ansikte är betydligt mer effektiva än röst-till-röst eller andra 
kommunikationskanaler eftersom exempelvis kroppsspråket adderar viktig 
information som ökar förståelsen för andras beteenden. 
Undvik upprepning: Lyckas du inte få de rätta personerna att delta på mötet, skjut 
fram det tills det är möjligt. Risken är annars stor att fattade beslut får rivas upp när 
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ny information framkommer vid det tillfälle när mötet upprepas för dem som inte 
kunde närvara. 

2.7 Ledarens roll i Agile 
If you are a manager, then every individual in your workgroup is one of your customers. If you 
are a top manager, then everyone in the company is one of your internal customers (Whiteley 
citerad i Söderlund, 1997, s. 164). 

 

Förutsättningen för en framgångsrik kvalitetsutveckling är ett engagerat ledarskap 
som fokuserar på att tillfredsställa och helst överträffa både de interna och externa 
kundernas behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012; Collier, 2012; Lagrosen 
& Lagrosen, 2009; Sörqvist, 2004).  
 
Enligt Agile innebär ett engagerat ledarskap att ledaren deltar aktivt i teamets dagliga 
aktiviteter och har större fokus på teamhantering än på ärendehantering (Collier, 
2012). Ledarskapet går ut på att hjälpa medarbetarna att hitta rätt balans mellan att 
leverera värde, att fokusera på kvalitet och att uppfylla krav (ibid.). Att underlätta 
teamarbete och självstyrning genom att tydliggöra ramarna för uppdraget, såsom 
personella och finansiella resurser, prioriteringar och tidsangivelser, är ledarens 
främsta uppdrag (ibid.).  
 
Organisationen Agile Project Leadership Network (www.alpn.org) har utvecklat vad 
de kallar Declaration of Interdependence för att trycka på vikten av ett ömsesidigt 
ansvarstagande för projektets resultat (Anderson et al., 2005). Att vara ledare inom 
Agile innebär enligt deklarationen (www.pmdoi.org/): 

• We increase return on investment by making continuous flow of value our 
focus. 

• We deliver reliable results by engaging customers in frequent interactions and 
shared ownership.  

• We expect uncertainty and manage for it through iterations, anticipation, and 
adaptation.  

• We unleash creativity and innovation by recognizing that individuals are the 
ultimate source of value, and creating an environment where they can make a 
difference.  

• We boost performance through group accountability for results and shared 
responsibility for team effectiveness.  

• We improve effectiveness and reliability through situationally specific 
strategies, processes and practices. 

 
Att vara en effektiv ledare innebär att man säkerställer att gruppen använder en 
systematisk beslutsprocess utan att dominera diskussionen (Yukl, 2012). Kvaliteten i 
ledarskapet avgörs av ledarens förmåga att dels presentera problemet på ett neutralt 
sätt, dels stimulera gruppen att ta hänsyn till alternativa uppfattningar av problemet 
(ibid.). Det avgörs även av förmågan att göra åtskillnad mellan idéskapande och 
idébedömning och att använda systematiska metoder för att bedöma lösningar (ibid.). 
Ledarskapets roll vid möten handlar om att balansera mellan två extremer (ibid.). Att 
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inta ett alltför passivt eller ett alltför dominant beteende riskerar att göra 
mötesdeltagarna inaktiva (ibid.). En effektiv mötesledare lyckas hitta balansen genom 
att välja rätt tidpunkt för att utöva såväl sin uppgiftsrelaterade- som sin 
gruppunderhållande funktion (ibid.) De uppgiftsrelaterade ledarskapsfunktionerna 
handlar om att (ibid.): 
1. Strukturera processen i syfte att vägleda och styra ordningsföljden. 
2. Stimulera till kommunikation i syfte att öka informationsutbytet. 
3. Förtydliga kommunikationen i syfte att öka förståelsen. 
4. Sammanfatta i syfte att kontrollera förståelsen och bedöma vilka framsteg som 

gjorts. 
5. Pröva konsensus i syfte att kontrollera om man är överens. 

 

De gruppunderhållande ledarskapsfunktionerna handlar om att (Yukl, 2012): 
1. Fungera som grindvakt i syfte att öka och balansera deltagandet. 
2. Harmonisera i syfte att minska spänningar och fientlighet. 
3. Stödja i syfte att förhindra att deltagarna drar sig undan och att minska 

spänningar. 
4. Ställa upp normer i syfte att reglera beteendet. 
5. Genomföra processanalys i syfte att upptäcka och lösa processproblem. 

2.8 Är det lönsamt att arbeta med kvalitetsutveckling? 
Huruvida satsningar på kvalitetsutveckling ger återbäring i ekonomisk tillväxt finns 
det olika åsikter om (Eriksson, Hansson & Klefsjö, 2002). Beroende på vad det är som 
har studerats så finns det både undersökningar som visar på det och undersökningar 
som visar på det motsatta (ibid.). Undersökningar som enbart har studerat 
implementeringsperioden har inte funnit något samband (ibid.). Det har däremot 
undersökningar som har gjort uppföljande studier fem år efter implementeringen 
(ibid.). Eriksson et. al (2002) tolkar detta som att investeringarna under 
implementeringsperioden är av samma storleksordning som de vinster som erhålls. 
 
Erikson et. al (2002) gjorde en jämförande studie mellan vinstdrivande organisationer 
som hade mottagit en kvalitetsutmärkelse och sådana som inte hade gjort det. Det 
som studerades var det ekonomiska resultatet tre år efter implementeringsperioden 
(ibid.). De mottagna utmärkelserna kom antingen från Utmärkelsen Svensk Kvalitet, 
någon av landets regionala kvalitetsutmärkelser eller en företagsintern 
kvalitetsutmärkelse (ibid.). Studien visade att de företag som var föregångare i 
kvalitetsutveckling hade högre vinst, större omsättning och fler nyanställningar än 
sina konkurrenter (ibid.). 

  



 

18 

3 Metodbeskrivning 
I det här avsnittet presenteras den forskningsansats som är utgångspunkten för det 
här arbetet och som har styrt val och tillvägagångssätt.  

3.1 Övergripande forskningsansats 
De två huvudsakliga synsätten inom vetenskapen är å ena sidan det traditionella 
synsättet och å andra sidan det kvalitativa synsättet (Backman, 2016). Inom det 
traditionella synsättet förhåller sig forskaren till en mer eller mindre objektiv 
omgivande verklighet där man separerar individen från omvärlden för att förklara 
hur verkligheten ser ut och är beskaffad (ibid.). Detta görs genom att formulera teorier 
om verkligheten utifrån hypoteser som testas och verifieras eller falsifieras (ibid.). 
Inom det kvalitativa synsättet påverkar individen och omvärlden varandra vilket gör 
det omöjligt att studera den ena utan att ta hänsyn till den andra (ibid.). Individens 
uppfattning och tolkning av omvärlden står i fokus (ibid.).  
 
Det traditionella synsättet antar i huvudsak en deduktiv forskningsansats där 
utgångspunkten är att testa befintliga teorier med hjälp av insamlade och analyserade 
data utifrån ett antal i förväg formulerade hypoteser som prövas (Lagrosen & 
Lagrosen, 2009). Det kvalitativa synsättet antar i huvudsak en induktiv 
forskningsansats där forskningsprocessen tar sin utgångspunkt från empirin för att 
formulera teorier eller hypoteser (Backman, 2016). Det traditionella synsättet kan 
därför sägas vara hypotesprövande medan det kvalitativa synsättet är 
hypotesgenererande (ibid.).  
 
Alla forskare behöver en referensram eller en världsbild att utgå från för att sätta sin 
problemställning i ett sammanhang och kunna bearbeta sina frågeställningar 
(Creswell & Plano, 2007). Enligt Creswell och Plano (2007) finns det fyra 
referensramar eller världsbilder inom forskningsvärlden: 
Positivismen: Sammankopplas ofta med kvantitativa metoder och designer då den 
utgår från en sann verklighet som är förutsägbar utifrån en logisk analys av orsak-
och-verkan. Utgångspunkten är att verifiera teorier. 
Konstruktivismen: Sammankopplas ofta med kvalitativa metoder och studiedesigner.  
Utgångspunkten är att skapa förståelse för hur mening skapas genom social 
interaktion. Drivkraften är inte att verifiera teorier utan att låta forskningen generera 
teorier. 

Den försvarande-deltagande: Används oftare i kvalitativ forskning och har politiska 
drag. Utgångspunkten är att det finns marginaliserade grupper och forskningen 
strävar efter att utjämna de ojämlika förutsättningarna. Forskningen växer fram 
genom deltagande och den är förändringsorienterad. 
Pragmatismen: Sammankopplas ofta med mixed methods då fokus ligger på 
konsekvenserna av forskningen och inte på de metoder som används. Den är 
praktiskt inriktad och verklighetsorienterad. 
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Även om det här arbetet antar ett kvalitativt synsätt så är forskningsansatsen inte 
renodlat induktiv då ambitionen inte är att generera nya teorier eller hypoteser. Det 
ligger närmare forskningsansatsen abduktion (Lagrosen & Lagrosen, 2009; Wallén, 
1996). Utgångspunkten för den ansatsen är det empiriska materialet men istället för 
att generera nya teorier eller hypoteser stannar forskaren vid att finna orsaker utifrån 
det som har studerats (Wallén, 1996). Forskaren utgår från sannolika samband och 
drar slutsatser genom att utesluta olika faktorer genom kompletterande empiri (ibid.). 
 
Referensramen för det här arbetet är den pragmatiska med inslag av den 
konstruktivistiska (Creswell & Plano, 2007). Det empiriska materialet har varit 
utgångspunkten för att åstadkomma en ökad förståelse för det fenomen som har 
studerats (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Fokus ligger på hur individen upplever, 
tolkar och strukturerar sin omgivande verklighet i relation till sina tidigare kunskaper 
och erfarenheter (Backman, 2016). Utgångspunkten är därmed att verkligheten är 
socialt och kulturellt konstruerad och att det råder en ömsesidig påverkan mellan 
individerna och verkligheten via socialisering (Alvesson & Sköldberg, 2008). När 
individerna interagerar skapar de sin verklighet samtidigt som de formas av den 
verklighet som de skapar (ibid.).  
 
Istället för att utgå från renodlade kvalitativa- eller kvantitativa metoder, valdes de 
datainsamlings- och analysmetoder som lämpade sig bäst för att få svar på 
forskningsfrågorna (Creswell & Plano, 2007).  

3.2 Fallstudie 
Eftersom ambitionen var att undersöka fenomenet arbetsmöten i en realistisk miljö så 
valdes fallstudie som metod. Enligt Backman (2016) är fallstudier en lämplig metod 
om syftet är att skapa ökad förståelse för en komplex företeelse som inte enkelt går att 
undersöka genom exempelvis en utvärdering. Den främsta fördelen med metodiken 
fallstudier är att man studerar vad som sker under verkliga förhållanden (Wallén, 
1996). Det går däremot inte att säga något om förutsättningarna att överföra resultaten 
till andra organisationer än den studerade (ibid.).  

3.2.1 Val av studieobjekt  
Det fall som valdes var ett utvecklingsteam på ett produkt- och tjänsteföretag inom 
CMS (Content Management System), e-handel och digital marknadsföring. Företaget 
grundades i Sverige men har idag kontor i hela världen. 

3.2.2 Avgränsning 
I syfte att kunna studera fenomenet arbetsmöte på både bredden och djupet 
avgränsades fallstudien till ett specifikt team, i detta fall ett utvecklingsteam, CMS UI 
(User Interface). Det studerade teamet är ett självstyrande team med kompletterande 
och överlappande kompetenser där teammedlemmarna sitter geografiskt spridda.  

3.3 Forskningsmetod och studiedesign 
Utifrån arbetets övergripande forskningsansats valdes mixed method som 
forskningsmetod och studiedesign. Enligt mixed method vägleder den vetenskapliga 
referensramen insamling och analys av data och forskaren använder en blandning av 
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kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt under flera steg i studieprocessen 
(Creswell & Plano, 2007). Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa 
tillvägagångssätt ger en bättre förståelse för det studerade problemet än någon av de 
två skulle kunna åstadkomma på egen hand (ibid.). 
 
Grunden för en mixed method är att kvalitativa och kvantitativa data blandas för att 
ge en mer komplett bild av problemet (Creswell & Plano, 2007). Det räcker med andra 
ord inte bara med att samla in och analysera kvalitativa och kvantitativa data, de 
måste mixas på något sätt (ibid.). Antingen genom att slå ihop data i resultatet, låta 
den ena typen av data bygga vidare på den andra eller låta den ena typen av data 
bäddas in i den andra typen som ett stöd (ibid.).  
 
Det vanligaste inriktningen inom mixed method är triangulering där syftet är att 
samla in olika kompletterande data för att undersöka ett visst ämne (Creswell & 
Plano, 2007). Detta görs under samma tidsrymd och insamlade data viktas lika vilket 
innebär att alla ingående insamlings- och analysmetoder värderas jämlikt (ibid.).  
 
En fördel med triangulering är att insamlingen och analysen av data sker under 
samma tidsram vilket gör det till ett effektivt tillvägagångssätt (Creswell & Plano, 
2007). En annan fördel är att varje insamlings- och analysmetod kan genomföras 
separat av olika forskare parallellt (ibid.). En utmaning med triangulering är 
svårigheten att värdera resultatet av samtliga ingående metoder jämlikt då forskaren 
eller forskarna har större erfarenhet eller fallenhet för någon av metoderna (ibid.). Det 
kan även uppstå problem om resultaten från de olika metoderna går emot varandra 
(ibid.). 

3.3.1 Datainsamlingsmetoder 
De metoder som användes för att samla in data var observation, kvalitativ intervju 
och enkätstudie. Tillvägagångsättet kan sammanfattas i följande steg: 

 

 

Kvalitativ intervju 
Ordet intervju betyder ”utväxling av synpunkter” mellan två personer som samtalar 
om ett visst tema (Dalen, 2015). Syftet är att förstå världen från intervjupersonens 
synpunkt (ibid.). Att lyssna och ge tid till intervjupersonen att berätta klart är 
nödvändiga förutsättningar för att intervjun ska kunna användas i 
forskningssammanhang (ibid.). Utmärkande för den kvalitativa intervjun är att 
forskaren följer upp de delar av intervjupersonens berättelse som kan bidra till ökad 
förståelse för det valda temat (Widerberg, 2002). Intervjuer kan vara olika hårt 
strukturerade (Kylén, 2004). Hårt strukturerade intervjuer består av ett antal färdiga 
frågor medan mindre strukturerade består av ett antal frågeområden som tillåter 
intervjupersonen att berätta tämligen fritt (ibid.).  

Kvalitativ  
intervju 

Observation Kvalitativ  
intervju 

Enkätstudie 
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Tillvägagångssätt 

För att öka förförståelsen för såväl förbättringsprogrammet Agile som det studerade 
företagets verksamhet, genomfördes två kvalitativa intervjuer med kontaktpersonen 
på företaget. Inför den första intervjun mejlades en presentation av vem som skulle 
genomföra studien, varför den genomfördes och vad som förväntades av 
respondenten under den cirka en timmes långa intervjun.  
 
Syftet med den första intervjun var att få en orientering i företagets verksamhet och 
organisering samt om det utvalda utvecklingsteamet. Den andra intervjun skedde 
efter den genomförda observationsstudien (se nedan under rubriken observation). 
Syftet var att öka förståelsen för de olika mötenas funktion och struktur. Båda 
intervjuerna skedde via telefon av framförallt praktiska skäl då respondenten arbetar 
hemifrån och inte har något officiellt kontor.  
 
Eftersom förförståelsen var låg genomfördes en mindre strukturerad intervju utifrån 
följande frågeområden: 

• Hur arbetar ni med kvalitetsutveckling i allmänhet och med Agile i 
synnerhet? 

• Hur är ni organiserade? 
• Hur använder ni arbetsmötet i er arbetsvardag? 
• Hur är arbetsmötena strukturerade? 

 

För att få struktur på intervjun användes trattmodellen (Kylén, 2004) där intervjun 
delas upp i sex steg – öppning, fri berättelse, precisering, kontroll, information, 
avslutning – där början och slutet är mer öppen än mitten. Modellen passade bra 
eftersom frågeområdet var så brett. Varje frågeområde startade med en öppen fråga 
för att uppmuntra respondenten att berätta så fritt som möjligt. För att få 
respondenten att precisera och exemplifiera användes fördjupningsfrågor. Varje 
frågeområde följdes upp för att kontrollera att tolkningen av respondentens berättelse 
var korrekt. Intervjuerna genomfördes under en timmes tid vardera och anteckningar 
fördes på datorn under intervjuernas gång. Dessa bearbetades direkt efter det att 
intervjun hade avslutats.  

Observation 
Metoden observation innebär att forskaren samlar in data genom att studera deltagare 
i en specifik situation (Fangen & Nordli, 2005). Observation är en användbar metod 
när det gäller att samla in information som rör beteenden och används ofta som 
komplement till andra metoder (Patel & Tebelius, 1987). Observationsstudien måste 
vara systematiskt planerad och registreringen av informationen måste göras 
systematiskt (ibid.). Forskaren måste också ta ställning till problematiken kring 
pålitlighet, tillämplighet, överensstämmelse och noggrannhet (ibid.). Observationer 
kan vara strukturerade eller ostrukturerade, deltagande eller icke deltagande (ibid.). 
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Tillvägagångssätt 

Syftet med att använda observation som metod var att få svar på vilken funktion 
ledaren av arbetsmötet fyller. Den observationsmetod som valdes var en strukturerad 
icke deltagande observation (Patel & Tebelius, 1987), också kallad öppen direkt 
observation (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Observationsstudien utgick från ett i förväg 
fastställt observationsschema och skedde utan deltagande från den observerande. 
Deltagarna fick dock information om att de observerades och i vilket syfte. Motivet för 
val av observationsmetod var att få fram data utan att själv påverka dem som 
studerades (ibid.).  
 

Fokus för det här arbetet var att studera ett specifikt team. Det föll sig därför naturligt 
att välja Daily Stand Up Meeting som observationsobjekt eftersom det är ett dagligt 
återkommande möte där alla teammedlemmar deltar. Inför observationen fastställdes 
det observationsschema (se bilaga 2) som skulle ligga till grund för en systematiskt 
genomförd observation. Observationsschemat utgick från de viktiga typer av 
ledarskapsbeteenden i beslutsgrupper som Yukl (2012) har fastställt. Dessa utgår från 
fem uppgiftsrelaterade ledarskapsfunktioner och fem gruppunderhållande 
ledarskapsfunktioner (ibid.).  
 
De möten som observerades spelades in av kontaktpersonen på företaget. Denne 
informerade mötesdeltagarna om att mötet spelades in och att inspelningen skulle 
användas i studiesyfte. Det föreligger alltid en risk att deltagarna blir hämmade eller 
att de anpassar sitt beteende när de på förhand vet om att deras beteende kommer att 
studeras (Lagrosen & Lagrosen, 2009), men av etiska skäl gjordes ändå valet att vara 
öppen med att inspelningen ägde rum och varför. 

Enkät 
Metoden enkät innebär att alla respondenter får samma frågor vilket gör det lätt att få 
meningsfull statistik över svaren (Kylén, 2004). Enkäter kräver mycket tid att 
konstruera men är lättare att bearbeta än intervjuer (ibid.). Enkätstudien är dock mer 
begränsad än intervjustudien då det inte är möjligt att ställa följdfrågor (ibid.). Ett 
vanligt tillvägagångssätt vid enkätstudier är ett arbete i fyra steg där man först 
konstruerar frågor och testar dessa på ett fåtal personer för att se hur frågorna 
uppfattas (ibid.). Efter justeringar testar man sedan enkäten på några personer ur den 
tänkta respondentgruppen och tar in deras synpunkter (ibid.). I nästa steg justerar 
man och färdigställer den slutgiltiga versionen. Denna skickas sedan ut till alla 
respondenter (ibid.). 

Tillvägagångssätt 

Syftet med enkätstudien var att få svar på hur samtliga teammedlemmar upplever 
kvaliteten i arbetsmötet vilket gjorde urvalet av respondenter självklart. Enkäten 
skickades till samtliga medlemmar i teamet, det vill säga åtta personer. Inom ramen 
för det här arbetet användes en redan validerad enkät (se bilaga 3) som täckte in 
arbetets frågeställningar (Baran et. al., 2012). För att underlätta både utskicket av 
enkäten till de geografiskt spridda respondenterna och analysen av enkätsvaren 
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genomfördes en digital enkät. Av bekvämlighetsskäl valdes gratistjänsten Survey 
Monkey. Denna är begränsad till en enkät om högst tio frågor varför två enkäter 
utformades, en som behandlade mötespraktik (Meeting Practices) och en som 
behandlade deltagarnas beteende (Citizenship Behaviors). Enkäterna utformades i 
enlighet med de redan validerade enkätfrågorna och svarsalternativen och ett 
testutskick gjordes till undersökaren för att säkerställa att allt fungerade som planerat. 
I inledningen till enkäten informerades respondenterna om vad avsikten med 
undersökningen var och vem som låg bakom den. De informerades även om att de 
deltog anonymt med en vädjan till respondenternas att delta. 
 
För att säkerställa respondenternas anonymitet skickades länkar till webbenkäterna 
via ett mejl till kontaktpersonen på företaget. Kontaktpersonen ombads att 
vidarebefordra länkarna till teamets medlemmar. Förutom länkarna fanns ett 
följebrev som var utformat på samma sätt som inledningen till enkäten. 
Respondenterna fick information om att den bedömda tidsåtgången för att svara på 
enkäten var fem minuter. Efter några dagar påminde kontaktpersonen 
teammedlemmarna i samband med ett Daily Stand Up Meeting.  
 

3.3.2 Dataanalys 
I det här arbetet har analysen av data skett manuellt (Söderblom & Ulvenblad, 2016). 
Analysen är genomförd i enlighet med studiedesignen mixed method med 
inriktningen triangulering, där kvalitativa och kvantitativa data först har analyserats 
separat för att sedan relateras till varandra (Creswell & Plano, 2007). Analysen har 
genomförts i följande steg: 
Steg 1. Analys av de anteckningar som skrevs ner under tiden som den kvalitativa 
intervjun genomfördes. 
Steg 2. Analys av inspelad observationsstudie enligt valt observationsschema. 

Steg 3. Analys av enkätsvar utifrån mötespraktik och mötesdeltagarnas beteende. 

Steg 4. Analys av samtliga data utifrån hur de relaterar till varandra och utifrån 
teoretisk referensram. 

3.4 Etiska överväganden  
Enligt god forskningssed bör forskaren göra en avvägning mellan värdet av det 
förväntade kunskapstillskottet och de möjliga kortsiktiga och långsiktiga följderna för 
berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta individskyddskrav omfattar informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i alla ingående inslag i projektet och om 
vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). De ska upplysas 
om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan (ibid.). 
I det här arbetet har all information avseende studien delgetts kontaktpersonen på 
företaget med en överenskommelse om att kontaktpersonen ska vidarebefordra den 
till de övriga undersökningsdeltagarna. Kontaktpersonen inledde de observerade 
mötena med att påminna deltagarna om att mötet spelades in i studiesyfte. När det 
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gäller enkätstudien framgick det tydligt att den var en del av den pågående studien 
med en vädjan om att undersökningsdeltagarna skulle vilja delta. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare innebär det att de 
som medverkar ska ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka 
villkor de ska delta samt att de ska kunna avbryta sin medverkan utan att det leder till 
negativa följder för dem (ibid.). Det är därför viktigt att det inte föreligger något 
beroendeförhållande mellan forskaren och undersökningsdeltagaren eller 
uppgiftslämnaren (ibid.). I det här arbetet informerades respondenterna, skriftligt via 
enkäten och muntligt via kontaktpersonen, att deltagandet var frivilligt. 
Kontaktpersonen inledde mötena som spelades in med att fråga om det var okey att 
detta skulle användas i studiesyfte. Något beroendeförhållande mellan undersökaren 
och de undersökta fanns inte då dessa aldrig, vare sig innan eller efter 
undersökningen, fysiskt har mötts.  

Konfidentialitetskravet innebär att de som använder etiskt känsliga uppgifter om 
enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt 
beträffande sådana uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär vidare att alla 
uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett 
sätt som gör det omöjligt för utomstående att identifiera enskilda människor och 
praktiskt omöjligt att komma åt uppgifterna (ibid.). I det här arbetet uppfylldes detta 
krav genom att undersökaren fick underteckna en tystnadsförbindelse med företaget 
som företaget hade upprättat. Kravet uppfylldes även genom att deltagandet i 
enkätstudien skedde anonymt vilket gör att svaren inte gick att koppla till de enskilda 
individerna. Företagets namn nämndes inte heller i arbetet. 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda som är insamlade för 
forskningsändamål, inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra 
icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare innebär det att insamlade 
personuppgifter inte får användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den 
enskilde utom efter särskilt medgivande av den berörda (ibid.). I det här arbetet 
informerades respondenterna tydligt om hur resultatet skulle användas. 
Undertecknandet av företagets tystnadsförbindelse reglerade även detta.    

3.5 Trovärdighet och generaliserbarhet 
Vid värdering av en studies trovärdighet brukar begreppen validitet och reliabilitet 
användas (Söderblom & Ulvenblad, 2016). När det gäller kvantitativa studier bedöms 
validiteten utifrån huruvida forskaren har mätt det som var avsikten att mäta medan 
reliabiliteten bedöms utifrån möjligheten att upprepa mätningen oberoende av 
mätinstrument och person (ibid.). När det gäller kvalitativa studier bedöms 
validiteten utifrån forskarens systematiska förmåga när det gäller att bygga studiens 
design samt intervjuguidens utformning och tillvägagångssättet vid analys av 
resultatet (ibid.). Reliabiliteten bedöms utifrån möjligheten att repetera studien och 
uppnå likvärdiga resultat (ibid.) 
 
En studies generaliserbarhet värderas utifrån möjligheten att generalisera studiens 
resultat till andra liknande situationer, individer eller verksamheter (Söderblom & 
Ulvenblad, 2016). Valet av studieobjekt är viktigt för att kunna bedöma resultatens 
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generaliserbarhet utifrån huruvida det som forskaren har valt att studera är 
representativt eller vanligt förekommande (Wallén, 1996). Syftet med 
generaliserbarhet är dels att få fram kunskap om allmängiltiga lagförhållanden för att 
exempelvis kunna förklara, prognostisera eller testa hypoteser (ibid.). Dels är syftet att 
göra resultatet tillämpligt utanför det studerade fallet (ibid.). 
 
Det här arbetet genomfördes som en fallstudie. Fördelen med en fallstudie är att man 
studerar något som sker under verkliga förhållanden vilket innebär att företeelsen 
som man studerar faktiskt existerar (Wallén, 1996). Nackdelen är svårigheten att 
uttala sig om huruvida förutsättningarna för att en liknande företeelse skulle kunna 
ske i en annan situation, bland andra individer eller i en annan verksamhet (ibid.). 
 
För att öka trovärdigheten för resultatet av det här arbetet valdes mixed method som 
studiedesign. Det innebär att de kvalitativa och kvantitativa data mixades för att 
åstadkomma en mer komplett bild av problemet (Creswell & Plano, 2007). Vidare 
valdes metoden strukturerad icke deltagande observation framför en deltagande 
observation (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Detta för att öka tillförlitligheten i 
deltagarnas agerande och utsagor då deltagarna inte stördes av undersökarens fysiska 
närvaro. För att öka sannolikheten för att det som observerades är relevant utifrån det 
som var avsikten att studera, utarbetades ett observationsschema som bygger på de 
viktiga typer av ledarskapsbeteenden i beslutsgrupper som Yukl (2012) har fastställt. 
De observerade mötena spelades in för att göra det möjligt för någon annan att 
validera trovärdigheten i resultaten. Enkätstudien utgick från en validerad enkät 
(Baran et. al., 2012) i syfte att öka reliabiliteten. För att öka generaliserbarheten 
studerades ett systemutvecklingsteam i en verksamhet med mångårig erfarenhet av 
att arbeta Agile. Sättet att arbeta skiljer sig sannolikt inte så mycket från hur andra 
systemutvecklingsteam i andra verksamheter arbetar.   
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4 Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras resultatet och analysen av det empiriska underlaget 
utifrån det teoretiska ramverket.  

4.1 Hur använder det studerade utvecklingsteamet Agile som 
förbättringsprogram? 

Enligt Sörqvist (2004) är användningen av förbättringsprogram för 
verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar av avgörande betydelse för en 
verksamhets förmåga att följa omvärldens förändringar, möta ständigt ökande 
kundkrav och effektivisera de egna processerna så att god kostnadseffektivitet nås. I 
intervjustudien framgår det att företaget som det studerade teamet verkar inom har 
valt Agile som förbättringsprogram för sitt kvalitetsutvecklingsarbete. Den 
intervjuade respondenten berättar att teamet har anammat de värderingar, arbetssätt 
och verktyg som Agile består av:  

Vi har arbetat Agile länge, åtminstone så länge som jag har arbetat här. Eftersom det är utvecklat 
av systemutvecklare för it-branschen så är metoderna och arbetssätten anpassade till vår miljö. 
Att jobba Agile underlättar anpassningen till de allt snabbare förändringarna på marknaden och 
till användarnas löpande behov av uppdaterad funktionalitet.  

Ja, vi arbetar enligt Agile men kanske inte fullt ut med alla principer. Vi har arbetat Agile så länge 
att det inte är något man reflekterar över, det är inget vi pratar om internt på det sättet. 

 
Vilket synssätt eller perspektiv en verksamhet har vid bedömning av kvalitet är enligt 
Garvin (1984) beroende på var i processen från design till marknad som produkten 
eller tjänsten befinner sig. Analysen av insamlat datamaterial visar att det användar- 
och värdebaserade perspektivet dominerar. Under såväl intervjustudien som 
observationsstudien framgår det att det är värdet för användaren som är 
utgångspunkten i alla aktiviteter som teamet genomför.  
 
Att får fram ett erbjudande som tillfredsställer kundernas behov och förväntningar är 
centralt för alla leverantörer som har kundtillfredsställelse som mål (Söderlund, 1997). 
Ett kundbehov kan definieras som en kunds grundläggande avsaknad av något och 
genom att erbjuda en produkt eller tjänst som kan lösa det problem som kunden söker 
en lösning på tillfredsställs kundbehovet (Ljungberg & Larsson, 2012). Under 
intervjustudien återkommer begreppet ”User Story” vid ett flertal tillfällen. ”User 
Storyn” är, enligt den intervjuade respondenten, hjärtat i företagets 
kvalitetsutvecklingsarbete och kan sägas utgöra kartan som all utveckling planeras, 
genomförs, utvärderas och förbättras utifrån. Respondenten beskriver ”User Storyn” 
som en kortfattad men tydlig beskrivning om kundens, eller användarens, behov och 
förväntningar på det som företaget ska leverera och den fungerar som 
produktägarens beställningsunderlag till produktutvecklarna. Utgångspunkten är 
alltid att prioritera den funktion som genererar störst värde för slutanvändaren, 
menar respondenten. För att göra varje projekt hanterbart bryts, enligt respondenten, 
den slutgiltiga leveransen ner i delleveranser. Varje delleverans planeras, utvecklas, 
testas och presenteras för användaren innan nästa delleverans påbörjas. På så sätt, 
menar respondenten, godkänner användaren varje delleverans löpande.  



 

27 

 
Agile har vuxit fram som ett kraftfullt sätt att hantera förändringar i projekt på ett 
smidigare sätt än i traditionell projektledning (Gustavsson, 2016). Detta då kunden 
involveras på ett tydligare sätt i Agile gentemot traditionell projektledning eftersom 
projektresultatet levereras i korta etapper där kunden ges möjlighet att ge 
återkoppling i varje steg av processen (ibid.). Kunden får på så sätt möjlighet att 
förändra, utöka eller ta bort krav som rör projektresultatet löpande (ibid.). Genom att 
involvera användaren i utvecklingen och utvärdera varje delleverans innan nästa 
startar, skapas, menar den intervjuade respondenten, utrymme för att justera 
utvecklingen mot slutleveransen under projekttidens gång. Arbetssättet möjliggör för 
teamet att genomföra nödvändiga förändringar löpande och anpassa den fortsatta 
utvecklingen till nya krav och förändrade behov. Eftersom användarna löpande deltar 
genom att godkänna varje delleverans får, enligt respondenten, alla inblandade parter 
sina behov tillgodosedda när slutleveransen väl sker. 
 
Ett mått på huruvida man kan sägas arbeta med kvalitetsutveckling är enligt 
Ljungberg och Larsson (2012) att man intresserar sig för hur värde skapas och hur 
kunden tillfredsställs, hur genuin effektivitet skapas och hur verksamhetens resurser 
och kompetens används på bästa sätt. Under intervjustudien framgår det att företaget 
verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Sedan företagsstarten har, enligt 
respondenten, fler organisationer med liknande erbjudande dykt upp på marknaden 
och företaget har utökat sitt erbjudande med systemtjänster även för e-handel och 
digital marknadsföring. Respondenten berättar även att företaget har expanderat 
internationellt. För att exemplifiera hur de allt högre kraven på snabbare leveranser av 
förbättrad funktionalitet påverkar teamet, säger respondenten: 

Tidigare skedde systemutvecklingen på ett mer trögrörligt sätt. Även om utvecklingen skedde 
kontinuerligt samlade man ihop de utvecklade funktionerna och genomförde 
systemuppdateringar en till två gånger per år. Användarna och återförsäljarna av systemet satt 
då och väntade på dessa släpp som fick stor uppmärksamhet. Idag släpps systemuppdateringar 
kontinuerligt och passerar förhållandevis obemärkt förbi. 

 
Enligt Collier (2012) finns det ett antal grundläggande utgångspunkter för 
förbättringsprogrammet Agile. Även Söderlund (1997) lyfter upp ett antal faktorer 
som underlättar för en leverantör att skapa ett tillfredsställande erbjudande. Analysen 
av intervjustudien visar att teamet uppfyller dessa utgångspunkter och faktorer enligt 
följande: 
Iterativt, inkrementellt och evolutionärt utvecklingsarbete (Collier, 2012). Teamet 
arbetar i korta steg med flera små leveranser istället för ett fåtal stora.  
Värdebaserad utveckling (Collier, 2012). I prioriteringen av vilken funktionalitet som 
ska utvecklas först så är det alltid värdet för kunden som styr. Enligt Söderlund (1997) 
är det de som befinner sig nära kunden som har den bästa positionen att bestämma 
vad som ska göras för att skapa kundtillfredsställelse. För det studerade företaget är 
det ”UX-teamet” (User Experience) som utgör kontaktytan mellan kunderna och 
företaget. Det studerade teamets medlemmar har ingen direktkontakt med kunderna 
men får tillgång till den kunskap och erfarenhet som de behöver för att kunna fatta 
beslut om hur kundernas behov ska översättas i tekniska funktioner.  
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Produktionskvalitet (Collier, 2012). Kvaliteten i levererad funktionalitet testas och 
godkänns internt innan den levereras till kund. Först när kunden har godkänt 
kvaliteten på delleveransen betraktas leveransen som slutförd och utvecklingen 
fortsätter i enlighet med plan.   
Resurssnålt arbete (Collier, 2012). Varje teammedlem prioriterar sitt arbete på ett sätt 
som gör det möjligt att genomföra överenskomna leveranser enligt plan. Vid behov av 
omprioriteringar signalerar man detta tidigt till teamet. På så sätt gör man det möjligt 
för alla teammedlemmar att ta ett gemensamt ansvar för att tillsammans med övriga 
teammedlemmar hitta den bästa lösningen. Teammedlemmarna har tvärfunktionell 
kompetens så att de kan täcka upp för varandra. 
Automation, automation, automation (Collier, 2012). Teamet arbetar ständigt för att 
automatisera så många ständigt återkommande processer som möjligt.  

Samarbete (Collier, 2012). Samverkan mellan avdelningar i kundfrågor (Söderlund 
1997). Företagets mötesstruktur är utarbetad för att uppmuntra till interaktion mellan 
dem som på något sätt påverkar eller påverkas av verksamhetens utveckling. 
Teammedlemmarnas förmåga att integrera sina kunskaper har visat sig vara en viktig 
determinant för ett teams prestationer (Yukl, 2012; Runsten & Werr, 2016). Eftersom 
det är UX-teamet som utgör kontaktytan mellan kunderna och företaget, är 
samverkan mellan avdelningarna avgörande för företagets möjlighet att leverera det 
som kunderna efterfrågar. Den digitala Kanban-tavlan, som utgör utgångspunkten för 
teamens dagliga arbete, är tillgänglig för alla inblandade dygnet runt. Syftet är ge alla 
inblandade, oavsett var i organisationen man befinner sig, samma insyn i projektets 
progress. 
Självstyrande team (Collier, 2012). Decentralisering (Söderlund, 1997). Den främsta 
fördelen med att organisera arbetet i team är att när man flyttar beslutsmandatet till 
gruppen så möjliggör man för gruppen att använda sin delade kunskap i 
problemlösning (Yukl, 2012). Att arbeta Agile innebär ett kollektivt ansvar för 
projektresultatet mellan de tre grupperna: planners (beställaren), doers (teamet som 
ska leverera beställningen) och consumers (kunderna eller de som ska använda det 
som levereras) (Collier, 2012). För att detta ska fungera har det studerade företaget 
valt att organisera verksamheten i självstyrande team där varje team har rätt 
förutsättningar att samarbeta och fatta nödvändiga beslut samt ta ett kollektivt ansvar 
för att det som är överenskommet levereras. Det finns ingen hierarki inom teamet 
utan alla teammedlemmar har ett gemensamt ansvar och lika stora befogenheter.  
Engagemang från ledningen i kundfrågor (Söderlund, 1997): Även om varje team är 
organiserade som självstyrande team så visar sig ledningens engagemang i 
kundfrågor bland annat genom att Product Manager (PM), den som leder de ingående 
teamen på enhetsnivå, aktivt deltar i det tvärfunktionella planerings- och 
utvärderingsarbetet. På samma sätt som UX-teamet utgör kontaktytan mellan 
kunderna och företaget, utgör PM kontaktytan mellan enhetens team och den övriga 
organisationen. PM:s uppdrag är att underlätta teamarbete och självstyrning genom 
att tydliggöra ramarna för uppdraget, såsom personella och finansiella resurser, 
prioriteringar och tidsangivelser.  
Rekrytering av kundorienterade medarbetare (Söderlund, 1997): Företaget ställer 
höga krav på formell kompetens, relevant yrkeserfarenhet och erfarenhet av att arbeta 
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kundorienterat. Eftersom arbetsspråket är engelska krävs dessutom goda kunskaper i 
engelska. Den eftersökta tekniska kompetensen är ovanlig i Sverige och det råder stor 
konkurrens mellan arbetsgivarna på marknaden.  
Utbildning av medarbetare i kundfrågor (Söderlund, 1997): Företaget har en 
inarbetad rutin för hur nya medarbetare ska introduceras i företaget. Två nya 
personer har nyligen rekryterats till teamet. Deras anställning startade med en 
företagsspecifik introduktionsperiod om två veckor i syfte att ge dem grundläggande 
kunskap i företagets värderingar, arbetssätt och verktyg. Förutom det omfattande 
företagsintroduktionsprogrammet som alla nyanställda får genomgå, sker löpande 
utbildning av de anställda. 
 
Att betrakta teamet som en egen lednings- eller beslutsnivå, en självstyrande enhet, är 
kärnan inom Agile (Gustavsson, 2016; Hoda et al., 2013). Det som utmärker 
självstyrande team är att de består av individer med liknande funktionella 
bakgrunder som utför samma typ av verksamhetsuppgift upprepade gånger och har 
ett relativt stabilt medlemskap över tid (Yukl, 2012). Under intervjustudien berättar 
respondenten att teamet består av åtta personer med specifik kunskap om 
användargränssnitt vilket är den delen av en systemtjänst som kontrollerar på vilket 
sätt tjänsten ska presenteras för användaren. Teamet består på samma sätt som de 
andra teamen av fasta medlemmar som endast byts ut om någon slutar, går på 
tjänstledighet, blir sjukskriven eller liknande. Teamet är, enligt den intervjuade 
respondenten, organiserat som ett självstyrande team där den enda fasta rollen är 
teamledarrollen. Teamledaren är den mest erfarna medlemmen i teamet och den som 
är högsta ansvarig för teamets leveranskvalitet.  
 
Förutsättningen för en framgångsrik kvalitetsutveckling är ett engagerat ledarskap 
som fokuserar på att tillfredsställa och helst överträffa både de interna och externa 
kundernas behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012; Collier, 2012; Lagrosen 
& Lagrosen, 2009; Sörqvist, 2004). Enligt Agile innebär ett engagerat ledarskap att 
ledaren deltar aktivt i teamets dagliga aktiviteter och har större fokus på 
teamhantering än på ärendehantering (Collier, 2012). Den intervjuade respondenten 
berättar att teamet tillhör en av företagets sju avdelningar som benämns ”R&D 
(research and development) and Operations”. Avdelningen leds av en ”Chief 
Technology Officer” och avdelningen är indelad i fem enheter som var och en leds av 
en enhetschef. Teamet är organiserat under den enhet som benämns ”R&D 
Worldwide”. Enheten består av nio underenheter som vart och ett är organiserat i ett 
antal team. Den som har högst ansvar för dessa teams leveranskvalitet 
benämns ”Product Manager”, i dagligt tal PM.  
 
Enligt den intervjuade respondenten är PM:s uppdrag att säkerställa att utvecklingen 
av produkten motsvarar användarnas behov och förväntningar. För att lyckas med 
detta krävs det, enligt respondenten, god insyn i verksamheten och produkten samt 
förmåga att sätta sig in i användarnas situation. Det krävs också att PM är närvarande 
och engagerad under projektets dagliga arbetsprocess och tillgänglig för kontinuerliga 
avstämningar. PM kan, enligt respondenten, sägas vara sambandscentralen mellan 
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teamen och den övriga verksamheten i företaget. På frågan om hur tillgänglig PM 
egentligen är svarar respondenten: 

Det är klart att han inte kan vara med överallt, men han är tillräckligt tillgänglig för att vi ska 
kunna fatta de beslut som vi behöver fatta. 

 
Om PM är sambandscentralen mellan teamen och den övriga verksamheten på 
företaget, utgör teamledaren länken mellan teamet och PM, enligt den intervjuade 
respondenten. Förutom teamledarrollen finns det ytterligare en ledarroll, den så 
kallade ”Dev Lead” (Developer Leader). Rollen roterar, enligt respondenten, mellan 
teamets medlemmar och utses i samband med varje ny ”User Story”. Utgångspunkten 
är att den teammedlem som är bäst lämpad, utifrån kompetens och arbetsbörda, att 
leda utvecklingen av funktionerna i den specifika ”User Storyn” anmäler sig själv. Om 
ingen i teamet självmant tar på sig rollen är det upp till teamledaren att utse vem som 
ska gå in i rollen. Den intervjuade respondentens kommentar till detta är: 

Det finns en poäng med att det är en roterande roll eftersom alla förväntas kunna täcka upp för 
varandra men vi är olika som personer och vissa har mer fallenhet för att leda. I vissa fall kan det 
vara trögt när någon ska utses men vi brukar för det mesta kunna lösa det på egen hand. 

 
Inom ramen för Agile har ett antal processverktyg utvecklats varav Scrum och XP 
(eXtreme Programming) tillhör det vanligast förekommande (Gustavsson, 2016; Wang 
et. al, 2012). I en studie över hur Lean används inom Agile, fann Wang et. al (2012) att 
organisationer med en hög mognadsgrad när det gäller användning av Agile tenderar 
att övergå från mer tidsstyrda processer, i enlighet med Scrum, till mer flödesbaserade 
processer, i enlighet med Kanban (ibid.). I intervjustudien framgår det att teamet 
inledningsvis arbetade enligt Scrum eftersom man ansåg att det processverktyget var 
väl anpassat till det tillvägagångssätt som utvecklingen av systemlösningar skedde på 
just då. Sedan några år tillbaka övergav teamet Scrum till förmån för Kanban. Orsaken 
var, enligt respondenten, att man ville komma bort från den stora fokuseringen på tid 
som parameter för planering och genomförande av utvecklingsprojekten. Eftersom 
flera utvecklingsprojekt löpte parallellt upplevde teamet att tids- och 
kostnadsestimeringen av varje sprint ledde till fel prioriteringar och till en känsla av 
att aldrig komma i mål.  

 
För projekt som genomförs med geografiskt spridda deltagare är det viktigt att 
använda kreativa digitala lösningar som minskar känslan av fysiskt avstånd och som 
uppmuntrar till dialog (Collier, 2012). Den intervjuade respondenten berättar att 
Kanban-tavlan är ett viktigt arbetsverktyg för att strukturera teamets arbete. Kanban-
tavlan är en digital tavla, åtkomlig för alla dygnet runt, som ger en överskådlig bild av 
var i processen teamet befinner sig. Tavlan är indelad i fem kolumner: To Do, In 
Progress, In Review, Resolved/Test, Closed. Det finns även en sektion på tavlan som 
benämns ”Other Issues”. Här samlas aktiviteter som inte har högsta prioritet inom 
ramen för den ”User Story” som man för tillfället arbetar med men som teamet har 
identifierat som viktiga att lösa i mån av tid. ”Other Issues” är aktiviteter som 
teammedlemmarna tar ansvar för utifrån erfarenhet, kompetens och tid.  
 
Under både observationsstudien och intervjustudien framgår det tydligt hur Kanban-
tavlan används och struktureras. I den första kolumnen på Kanban-tavlan, ”To Do”, 
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listas alla planerade funktioner inom ramen för en ”User Story” i 
prioriteringsordning. I den andra kolumnen, ”In Progress”, listas de funktioner som 
teamet arbetar med just nu. I takt med att teamet anser sig vara klara med 
aktiviteterna så flyttas de över till nästa kolumn, ”In Review”. Aktiviteterna i den 
kolumnen är genomförda aktiviteter som teamet ska kvalitetssäkra innan de går 
vidare till ett ”Resolve Meeting” eller direkt till test beroende på funktionens 
komplexitet (fjärde kolumnen ”Resolved/Test”). I den sista kolumnen, ”Closed”, listas 
alla kvalitetstestade och levererade funktioner.   
 
Efter att ha infört och arbetat med Kanban under en tid är upplevelsen att det är 
enklare att få en överblick över projektets livscykel och struktur, menar den 
intervjuade respondenten. Att se hur de pågående aktiviteterna tar steg framåt och 
flyttas över till nästkommande kolumn ger, enligt respondenten, större arbetsglädje 
eftersom teamet får ett kvitto på att deras ansträngningar ger resultat. Den digitala 
Kanban-tavlan gör det möjligt för alla som är beroende av det arbete som teamet utför 
att följa framstegen och göra återkopplingar. Kanban-tavlan är också ett värdefullt 
stöd inför, under och efter de arbetsmöten som teammedlemmarna deltar i, berättar 
respondenten.   

4.2 Vilken funktion fyller arbetsmötet och hur ser mötesstrukturen 
ut? 

Eftersom förmågan att utveckla smidiga sätt att samarbeta är central inom Agile 
(Collier, 2012) fyller arbetsmötet en viktig roll. Enligt Agile är det mest effektiva sättet 
att samarbeta att göra det är ansikte till ansikte i en grupp som inte är större än att alla 
kan se varandra i ögonen (Collier, 2012, Gustavsson, 2016). På det studerade företaget 
sker majoriteten av mötena virtuellt eftersom organisationsmedlemmarna befinner sig 
på olika geografiska platser och är organiserade i olika team. Den intervjuade 
respondenten berättar att arbetsmötena har en central roll för att organisera arbetet, 
integrera kunskap, lösa problem och fatta beslut. Arbetsmötets funktion beskrivs 
under intervjun enlig följande: 

Mötena kan ses som ett nav där vi internt i teamet och i samarbete med andra team planerar, 
genomför, analyserar och följer upp våra aktiviteter. Majoriteten av mötena är planerade i tid och 
formaliserade i struktur för att underlätta för så många som möjligt att delta och för att 
säkerställa att mötestiden används på ett så effektivt sätt som möjligt. Alla formella möten 
betecknas med fasta namn som avslöjar vad som kommer att avhandlas, vilka roller som 
förväntas delta, hur lång tid mötet kommer att ta och hur vi som deltar förväntas förbereda oss. 

 
Den intervjuade respondenten beskriver att mötesstrukturen är uppbyggd för att 
täcka in behovet av att integrera organisationsmedlemmarnas kunskap kring vad som 
skapar kundvärde. Genom de väl definierade typerna av arbetsmöten har teamet 
identifierat ett systematiskt och resurseffektivt tillvägagångssätt för att (Bergman & 
Klefsjö, 2012): 

• identifiera och förstå de externa och interna kundernas behov och 
förväntningar liksom konkurrenternas svagheter,  

• översätta dessa till produktegenskaper samt utveckla och producera varor och 
tjänster genom resurseffektiva processer, 

• involvera både de externa och interna kunderna i utvecklingsarbetet, 
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• utvärdera vad som skapar kundtillfredsställelse och hur verksamhetens 
processer möter upp kundtillfredsställelsen.  

 
Analysen av observationsstudien visar tydligt vilket stöd mötesstrukturen utgör. 
Samtliga studerade möten följer ett givet mönster och alla som ska delta i mötet 
ansluter till det digitala mötesrummet på givet klockslag. Efter några snabba god 
morgon, eller god kväll från någon mötesdeltagare som ansluter från en annan 
tidszon, sätter mötesledaren igång mötet. Kanban-tavlan utgör utgångspunkten och 
mötesledaren markerar den aktivitet som står på tur att diskuteras. Vem som är 
huvudansvarig för aktiviteten framgår tydligt och den personen börjar sin 
presentation av aktiviteten omgående. Alla andra är tysta under dragningen men 
kommenterar direkt om det är något som är oklart eller om det är något som behöver 
förtydligas. Trots det uppfattas mötet inte som rörigt eller pratigt. Den intervjuade 
respondenten förklarar detta enligt följande: 

För det mesta är vi väldigt strukturerade under mötena men det händer att vi inte använder 
mötestiden fullt ut effektivt. Vi är väldigt noga med att inte dra över mötestiden så det är viktigt 
att komma igång snabbt. Ibland kan dock det sociala pratet dra ut på tiden. 

 
Analysen av observationsstudien visar att allt som beslutas under arbetsmötenas gång 
dokumenteras under respektive aktivitet vilket gör traditionella mötesanteckningar 
överflödiga. 
 
Runsten och Werr (2016) lyfter upp fyra förmågor som krävs för att ett team ska 
betecknas som ett kollektivt kompetent team. Analysen av såväl observationsstudien 
som intervjustudien visar teamets kollektiva förmåga (ibid.) enligt följande: 
Reflektionsförmåga: Syftet med arbetsmötet förefaller vara så tydligt att det faller sig 
naturligt för mötesdeltagarna att reflektera över var i processen teamet som helhet 
befinner sig. Om någon lyfter upp ett problem som hindrar denne från att arbeta 
vidare med sin aktivitet, reflekterar teamet snabbt över problemet för att avgöra om 
det finns en snabb lösning. Finns det inte det fattar mötesledaren beslut om vilka som 
får i uppdrag att hantera problemet efter mötets slut. De uppmanas också att berätta 
vid nästa möte hur de löste problemet.  
Integrationsförmåga: Teammedlemmarna har arbetat tillsammans relativt länge och 
förefaller ha lärt sig varandras styrkor och svagheter. Alla är inställda på att använda 
mötestiden för att komma vidare med de planerade aktiviteterna. När en ny aktivitet 
hämtas från ”To do” kolumnen på Kanban-tavlan går det relativt snabbt att bestämma 
vem som ska ta huvudansvaret för aktiviteten.  
Representationsförmåga: Teamet är sammansatt av kompletterande kompetenser 
vilket innebär att vem som helst kan hantera vilka aktiviteter som helst. Vissa är dock 
mer lämpade utifrån erfarenhet och kompetens än andra vilket teammedlemmarna är 
fullt medvetna om. De har fullt fokus på att hantera aktiviteterna enligt plan och 
fördelningen av arbetsuppgifter förfaller ske smidigt.  
Relationsförmåga: Transparensen kring vad respektive teammedlem arbetar med och 
var i processen man befinner sig är stor, mycket tack vare Kanban-tavlan som 
visualiserar alla planerade, pågående och avslutade processer. Det förefaller vara en 
trygg miljö i teamet vilket visar sig genom att teammedlemmarna inte drar sig för att 
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lyfta uppkomna problem som hindrar dem från att komma vidare i processen. 
Eftersom alla har ett gemensamt ansvar för alla leveranser är teamet beroende av ett 
öppet klimat som bygger på förtroende.  
 
Collier (2012) lyfter upp ett antal principer för att underlätta samarbetet under mötet. 
Analysen av observationsstudien och intervjustudien visar att det ur teamets 
perspektiv innebär följande: 

Benämn inte möteskallelsen ”möte”, ange varför det krävs samarbete för att lösa 
uppgiften och sätt en avgränsad mötestid: Alla formella möten har specifika namn 
som avslöjar vad syftet med mötet är, hur mötet är strukturerat, vilka som förväntas 
delta och vad de förväntas bidra med. Mötestiden är också på förhand bestämd. 
Kalla rätt personer och begränsa antalet obligatoriska deltagare: I enlighet med 
mötesstrukturen är det redan förutbestämt vilka kompetenser som krävs för att lösa 
ett specifikt mötes aktiviteter och vilka deltagare som är obligatoriska deltagare. Det 
är sedan upp till var och en som inte är en obligatorisk deltagare att avgöra om man 
har behov av att delta för att det hjälper en att komma vidare med det uppdrag som 
man själv arbetar med eller om man har viktig information att delge mötet.  

Agera som om du befann dig i ett glashus: Vilka möten som äger rum vid vilken 
tidpunkt är transparent för alla. De flesta möten äger rum i virtuella mötesrum. Alla 
Kanban-tavlor är tillgängliga för alla dygnet runt.   
Eliminera störningsmoment: Det är klart uttalat att verktyg som inte fyller en 
funktion under mötena inte ska användas. Det enda störningsmoment som jag hörde 
under de möten som jag observerade var trafik och andra förekommande ljud utanför 
det rum som en av mötesdeltagarna befann sig i.  
Kom snabbt fram till beslut: När en mötesdeltagare lyfter upp ett problem som 
denne behöver hjälp från någon annan att lösa ägnade mötesdeltagarna en kort tid till 
att försöka hitta en lösning på problemet. Väldigt snart fattade dock mötesledaren 
beslut om att problemet skulle lösas efter mötet och vilka som fick i uppdrag att 
arbeta vidare med problemet för att sedan återkoppla lösningen till resten av 
mötesdeltagarna vid nästa möte.  
Undvik ceremonier: Kanban-tavlan utgör ett bra stöd för att strukturera upp 
diskussionerna under mötet och för att fokusera på de aktiviteter som står på 
agendan. Eftersom Kanban-tavlan är digital så uppdateras den löpande under mötets 
gång istället för att skriva separata mötesanteckningar.  
Synkronisering framför asynkronisering: Kanban-tavlan är en del i teamets digitala 
arbetsyta. En annan del är chatfunktionen som enligt den intervjuade respondenten 
används flitigt för att lösa problem eller kommunicera mellan mötena. Detta dels för 
att undvika långa mejltrådar och dels för att göra det möjligt för alla intresserade att 
följa diskussionerna som sker mellan deltagarna.  
Använd kommunikation ansikte-till-ansikte i så hög utsträckning som möjligt: 
Även om teamets möten i huvudsak sker virtuellt så finns det utarbetade rutiner för 
hur ofta teammedlemmarna ska mötas fysiskt. 
Undvik upprepning: Kanban-tavlan och chatfunktionen möjliggör för den som inte 
har haft möjlighet att närvara vid ett möte att fånga upp vad som har sagts och vilka 
beslut som har fattats.  
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Team står ofta inför uppdrag där det krävs olika kompetenser för att komma till en 
lösning och för att kunna dela med sig av kunskapen krävs det att teammedlemmarna 
interagerar under ett arbetsmöte (Kauffeld & Lehmann-Willenbrock, 2012). Det sätt 
som teamet organiserar arbetsmötena, fyller det med innehåll och skapar normer för 
vem som får yttra sig och vad man får prata om, skapar möjligheter och 
begränsningar för ett rationellt handlande (Granberg & Ohlsson, 2005). Strukturen 
möjliggör eller begränsar teammedlemmarnas förmåga att utveckla en gemensam 
förståelse för de uppgifter som de är satta att utföra och vilka de möjliga strategierna 
för att utföra dem är (ibid.). Hur interaktionen i gruppen fungerar påverkar därmed 
kvaliteten i mötesresultatet (Kauffeld & Lehmann-Willenbrock, 2012). Den intervjuade 
respondenten förklarar strukturen och innehållet på de möten som teamets 
medlemmar i huvudsak deltar i enligt följande: 
Story Design Meeting 
Beskrivningen av kundens behov, ”User Stories”, utgör basen i företagets 
kvalitetsutveckling. För att en ”User Story” ska bli hanterbar bryts den ner till 
konkreta funktioner som sedan prioriteras utifrån den funktion som genererar störst 
värde för slutanvändaren. Dessa funktioner bidrar tillsammans till att utveckla 
produkten på det sätt som användaren önskar. Ett ”Story Design Meeting” genomförs 
i huvudsak i samband med att en ny större funktion för produkten ska utvecklas. 
Resultatet av detta arbetsmöte är att den övergripande ”User Storyn” har delats in i 
flera mindre och mer hanterbara ”User Storys” för att underlätta utvecklingen av den 
nya funktionaliteten i flera steg. Under mötet säkerställs att alla inblandade har en 
överenskommen bild av vilket användarbehov som funktionerna ska tillfredsställa.  
 
Ett ”Story Design Meeting” är ett tvärfunktionellt möte som leds av produktägaren 
(PM). Målet med mötet är att deltagarna ska ha med sig en grov plan över vilka 
funktioner som ska utvecklas i vilken prioriteringsordning samt processen från 
identifierade användarbehov till kvalitetssäkrade och levererade funktioner. Alla som 
förväntas delta i mötet ska i god tid få en kallelse till mötet som är avsatt till 1-2 
timmar.  
 
Start Up Meeting 
Utifrån den grova plan som ”Story Design Meeting” resulterar i, genomför teamet 
ett ”Start Up Meeting”. Syftet med mötet är dels att säkerställa att alla som förväntas 
bidra har en överenskommen bild av effektmålet, det vill säga det som teamet ska ha 
uppnått när de är klara med sin utveckling. Dels är syftet att planera vem som ska 
göra vad och när leveranserna ska ske. Målet med mötet är att deltagarna ska ha med 
sig en detaljerad leveransplan. Även detta är ett tvärfunktionellt möte som leds av 
teamets ”Dev Lead” (delveloper leader).  
 
Den avsatta tiden för mötet är 1-2 timmar. Mötet är uppdelat i två delar där den första 
delen av mötet används för att säkerställa effektmålet medan den andra delen 
används för detaljplanering av projektet. Det är endast den första delen som är 
obligatorisk för alla deltagare. Detaljplaneringen är i huvudsak intressant för CMS UI-
teamets medlemmar.  
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Resolve Meeting 

Syftet med Resolve Meeting är att säkerställa att alla deltagare har en överenskommen 
bild av hur de utvecklade funktionerna inom ramen för ”User Storyn” fungerar i 
praktiken och för att säkerställa att utvecklingen av funktionerna sker enligt plan. 
Dessa möten fungerar som ett första kvalitetstest och genomförs innan intern 
leverans. Målet med mötet är att ge deltagarna en möjlighet att delge sina synpunkter 
på de utvecklade funktionerna samt för att ge CMS UI-teamet återkoppling på 
funktionaliteten.  
 
Även detta är ett tvärfunktionellt möte som är obligatoriskt för ”Dev Lead” 
(developer leader) och frivilligt för resten av teammedlemmarna som deltar i mån av 
tid. Mötet leds av ”Dev Lead” och den avsatta mötestiden är en timme. 
 
Daily Stand Up Meeting 
Kl. 09:15 svensk tid varje vardag genomför teamet ett ”Daily Stand Up Meeting”. 
Syftet är att säkerställa att teamet följer den detaljerade leveransplanen, stärka känslan 
av att arbetet går framåt och att reda ut om det finns något som hindrar någon från att 
följa planen och i så fall vad. Målet med mötet är att förstärka det kollektiva ansvaret 
för teamets leveranser och att säkerställa att det finns hjälp att få om man har kört fast 
i något.  
 
Mötet leds av teamledaren och den avsatta tiden för mötet är 15 minuter. 
Mötesledaren ansvarar för att efter mötet säkerställa att de eventuella problem som 
hindrar någon i teamet från att följa planen får en lösning direkt efter mötet. 
Utgångspunkten är att använda teammedlemmarnas tid optimalt. Samtliga 
teammedlemmar deltar. Produktägaren, PM, deltar sällan men i mån av tid. Deltagare 
från andra team deltar vid behov. 
 
Retrospective  
Ett ”Retrospective” är ett återblickande möte som genomförs några gånger per år. När 
teamet arbetade enligt Scrum genomfördes mötet efter varje sprint. Ambitionen är att 
genomföra mötet månadsvis men på grund av att några i teamet är tjänstlediga och 
två nya medlemmar har tillkommit så har teamet inte kommit tillbaka till den tänkta 
strukturen. Syftet med ett ”Retrospective” är att åstadkomma ständiga förbättringar 
genom att ge alla som är beroende av varandra i sitt vardagliga möte en chans att 
stanna upp och tillsammans reflektera över kvaliteten på det arbete som man 
genomför och de arbetsverktyg som man använder. Alla mötesdeltagare får här 
möjlighet att delge varandra: 

• Saker som man tycker fungerar bra 
• Saker som man tycker fungerar dåligt 
• Förslag på vad man skulle kunna göra bättre 

 
Förslagen skrivs ner och mötet avslutas med att alla deltagare får lägga tre röster var 
på de förslag som de upplever är mest prioriterade att genomföra. De tre förslag som 
har fått flest röster är dem som teamet ska genomföra fram till nästa ”Retrospective”. 
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Förslagen förs in på teamets Kanban-tavla som en synlig påminnelse för 
teammedlemmarna. För att följa upp att förslagen har gett önskad effekt påbörjas 
varje nytt ”Retrospective” med en genomgång av de genomförda förslagen.   

4.3 Vilken funktion fyller ledaren av arbetsmötet? 
Ledarskapets roll vid möten handlar om att balansera mellan två extremer (Yukl, 
2012). Att inta ett alltför passivt eller ett alltför dominant beteende riskerar att göra 
mötesdeltagarna inaktiva (ibid.). En effektiv mötesledare lyckas hitta balansen genom 
att välja rätt tidpunkt för att utöva såväl sin uppgiftsrelaterade- som sin 
gruppunderhållande funktion (ibid.). Det observationsschema som användes i studien 
utgick från de viktiga typer av ledarskapsbeteenden i beslutsgrupper som Yukl (2012) 
har fastställt. Dessa utgår från fem uppgiftsrelaterade ledarskapsfunktioner och fem 
gruppunderhållande ledarskapsfunktioner (ibid.). En analys av ledarens funktion 
under de observerade mötena visar följande (se tabell 4.1): 

 
Uppgiftsrelaterade ledarskapsfunktioner 
Funktion Mål 
Processtrukturering Vägleda och styra ordningsföljden i 

diskussionen 
Ledaren fyller funktionen i stor omfattning. 
Kanban-tavlan är utgångspunkt för mötets struktur som följer en förutbestämd rutin. Mötet 
genomförs på samma sätt varje dag med samma uppsättning deltagare. Ledaren hälsar alla 
välkommen och går igenom alla aktiviteter som finns upptagna under kolumnen ”In 
Progress”. För att förtydliga vilken aktivitet som diskuteras markerar ledaren den aktuella 
aktiviteten. Varje deltagare tar ansvar för att dela med sig av och efterfråga nödvändig 
information för att komma vidare i arbetet med den aktivitet som man ansvarar för. Den som 
ansvarar för aktiviteten redogör för var i processen personen befinner sig och om det finns 
några hinder för att aktiviteten kan genomföras enligt plan. När redogörelsen för en aktivitet 
är färdig ställer ledaren ett frågande ”ok”. Om ingen säger något fortsätter ledaren processen 
genom att markera nästa aktivitet och låta den ansvarige ta vid. Processen fortsätter till dess 
att alla aktiviteter är genomarbetade. Ledaren tar därefter upp bilden på kolumnen ”Other 
issues” och processen fortsätter till dess att mötestiden är till enda. 
 
Stimulera till kommunikation Öka informationsutbytet 
Ledaren fyller funktionen i stor omfattning. 
Så snart någon deltagare tar upp en frågeställning som kräver en åtgärd upprepar ledaren 
frågeställningen och väntar sedan på att någon i teamet ska återkoppla på den. Om det är 
uppenbart vem i teamet som har kompetens eller erfarenhet att bidra till en lösning bollar 
ledaren över till den personen och föreslår att dessa personer hörs av i direkt anslutning till 
mötet för att tillsammans hitta en lösning. Ansvariga för en frågeställning som har kommit 
upp på ett tidigare möte tar ansvar för att återkoppla till teamet när frågeställningen har nått 
en lösning.  
Förtydliga kommunikation Öka förståelse 
Ledaren fyller funktionen i stor omfattning. 
När någon av deltagarna tar upp en frågeställning som kräver en åtgärd för att deltagaren 
ska komma vidare i arbetet med den aktivitet som man ansvarar för, repeterar ledaren 
frågeställningen för att säkerställa att alla deltagare har uppmärksammat den och kan bidra.  
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Sammanfatta Kontrollera förståelsen och bedöma vilka 
framsteg som har gjorts 

Ledaren fyller funktionen i stor omfattning. 
Innan mötet avslutas ställer ledaren frågan om allt är ok och inväntar svar från deltagarna. 
Om ingen deltagare tar ordet avslutar ledaren med ett ”bye”. 
Pröva konsensus Kontrollera att alla är överens 
Det går inte att påvisa att ledaren fyller funktionen. 
Det dagliga mötet är ett forum för att säkerställa att alla deltagare har de förutsättningar som 
krävs för att de aktiviteter som var och en ansvarar för ska gå att genomföra enligt planerad 
process. På dessa möten fattas inga avgörande strategiska beslut som kräver konsensus.  

 
Gruppunderhållande ledarskapsfunktioner 
Funktion Mål 
Gatekeeping Öka och balansera deltagandet 
Ledaren fyller funktionen i hög omfattning. 
Genom att markera var och en av de aktiviteter som deltagarna arbetar med fördelar ledaren 
deltagandet eftersom det redan på förhand är givet att den som ansvarar för aktiviteten 
redogör för den. 
Harmonisera Minska spänningar och fientlighet 
Det går inte att påvisa att ledaren fyller funktionen. 
Under de observerade mötena går det inte att uttyda någon spänning eller fientlighet i 
teamet.  
Stödja Förhindra att deltagarna drar sig undan, 

minska spänningar 
Ledaren fyller funktionen i hög omfattning. 
Ledaren börjar varje möte med att stämma av att alla deltagare är närvarande. Ledaren följer 
samma rutin för mötet varje gång vilket gör att samtliga deltagare får möjlighet att lyfta 
frågeställningar som hindrar den aktivitet som man ansvarar för från att följa planerad 
process. Detta gör det omöjligt för någon att dra sig undan. 
Ställa upp normer Reglera beteendet 
Ledaren fyller funktionen i hög omfattning. 
Ledaren inleder mötet så snart denne har kontrollerat att alla deltagare finns på plats. Om 
deltagarna börjar prata innan mötet påbörjas så markerar ledaren den aktivitet som står på 
tur att diskuteras och säger tydligt ”let´s get started”.   
Processanalys Upptäcka och lösa processproblem  
Ledaren fyller funktionen i hög omfattning. 
Ledaren säkerställer att mötet uppfyller sitt syfte på utsatt tid genom att driva på 
redogörelserna. Om en deltagare tar upp en frågeställning som kräver stöd från någon annan 
deltagare säkerställer ledaren att någon i teamet tar på sig att bidra till att frågeställningen 
når en lösning efter mötets avslut.  

 
Tabell 4.1 Redogörelse av mötesledarens uppgiftsrelaterade- och gruppuppgiftsunderhållande funktion. 

4.4 Hur upplever teammedlemmarna kvaliteten i arbetsmötet? 
Studier visar att det finns en stark relation mellan hur interaktionen mellan 
mötesdeltagarna fungerar och kvaliteten i mötesresultatet (Baran et al., 2012; Kauffeld 
& Lehmann-Willenbrock, 2012; Rogelberg et al., 2006). Det finns även en relation 
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mellan mötesnöjdhet, teamprestation och organisatorisk framgång (Kauffeld & 
Lehmann-Willenbrock, 2012). Två faktorer som påverkar arbetsmötenas kvalitet är 
dels hur väl mötespraktiken fungerar, dels mötesdeltagarnas beteende under mötets 
gång, det vill säga interaktionen mellan mötesdeltagarna (Baran et al., 2012). Syftet 
med enkäten var att undersöka just dessa två faktorer. 
 
Enkäten, som skickades ut via webblänk till deltagarna, besvarades inom två veckor 
med en påminnelse och respondenterna använde mellan 1,5-3 minuter på sig att 
besvara alla frågor. Svarsfrekvensen var 87,5 procent. Den korta svarstiden kan 
indikera att svaren kom spontant. Resultatet (se bilaga 7.4) visar att respondenterna 
upplever en hög nöjdhetsgrad vad gäller såväl mötespraktik som mötesbeteende. Det 
som respondenterna upplever sig vara mest nöjd med är att mötena startar i tid, ett 
påstående som får resultatet 4,73 på en femgradig skala. Detta är ett resultat som 
stärks av dels den genomförda intervjustudien och observationsstudien. Det som 
respondenterna ger lägst värde, 3,86, är påståendet om att man ger input till 
mötesagendan inför mötet när möjlighet ges. Analysen av det är att mötesstrukturen 
är så väl etablerad att agendan för varje mötestyp redan är satt. Det bekräftas av 
resultatet, 4,43, på påståendet om att respondenterna vanligtvis får agendan före 
mötet. 
 
Även om teammedlemmarna i stort upplever hög nöjdhetsgrad med både 
mötespraktik och beteendet under mötena så finns det enligt undersökaren 
förbättringspotential. Bland annat är det en respondent som i ganska låg grad håller 
med om att de möten som de deltar i leds på ett bra sätt. Det förefaller även finnas en 
förbättringspotential när det gäller att schemalägga möten i god tid och att avsluta 
mötena i utsatt tid. Det här är ett resultat som stärks under intervjustudien där 
respondenten uttrycker att vissa möten tenderar att dra ut på tiden på grund av att 
mötesdeltagarna pratar om sådant som ligger utanför mötesagendan. När det gäller 
beteendet under mötena håller respondenterna i hög grad med om att de uttrycker 
sina åsikter, att de tar talutrymme och att de kommunicerar sina idéer under mötena. 
Detta resultat stärks av observationsstudien där mötesdeltagarna avbryter den som 
talar om de upplever något som otydligt. 
 
Kopplat till tidigare forskning (Baran et al., 2012, Kauffeld & Lehmann-Willenbrock, 
2012, Rogelberg et al., 2006) skulle den höga nöjdhetsgraden vittna om en god 
interaktiv förmåga i teamet, en hög prestation i teamet och en framgångsfaktor för 
organisationen. 
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5 Slutsatser 
Resultatet och analysen av detta arbete visar att det studerade teamet har hittat ett 
förbättringsprogram som är väl anpassat för att arbeta med kvalitetsutveckling utifrån 
den verksamhet som teamet ansvarar för. Företaget som teamet verkar inom befinner 
sig på en starkt konkurrensutsatt marknad där kunderna ställer allt högre krav på 
snabbare leveranser av förbättrad funktionalitet. Med arbetsmötet som motor har 
teamet hittat ett systematiskt tillvägagångssätt för att möta kundernas behov och 
förväntningar i syfte att behålla sin position på marknaden. Arbetsmötena fungerar 
som ett nav för att organisera arbetet, integrera kunskap, lösa problem och fatta 
beslut. Strukturen för arbetsmötena är väl förankrad internt och varje mötestyp har 
specifika namn som skvallrar om vad arbetsmötets syfte och mål är, vilka som 
förväntas delta och vad de förväntas bidra med. Mötestiden är också på förhand 
bestämd.  
 
Med den digitala Kanban-tavlan har teamet hittat ett funktionellt arbetsverktyg för att 
strukturera sitt arbete och få en överskådlig bild av var i processen teamet befinner 
sig. Kanban-tavlan är utgångspunkten för arbetsmötena och den är åtkomlig för alla 
dygnet runt. Detta är en stor fördel då teamets medlemmar befinner sig på olika 
platser vilket även flera av de övriga teammedlemmarna som detta team är beroende 
av att samverka med gör. Allt som beslutas under arbetsmötenas gång dokumenteras 
under respektive aktivitet vilket gör traditionella mötesanteckningar överflödiga.  
 
Att teamet är organiserat som ett självstyrande team underlättar för 
teammedlemmarna att fatta nödvändiga beslut och ta ett kollektivt ansvar för att det 
som är överenskommet levereras. Medlemmarna i teamet har överlappande 
kompetenser vilket gör att de kan täcka upp för varandra. Eftersom ansvaret att 
leverera vilar på teamet som helhet och inte på varje enskild individ, gör detta det 
möjligt för teamet att leverera även om någon i teamet blir förhindrad att leverera sin 
del. Det sätt som teamet är organiserat på stärker teamets möjligheter att fungera som 
ett kollektivt kompetent team. 
 
Teamets dominerande perspektiv vid bedömning av kvalitet är användar- och 
värdebaserat. Värdet för kunden står alltid i centrum vid prioritering av vilken 
funktionalitet som ska utvecklas och vilka aktiviteter som ska genomföras. Kunden 
involveras under processens gång och det krävs ett godkännande från kunden på 
varje delleverans innan nästa leverans får starta. Detta arbetssätt ger utrymme att 
genomföra nödvändiga justeringar på vägen mot slutleveransen. Kundens behov och 
förväntningar sammanställs i det som kallas ”User Story”. Denna fungerar som en 
utgångspunkt för att översätta kundernas behov och förväntningar till 
produktegenskaper.  
 

Ledaren av arbetsmötet fyller en viktig roll när det gäller att balansera mellan den 
uppgiftsrelaterade- och gruppunderhållande funktionen. Mötesdeltagarna kopplar 
upp sig till arbetsmötet i tid och ledaren driver mötet framåt genom att systematiskt 
avhandla respektive aktivitet och snabbt avgöra om uppkomna problem går att lösas 
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under mötet eller om problemet är för komplext och kräver en lösning utanför 
mötestiden. Eftersom alla ledarroller utom teamledarrollen byts ut i samband med att 
teamet tar sig an en ny ”User Story” så utvecklar samtliga teammedlemmar förmågan 
att leda möten effektivt.  
 
Eftersom arbetsmötet fyller en central funktion för kvalitetsutvecklingsarbetet 
spenderar teammedlemmarna mycket tid i arbetsmöten. Trots detta upplever de en 
hög nöjdhetsgrad med både mötespraktik och beteendet under mötena. De upplever i 
hög grad att de uttrycker sina åsikter, att de tar talutrymme och att de kommunicerar 
sina idéer under mötena. Även om observationsstudien visade att ledaren av 
arbetsmötet fyller en viktig funktion är ledningen av mötena ett identifierat 
förbättringsområde. Det förefaller även finnas en förbättringspotential när det gäller 
att schemalägga möten i god tid och att avsluta mötena i utsatt tid.  
 
De slutsatser som går att dra av arbetet är sammanfattningsvis att: 

• Teamet har hittat ett förbättringsprogram som är väl anpassat för att arbeta 
med kvalitetsutveckling. 

• Arbetsmötet fyller en central funktion och att mötesstrukturen utgör ett 
värdefullt stöd för att effektivisera teamets arbete och ta tillvara 
teammedlemmarnas kompetens. 

• Ledaren för arbetsmötet fyller en viktig funktion när det gäller att balansera 
mellan de uppgiftsrelaterade- och gruppunderhållande funktionerna.  

• Teammedlemmarna upplever att arbetsmötena håller en hög kvalitet.  
 

Då arbetet är en fallstudie som är avgränsat till ett specifikt team går det inte att dra 
några generella slutsatser om att det sätt som det studerade teamet har valt att arbeta 
enligt är ett framgångsrikt sätt att driva kvalitetsutveckling. Teamets långa historia av 
att arbeta Agile indikerar dock att förbättringsprogrammet fungerar och övergången 
från Scrum till Kanban går i linje med den studie av Wang et al. (2012) som fann att 
organisationer med en hög mognadsgrad när det gäller användning av Agile tenderar 
att övergå till produktionsstyrningssystemet Kanban.  
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6 Diskussion och förslag till fortsatt 
forskning 

En högst relevant fråga att ställa sig så här i slutet av arbetet är om själva syftet 
uppnåddes. Svaret på den frågan är ja. Syftet var att bidra till utvecklingen av 
kvalitetsutvecklingsområdet genom att beskriva hur en Agile verksamhet använder 
arbetsmötet som ett strategiskt verktyg i sitt kvalitetsutvecklingsarbete genom att 
besvara följande frågeställningar: 

• Hur använder det studerade utvecklingsteamet Agile som 
förbättringsprogram? 

• Vilken funktion fyller arbetsmötet och hur ser mötesstrukturen ut? 
• Vilken funktion fyller ledaren av arbetsmötet?  
• Hur upplever teammedlemmarna kvaliteten i arbetsmötet?  

 

En annan högst relevant fråga att ställa sig är huruvida det är ekonomiskt lönsamt att 
satsa resurser på att kvalitetsutveckla en verksamhets arbetsmöten. Svaret tycks ligga 
i ledningens inställning. Ser man det som en satsning är risken stor att man inte orkar 
hålla i förbättringsarbetet tillräckligt länge för att det ska ge önskad effekt. Betraktar 
ledningen däremot förbättringsarbetet som en långsiktig kulturförändring där 
verksamhetens intressenter bjuds in att vara delaktiga, då kommer sannolikt vinsterna 
inte att låta vänta på sig.  

 
Resultatet av det här arbetet visar att uthållighet är en viktig faktor för ett hållbart 
kvalitetsutvecklingsarbete. Det studerade teamet har hittat ett för dem fungerande 
förbättringsprogram som sätter individer och interaktioner i fokus och som använder 
arbetsmötet som ett strategiskt verktyg för att driva utvecklingen av verksamhetens 
produkt- och tjänstekvalitet. Ett förbättringsprogram som de håller fast vid och 
vidareutvecklar i takt med kundernas och marknadens förändrade förväntningar och 
behov. 
 

Vad kan då värdet av detta arbete sägas vara? Liksom tidigare studier stödjer 
resultatet av det här arbetet antagandet att det torde finnas en hel del att vinna för de 
verksamheter som väljer att ta arbetsmötet på allvar och betrakta det som en väsentlig 
del av förbättringsarbetet. Detta då omfattningen av arbetsmöten i både tid och 
kostnader redan idag är stor och tenderar att öka (Odermatt et al., 2017; Rogelberg, 
Leach, Warr & Burnfield, 2006; Shanock et al., 2013). Dessutom visar forskning att det 
finns samband mellan upplevd möteskvalitet och mötesdeltagarnas välmående 
(Rogelberg et al., 2006). En relevant fråga mot bakgrund av ovanstående är den som 
Sörqvist (2016) ställer sig: varför får dåliga möten bara pågå?  
 

Det här arbetet ger en inblick i hur en verksamhet på en marknad i ständig förändring 
har hittat ett sätt att använda arbetsmötet som ett nav för att ta tillvara medarbetarnas 
kollektiva kompetens. Genom att organisera verksamheten i självstyrande team och 
flytta beslutsmandatet till dem som förväntas skapa kundvärde, har ledningen skapat 
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förutsättningar för ett gemensamt lärande och ansvarstagande. Med tydliga ramar och 
korta beslutsvägar har de även skapat förutsättningar för en mer lättrörlig och vig 
organisation. Genom att skapa en tydlig struktur för vilka frågeställningar som ska 
hanteras i vilka forum, med hjälp av vilka kompetenser och i vilket syfte, så har 
ledningen skapat förutsättningar för mötesdeltagarna att fokusera sin energi på att 
lösa problem och utveckla verksamheten. De har också skapat förutsättningar för alla 
medarbetare att utveckla de viktiga uppgifts- och grupprelaterade 
ledarskapsfunktionerna som enligt Yukl (2012) krävs för att åstadkomma effektiva 
arbetsmöten genom en platt organisationsstruktur med ett roterande ledarskap.  
 

Arbetsmötet är och kommer fortsätta att vara en viktig arena för 
verksamhetsutveckling. På en konkurrensutsatt marknad är verksamhetens flexibla 
förmåga det som skiljer överlevarna från dem som kunderna väljer bort. 
Förhoppningsvis har detta arbete gett inspiration till hur en verksamhet, med hjälp av 
en genomarbetad mötesstruktur, kan använda arbetsmötet som motor för att anpassa 
sig till nya villkor, flytta fram sina positioner och fortsätta vara relevant för dem som 
verksamheten finns till för. Som Ljungberg & Larsson (2012) poängterar så har det 
aldrig kostat så mycket och varit så riskfyllt som nu att inte fokusera på 
kvalitetsutveckling.  

 
Att verksamhetsledarna fortsätter att betrakta arbetsmötet som en icke-strategisk 
fråga kan hänga ihop med att det fortfarande finns få studier om arbetsmötet som 
social form (Rogelberg et al., 2006). Förslag till vidare forskning är att: 

• Studera arbetsmötets roll i fler verksamheter som arbetar Agile för att stärka 
eller förkasta resultatet om arbetsmötets kraft som motor i förbättringsarbetet. 

• Studera arbetsmötets roll i verksamheter som använder andra 
förbättringsprogram än Agile för att utöka antalet metoder att använda 
arbetsmötet som motor i förbättringsarbetet. 

• Studera verksamheter som använder arbetsmötet som ett strategiskt verktyg i 
sitt förbättringsarbete för att få fram fakta om de sociala och ekonomiska 
vinsterna med att lyfta arbetsmötet till en strategisk nivå. 

6.1 Metoddiskussion 
Som metod för att studera fenomenet arbetsmöte valdes fallstudie. För att kunna 
åstadkomma såväl bredd som djup i beskrivningen avgränsades arbetet till att studera 
ett enda team, väl medveten om att denna begränsning gör det omöjligt att dra några 
generella slutsatser.  
 
Med en reflektion över gjorda val vid design av studien går det att konstatera att det 
finns brister. En är valet att inte spela in de genomförda kvalitativa intervjuerna med 
kontaktpersonen på företaget. Att spela in intervjuer har framförallt nackdelar i form 
av att det kan hämma intervjupersonen och att man måste lyssna av hela intervjun en 
gång till (Kylén, 2004). Fördelen hade varit att det hade varit möjligt att transkribera 
intervjuerna och spara dessa för framtida bruk. Då värdet av detta inte motsvarade 
ansträngningen gjordes, i sann Agile-anda, valet att skriva ned det som sades under 
intervjuns gång och sammanställa det för att sedan skicka det till respondenten för 
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kvalitetssäkring.  
 
En annan brist är valet att genomföra en icke-deltagande observationsstudie framför 
en deltagande där den som genomför studien själv deltar i den aktivitet man vill 
studera (Fengen, 2005). Anledningen till val av studiedesign är att de observerade 
mötena är virtuella möten. Det hade berikat studien med deltagande vid ett eller flera 
fysiska möten eftersom det hade tillfört en känsla för gruppdynamiken. Problemet är 
bara att arbetet då inte hade kunnat färdigställas under utsatt tid. Det finns dock en 
styrka med gjorda val eftersom den icke-deltagande observationsmetoden 
möjliggjorde framtagande av data utan att påverka dem som studerades (Lagrosen & 
Lagrosen, 2009).   
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Bilagor 

Bilaga 1. Principer bakom ”Manifesto for Agile Software 
Development” 
 

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig 
leverans av värdefull programvara. 

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder 
utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel. 

3. Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par 
månaders mellanrum, ju oftare desto bättre. 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen 
under hela projektet. 

5. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de 
behöver, och lita på att de får jobbet gjort. 

6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att 
förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet. 

7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 
8. Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare 

skall kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 
9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 
10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är 

grundläggande. 
11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 
12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt 

och justerar sitt beteende därefter. 
  



 

 

Bilaga 2. Observationsschema 
 
Uppgiftsrelaterade ledarskapsfunktioner 
Funktion Mål 
Processstrukturering Vägleda och styra ordningsföljden i 

diskussionen 
Stimulera till kommunikation Öka informationsutbytet 
Förtydliga kommunikation Öka förståelse 
Sammanfatta Kontrollera förståelsen och bedöma vilka 

framsteg som har gjorts 
Pröva konsensus Kontrollera att alla är överens 

 
Gruppunderhållande ledarskapsfunktioner 
Funktion Mål 
Gatekeeping Öka och balansera deltagandet 
Harmonisera Minska spänningar och fientlighet 
Stödja Förhindra att deltagarna drar sig undan, 

minska spänningar 
Ställa upp normer Reglera beteendet 
Processanalys Upptäcka och lösa processproblem  

 
  



 

 

Bilaga 3. Enkäter 
 
Meeting practices 
As a part of a study at Mid Sweden University I kindly ask you to contribute by answering the 
following questions. When answering, think about the internal meetings that you regularly 
attend. Your answers are anonymous. If you have any questions, don´t hesitate to contact 
me, Karin Falkeström, student at Mid Sweden University, +4670-570 53 66. 
The meetings that I attend are well run 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
Meetings are usually scheduled in plenty of time for me to fit them into my schedule 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
The participants are interested in the opinions of others 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
Meetings end when you expect them to end 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
The meetings I attend are worth my time 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
The times of meetings scheduled are convenient 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
Meetings start on time 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
We are informed about our meetings well in advance 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
I usually receive meeting agendas ahead of the meeting 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
The meetings I attend typically have agendas 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
 

  



 

 

 
Meeting citizenschip 
As a part of a study at Mid Sweden University I kindly ask you to contribute by answering the 
following questions. When answering, think about the internal meetings that you regularly 
attend. Your answers are anonymous. If you have any questions, don´t hesitate to contact 
me, Karin Falkeström, student at Mid Sweden University, +4670-570 53 66. 
I express my true opinions in meetings 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
I communicate my ideas in meetings 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
I speak up in meetings 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
During meetings, I volunteer information that may help solve someone else’s problem 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
I try to make our meetings more productive 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
If I don’t agree with the group during a meeting, I say so 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
If given the opportunity beforehand, I provide input regarding the meeting agenda 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
I come prepared to meetings 
Strongly disagree                                                                                                 Strongly agree 

 
 
  



 

 

Bilaga 4. Enkätresultat 
 
Meeting practicies 
Påstående 1 2 3 4 5 Medelvärde 
Meetings start on time x x x 2 5 4,73/5 
The meetings I attend are worth my time x x x 4 3 4,43/5 
The times of meetings scheduled are 
convenient 

x x x 4 3 4,43/5 

I usually receive meeting agendas ahead of 
the meeting 

x x 1 2 4 4,43/5 

The participants are interested in the opinions 
of others 

x x 1 3 3 4,29/5 

The meetings that I attend are well run x 1 x 2 4 4,29/5 
The meetings I attend typically have agendas x x 2 2 3 4,14/5 
Meetings are usually scheduled in plenty of 
time for me to fit them into my schedule 

x x 3 1 3 4,00/5 

Meetings end when you expect them to end x x 3 1 3 4,00/5 
We are informed about our meetings well in 
advance 

x x 2 3 2 4,00/5 

 x 1 12 24 33  
  
Meeting citizenship 
Påstående 1 2 3 4 5 Medelvärde 
I express my true opinions in meetings x x x 5 2 4,29/5 
I communicate my ideas in meetings x x x 5 2 4,29/5 
I speak up in meetings x x x 5 2 4,29/5 
During meetings, I volunteer information that 
may help solve someone else’s problem 

x x 1 3 3 4,29/5 

If I don’t agree with the group during a meeting, 
I say so 

x x 1 4 2 4,14/5 

I come prepared to meetings x x 2 2 3 4,14/5 
I try to make our meetings more productive x x 2 3 2 4,00/5 
If given the opportunity beforehand, I provide 
input regarding the meeting agenda 

x x 3 2 2 3,86/5 

 x x 9 29 18  
 
Tabell 4.2 Sammanställt resultat av enkätstudien i fallande ordning från högsta till lägsta medelvärde. 
 


