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Förord 
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och lärorik tid och jag hoppas att ni läsare får en trevlig läsning! 
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Research questions: How are participants' creativity affected when agile methods are used 

in practice? How do agile methods affect the ability to innovate? 

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate how a small IT company works to 

increase creativity by working according to the agile approach, in order to be able to affect 

the capacity for innovation. 

 

Method: This study is based on a case study. The company is a small IT consulting 

company that works with system development. The company has 15 employees and works 

according to the agile approach and they have two Scrum teams. This work is based on the 

qualitative method with influences of a deductive approach, since the study is mainly based 

on semi-structured interviews and observations. 

 

Conclusions: The conclusions are that the agile methods affect creativity by increasing the 

participants' motivation. The agile way of working affects the creativity of the employees, as 

it is free to pick the tasks that you want in each sprint, it contributes to increase both 

motivation and curiosity. Another conclusion is that the agile methods affects the 

participants' creativity as it gives the employees more freedom to plan their work and gives 

them the opportunity to solve their task in their own way, for example by testing new 

technologies. The agile methods affect the participants' creativity in such a way that it can 

reduce the stress from outside the workgroup itself. This is because it is the product owner 

who has the main contact with the end customer.  

 

The agile way of working affects the ability to innovate because it is constantly entering new 

tasks that the working group has to solve, and the tasks are very different to each other, it 

contributes to increased dynamism and challenge. An interesting conclusion was that the 

product owners created an unconscious challenge linked to the employees' tasks, as the 

employees felt that the requirement specifications that they received were difficult to 

understand. The final conclusion is that the agile methods created freedom for the 

employees to be able to prioritize themselves among their tasks and choose how to solve the 

tasks.   



Sammanfattning 

 

Datum: 2019-06-07  

 

Nivå: Masternivå   

 

Institution: Institutionen för samhällsvetenskaper  

 

Författare: Evelina Ljungman  

 

Titel: Hur påverkar agila metoder kreativitet och innovationsförmåga? – En fallstudie 

utifrån ett litet IT-konsultföretag som arbetar enligt Scrum-metoden 

 

Handledare: Lars Vigerland 

 

Nyckelord: Innovation, kreativitet, IT-konsultföretag, agila metoder, organisationsklimat  

 

Frågeställningar: Hur påverkas deltagarnas kreativitet när agila metoder används i 

praktiken? Hur påverkar agila arbetsmetoder innovationsförmågan? 
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kreativitet genom att arbeta enligt det agila arbetssättet, för att på så sätt kunna påverka 

innovationsförmågan. 

 

Metod: Denna studie baseras på en fallstudie. Företaget är ett litet IT-konsultföretag som 

arbetar med systemutveckling. Företaget har 15 anställda och arbetar enligt det agila 

arbetssättet och de har två Scrum-team. Detta arbete har sin grund i den kvalitativa metoden 

med influenser av ett deduktivt förhållningssätt, då studien huvudsakligen baseras på semi-

strukturerade intervjuer och observationer. 

 

Slutsatser: Slutsatserna som kan dras är att det agila arbetssättet påverkar kreativiteten 

genom att öka deltagarnas motivation. Det agila arbetssättet påverkar kreativiteten hos de 

anställda, då det är fritt att plocka de uppgifter som man själv vill i varje sprint bidrar det till 

att det kan öka både motivationen och nyfikenheten. En annan slutsats är att det agila 

arbetssättet påverkar deltagarnas kreativitet då det ger de anställda en mer frihet att planera 

sitt arbete och ger de möjligheten att själva lösa sin arbetsuppgift på sitt sätt, genom att 

exempelvis testa nya tekniker. Det agila arbetssättet påverkar deltagarnas kreativitet på så 

sätt att det kan minska stressen utifrån för själva arbetsgruppen. Detta på grund av att det är 

produktägaren som har den främsta kontakten med slutkunden.  

 

Det agila arbetssättet påverkar innovationsförmågan genom att i och med att det ständigt 

kommer in nya arbetsuppgifter som arbetsgruppen ska lösa och då arbetsuppgifterna skiljer 

sig mycket åt, bidrar det till en ökad dynamik och utmaning. En intressant slutsats var att 

produktägarna skapade en ometveten utmaning kopplat till de anställdas arbetsuppgifter då 

de anställda ansåg att kravspecifikationerna som de fick var svåra att förstå. Sista slutsatsen 

som kan dras är att det agila arbetssättet skapade en frihet hos de anställda att själva kunna 

prioritera bland sina arbetsuppgifter och metoden som de ska lösas på. 
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1 Inledning  

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden för studieområdet följt av en problematisering som leder 

fram till studiens syfte, frågeställningar samt avgränsningar. Avsnittet avslutas med 

uppsatsens disposition.   

1.1 Bakgrund  

”Innovationer är drömmars förverkligande[...]De nationer som leder innovationsligan 

kommer också att leda den ekonomiska utvecklingen” (Hök, Stubbe & Tenerz, 2011, s. 100, 

101). 

Innovation är ett begrepp som under senare tid kommit att bli angeläget för företag att 

fokusera på (Reiter-Palmon, 2018). Genom den ökade globaliseringen har konkurrensen 

mellan företag ökat och för att uppfylla de ständigt föränderliga kraven från kunderna 

behöver företagen utveckla nya idéer för att kunna vara konkurrenskraftiga (Griffin & 

Hauser, 1996; Steiber, 2014; Denning, 2018). Genom att lyckas vara innovativa kan företag 

bland annat öka sin marknadsandel, lönsamhet och tillväxt gentemot konkurrenter (Tidd, 

Bessant & Pavitt, 2005; Baumol, 2014; Kahn, 2018).   

Trots att innovation blivit ett allt mer vedertaget begrepp finns det inte någon entydig 

definition vad begreppet betyder. Vaughan (2013) beskriver att det handlar om att vara 

nyskapande genom att till exempel skapa nya produkter, kombinera redan befintliga varor 

och tjänster till nya produkter eller införa nya processer inom organisationen. En annan 

definition av begreppet beskrivs som ”innovation is an outcome, innovation is a process, 

and innovation is a mindset” (Kahn, 2018, s. 453). Generellt kan innovation beskrivas 

handla om att skapa något nytt.  

Sverige är ett av de mest innovativa länderna i världen (Bloomberg, 2018). Varje år 

sammanställer analysföretaget Bloomberg ett index gällande vilka länder som är mest 

innovativa. Mätningarna baseras bland annat på hur tätt det är mellan de högteknologiska 

företagen, utgifter för forskning, andel i högre utbildning, patentfrekvens, forsknings-

frekvens, produktivitet samt förädlingsgrad i produktionen. Dessa mätningar visar att 

Sverige placerar sig på en andra plats efter Sydkorea. 

Majoriteten, ca 99,4 % av företag som verkar på den svenska marknaden är små företag och 

de är av stor betydelse för sysselsättningen och tillväxten i Sverige (Ekonomifakta A, 2018). 
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Små företag definieras som företag som sysselsätter mellan 10-49 anställda och vars 

årsomsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro (Svenskt Näringsliv, 

2017). Enligt Lindholm (2004) har små företag lättare att kunna anpassa sig efter marknaden 

då de är mer flexibla än större företag. Sahut och Peris-Ortiz (2014) beskriver att små 

företag har större restriktioner än större företag att kunna vara innovativa då de har en mer 

begränsad tillgång till resurser, exempelvis personal och pengar. Detta beskriver dock 

Reshetov (2015) vara en fördel för små företag, då de har begränsade resurser är de mer 

benägna att skynda på utvecklingen och har lättare att anpassa sig och använda ny teknik för 

att kunna överleva på marknaden.  

I Sverige har det skett ett skifte från att industrisektorn stått i fokus för den svenska 

tillväxten, till att tjänsteföretagen har kommit att få en allt större betydelse (Maican & Orth, 

2018). De utgör cirka två tredjedelar av Sveriges bruttonationalprodukt och skapar allt fler 

arbetstillfällen i samhället (Ekonomifakta B, 2018). Inom tjänstesektorn har IT-branschen 

blivit en av de sektorer som upplevt starkast tillväxt (Almega, 2018). Enligt tjänste-

organisationen Almega (2018) består IT-sektorn av många företag som utvecklar framtiden 

och sysselsätter en stor mängd människor i Sverige.  

Inom marknaden som IT-företagen verkar sker snabba förändringar och tekniken utvecklas 

ständigt. Då krävs det av dessa företag att de håller sig uppdaterade med de senaste 

lösningarna för att kunna vara konkurrenskraftiga (Sommerville, 2011; Stray, Moe & Hoda, 

2018). För att lättare kunna anpassa sig efter den dynamiska marknaden krävs det att IT-

företagen är flexibla och det har lett till att flera IT-företag har ändrat sitt sätt att arbeta 

(Sherehiy, Karwowski & Layer, 2007; Gustavsson, 2014; Stray et al. 2018).     

På 1990-talet började ett nytt arbetssätt att växa fram bland organisationer som praktiskt 

arbetade med systemutveckling, som kom att kallas för ett agilt arbetssätt (Sommerville, 

2011). Ordet agilt kommer ursprungligen från engelskan och kan översättas på svenska till 

smidigt eller rörligt (Gustavsson, 2014). I företag som arbetar med systemutveckling sker 

arbetet oftast i projektform, där kunden kommer med en beställning av en tjänst som sedan 

ett arbetsteam ska lösa under en viss tid (Larman & Basili 2003). Anledningen till att det 

agila arbetssättet växte fram var på grund av att systemutvecklare ansåg att vid den 

traditionella projektledningsformen var det svårt att genomföra förändringar under projektets 

gång (Jansson, 2015). Oftast skedde en planering vid projektets inledning och sedan under 

projektets gång var det svårt att gå ifrån de styrdokument som fanns (Gustavsson, 2014). 



3 

 

Problemet var att det var svårt för både kunden och systemutvecklarna att i detalj kunna 

beskriva och skapa det system som önskades innan själva utvecklingen av produkten inletts 

(Jansson, 2015).   

Vid det agila arbetssättet bedrivs projektarbetet inkrementellt, vilket innebär att det 

utvecklas små delar av produkten under hela processen som sedan läggs till slutprodukten 

(Cobb, 2011). Arbetet sker även iterativt, vilket innebär att arbetet sker i cykler med ständig 

kommunikation med kunden för att på så sätt kunna vara mer flexibel och anpassa sig efter 

kundens önskemål (Denning, 2018). Vid det agila arbetssättet står utvecklingsteamet i fokus 

då själva arbetet utförs självständigt av gruppen utan inblandning av ledare (Hodgson & 

Briand, 2013).  

Det agila arbetssättet består av ett antal olika metoder, exempelvis eXtreme Programming 

(XP), Crystal, Dynamic Software Development Method (DSDM), Feature Driven Design 

(FDD) samt Scrum (Sommerville, 2011; Gustavsson, 2014). Scrum-metoden är den metod 

som har blivit mest etablerad inom systemutvecklingsbranschen (Version one, 2013), vilket 

denna studie kommer att fokusera på. Inom Scrum-metoden står arbetsteamet i fokus, de är 

självstyrande och har ingen formell ledare utan stöds av en så kallad Scrum-master 

(Kniberg, 2007). Kontakten med kunden sker via en produktägare som vidarebefordrar krav 

och specifikation till arbetsgruppen som sedan utvecklar själva produkten.  

1.2 Problemdiskussion  
 

De agila metoderna är utformade att vara flexibla då de korta arbetscyklerna med täta 

leverenser och ständig kontakt med kund ger en större möjlighet att snabbt reagera på 

förändringar (Sommerville, 2011). Vid de agila metoderna står individer och samarbete i 

fokus gentemot processer och verktyg (Beck et al., 2001; Hohl et al. 2018). Dock har det 

visat sig att det kan behöva finnas någon form av plan eller struktur för att kunna leverera 

det som är beställt av kunden. Detta på grund av att det har visat sig att de flesta projekt 

inom systemutveckling som misslyckas gör det på grund av att det saknas en vision (Qumer 

& Henderson-Sellers, 2008; Kisielnicki & Misiak, 2017). Även Standish (2013) och Jansson 

(2015) beskriver att projekt inom systemutveckling ofta leder till misslyckande då 

slutprodukten inte blir som planerad, det blir dyrare än planerat och tidsplaneringen följs 

inte. Dingsøyr et al. (2012) beskriver att forskning gällande de agila metoderna är teorisvag 

och det saknas en generell förståelse för hur de agila metoderna fungerar i praktiken.  
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Jansson (2015) beskriver att det agila arbetssättet har blivit allt mer populärt, dock saknas 

det forskning om hur, varför och i vilka sammanhang de agila metoderna fungerar. Vidare 

beskrivs det att systemutveckling är komplext eftersom det kräver en hög grad av kreativitet 

hos utvecklarna. Kreativitet definieras vanligen som produktionen av nya idéer eller 

problemlösningar och handlar både om processen av idégenerering samt den faktiska idén 

(Glăveanu, 2018). Tidigare forskning har visat på att kreativitet är grunden för innovation, 

kreativitet handlar om individer som skapar nya idéer, medan innovation handlar om en 

framgångsrik implementering av dessa idéer (Robinson, 2011; Glăveanu, 2018).  

 

Det är människorna i organisationen som är grunden för kreativitet och företaget måste se 

till de anställdas förmåga, färdigheter och motivation för att skapa ett arbetsklimat som 

främjar innovation (Tidd, Bessant & Pavitt, 2005; Alzghoul, 2018). Även Ambile (1996) 

och West och Sacramento (2012) beskriver att individers kreativitet påverkas av 

arbetsklimatet. Arbetsklimat definieras som de attityder, känslor och beteende som 

karaktäriserar livet inom organisationen (Ekvall, 1996). Ahmed (1998) definierar att 

begreppet arbetsklimat ursprungligen kommer från organisationsteoretiker som studerat hur 

ledarsstilar skapar ett socialt klimat. Vidare har begreppet kommit att utvecklas och 

arbetsklimatet beskrivs vara de metoder och rutiner som antagits av organisationens 

medlemmar.  

 

Det finns ett antal studier som har undersökt hur arbetsklimatet påverkar innovations-

förmågan inom företag, dock finns det bristande forskning gällande detta ämne kopplat till 

de agila metoderna (Ekvall 1996; Ahmed, 1998; Calabrese, 2011). De studier som undersökt 

arbetsklimatets påverkan på innovationsförmågan har främst använt sig av fallstudier. Det 

har undersökts inom olika länder och sektorer, som exempelvis Thakare och Prakash (2015) 

som har studerat fenomenet på ett forskningslaboratorium i Indien genom att samla in svar 

från respondenter via enkäter och intervjuer. Isaksen och Lauer (2002) har studerat ett 

tjänsteföretag i USA genom att samla in data via enkäter och Loon-Hoe (2011) har 

genomfört sin studie på ett fastighetsföretag i Singapore och samlat in data via enkäter.   

 

Ekvall (1996) har utvecklat en modell för att mäta hur arbetsklimatet inom företaget 

påverkar innovationsförmågan. Det beskrivs att innovationsförmågan påverkas av ett antal 

faktorer som exempelvis de anställdas grad av frihet i arbetet, om de anställda ställs inför 

utmaningar gällande arbetet, hur stödet för idéer är samt om det finns tid för de anställda att 
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testa sina idéer praktiskt. När man studerar den tidigare litteraturen kan man se att ett flertal 

studier tenderar att basera sin forskning på Ekvalls (1996) modell (Ahmed, 1998; Jensen & 

Beckmann, 2009; Frishammar, Kurkkio & Lichtenthaler, 2012; Mafabi, Munene & Ahiauzu, 

2015).  

 

Det är speciellt viktigt för IT-företag att vara innovativa då de verkar inom en marknad som 

karaktäriseras av snabba förändringar och därför krävs det forskning gällande hur dessa 

företag ska kunna öka sin innovationsförmåga (Stray, Moe & Hoda, 2018).     

 

Isaksen (2007) beskriver att för att kunna bli mer innovativ måste ledningen försöka 

utveckla kreativiteten inom företaget genom att betrakta samspelet mellan människor, 

arbetsprocesser samt produkten. Denti (2013) har även fokuserat på ledarnas påverkan på 

innovationsförmågan inom organisationer. Studien fokuserade på de anställda, grupper och 

ledare inom industriell forskning och utveckling. Slutsatsen som studien kom fram till var 

att personliga initiativ och benägenheten att ta en aktiv roll till sitt arbete visade sig vara en 

förutsättning för innovation. Det visade sig vara viktigt att organisationen aktivt visade 

uppmuntran till innovation genom att till exempel bidra med rätt resurser för de anställda. 

Det var även en viktig faktor att de anställda trodde på sin förmåga att vara kreativa och det 

var något som ledningen kunde påverka. Avslutningsvis kunde det även konstateras att 

ledare som begränsade de anställdas arbete och var konservativa i sitt ledanade bidrog 

negativt till innovation då det hindrade genomförandet av nya kreativa idéer.   

 

Stray, Moe och Hoda (2018) har analyserat den rådande forskningen inom autonoma agila 

arbetsgrupper för att se vilka områden som det finns bristande forskning inom. De beskriver 

att ledarskapet i autonoma arbetsgrupper är fördelad över flera individer till skillnad mot 

traditionell projektledning, där ledarskapet oftast är centraliserat. Ledarskap inom autonoma 

grupper skiljer sig från traditionell projektledning då ledarna mer ska ha en stödande roll och 

inte styra de autonoma grupperna för mycket. Forskning har visat att ledare inom det agila 

arbetssättet haft problem med detta och att det krävs fler studier gällande hur ledare ska 

agera vid den typen av arbetssätt. Det finns även bristande forskning gällande hur IT-företag 

ska utforma de agila arbetsmetoderna för att på så sätt öka sin innovationsförmåga (Ågerfalk 

et al. 2009; Jansson, 2015; Stray et al., 2018). 
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Jansson (2015) beskriver att trots att agila metoder har visat sig vara framgångsrika så vet 

forskningen relativt lite om hur och varför de lyckas. Därför är det viktigt att skapa sig en 

bättre kunskap om hur de agila metoderna fungerar i praktiken, vilket kan leda till att fler 

projekt inom systemutvecklingsbranschen skulle lyckas. Ågerfalk och Fitzgerald (2006), 

Dingsøyr et al. (2012) och Stray et al. (2018) beskriver att på grund av att forskningen inte 

kommit så långt gällande studier inom hur agila arbetsmetoder fungerar i praktiken blir det 

även svårt för ledare att veta hur de autonoma arbetsgrupperna ska ledas. Det leder till att de 

har svårt att påverka arbetsgruppen att bli mer kreativa och öka innovationsförmågan.  

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett litet IT-företag arbetar med att främja 

kreativitet genom att arbeta enligt det agila arbetssättet, för att på så sätt kunna påverka 

innovationsförmågan.  

1.4 Frågeställningar  

1. Hur påverkas deltagarnas kreativitet när agila metoder används i praktiken? 

2. Hur påverkar agila arbetsmetoder innovationsförmågan? 

1.5 Avgränsningar  

Denna studie fokuserar på innovationsförmåga då företag som lyckas vara innovativa kan 

bland annat öka sin lönsamhet och konkurrenskraft. Grunden för innovation är människors 

kreativitet, därför kommer detta att studeras. Kreativitet och innovationsförmåga är två breda 

forskningsområden och därför kommer denna studie fokusera på dessa begrepp kopplat till 

organisationer.   

  

Denna studie avgränsar sig till att endast studera IT-företag, detta på grund av att de verkar 

inom en marknad där det sker snabba förändringar och det krävs att vara innovativ. Det är 

även främst IT-företag som tenderar att använda sig av det agila arbetssättet. Det agila 

arbetssättet kommer att studeras då det är ett område som det krävs mer forskning inom. 

Fokus kommer att vara att studera det agila arbetssättet Scrum-metoden, detta på grund av att 

det är den metod som är vanligast förekommande. 

 

Anledningen till att denna studie fokuserar på små företag är att de utgör majoriteten av 

företagen som verkar inom den svenska marknaden, de har lättare att vara mer flexibla och 
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kunna anpassa sig till en dynamisk marknad. Studien är även geografiskt avgränsad till 

Sverige på grund av att det är ett av de mest innovativa länderna i världen.  

 

Det har valts att göra en fallstudie på grund av att tidigare studier som undersökt 

studieområdena kreativitet och innovationsförmåga har använt den metoden. Fokus kommer 

att vara att studera ett företag. Anledningen till detta är dels på grund av tidsaspekten, men 

även på grund av att jag vill studera på djupet hur kreativitet och innovationsförmåga 

påverkas av det agila arbetssättet.  

 

Företaget som valts är IT-företaget Viaduct, som arbetar med systemutveckling i Eskilstuna. 

Anledningen till detta val är på grund av tillgänglighet, då jag tidigare haft kontakt med 

företaget gällande en annan studie. Företaget har även en filial i Örnsköldsvik där endast en 

person arbetar självständigt, därför kommer denna filial inte att undersökas.  

1.6 Disposition  

Denna uppsats är indelad i åtta huvuddelar och har som syfte att skapa en övergripande bild 

gällande frågeställningarna och sedan besvara dessa, samt uppfylla studiens syfte. 

  

1. Inledning: Detta avsnitt börjar med en beskrivning av vad innovation är samt varför det är 

viktigt för företag att fokusera på. Små företag dominerar den svenska marknaden och IT-

företag har kommit att få en snabb tillväxt. På grund av IT-företagens dynamiska marknad 

har ett nytt arbetssätt kommit att växa fram, det agila arbetssättet. Efter bakgrunden beskrivs 

problemformuleringen som leder fram till studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet 

avslutas med studiens avgränsningar.   

 

2. Litteraturgenomgång: I detta avsnitt görs en litteraturgenomgång för att presentera tidigare 

forskning inom områdena kreativitet och innovationsförmåga samt det agila arbetssättet.  

  

3. Teoretisk referensram: I detta avsnitt beskrivs de teorier och modeller som studien har sin 

grund i. Dessa områden är kreativitet och innovationsförmåga. Avsnittet avslutas med en 

förklaring gällande teoriernas funktion.  

 

4. Agila arbetssätt: Detta avsnitt beskriver det agila arbetssättet med fokus på Scrum-

metoden.  
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5. Metod: Avsnittet beskriver det tillvägagångsätt som har använts för att genomföra studien. 

I denna del tas det bland annat upp vilka metodval som har gjorts samt hur datainsamlingen 

har gått till.   

  

6. Empiri: Denna del börjar med en beskrivning av Viaduct. Hur deras historia ser ut och hur 

deras verksamhet fungerar samt hur Scrum-teamen är strukturerade. Vidare följer 

respondenternas berättelser utifrån frågeställningarna och syftet. Avsnittet avslutas med en 

skildring gällande de observationer som gjorts på företaget.  

 

7. Analys: I detta avsnitt kommer empirin att analyseras utifrån den teoretiska referensramen. 

 

8. Slutsatser och diskussion: Utifrån analysen kommer en diskussion leda till ett antal 

slutsatser som besvarar studiens frågeställningar samt uppfyller studiens syfte. En 

beskrivning av studiens kunskapsbidrag kommer att göras och avsnittet avslutas med förslag 

till vidare forskning. 
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2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning gällande kreativitet och innovationsförmåga samt 

det agila arbetssättet att beskrivas.  

2.1  Kreativitet och innovationsförmåga 

Kreativitet och innovationsförmåga är områden som har studerats utifrån en mängd olika 

perspektiv och infallsvinklar, vilket kommer att beskrivas i detta avsnitt. Det har studerats 

inom stora och små företag, inom olika branscher och med olika teorier, metoder och urval. 

En växande konsensus inom tidigare forskning är att kreativitet och innovationsförmåga är 

nödvändiga för företagen att fokusera på för att kunna överleva på marknaden (Tidd, 

Bessant & Pavitt, 2005; Baumol, 2014; Kahn, 2018; Reiter-Palmon, 2018).  

 

Ahmed (1998) har studerat samspelet mellan olika organisatoriska faktorer och innovation. 

Studien har genomförts genom att analysera innovationskulturen och arbetsklimatet inom 

företag som exempelvis 3M, Honda och The Body Shop. Definitionen av begreppet 

arbetsklimat beskrivs vara de metoder och rutiner som antagits av organisationens 

medlemmar. Kultur definieras i studien som de övertygelser och värderingar som finns inom 

organisationen. Det visade sig att företag som misslyckas med att vara innovativa tenderade 

att fokusera sina resurser på att försöka komma på nästa stora innovation. De företag som 

var mer framgångsrika gällande innovationer tenderade att fokusera mer på att bygga en 

stark organisationskultur och ett arbetsklimat som främjade innovationstänket. Slutsatsen av 

studien är att de mest innovativa företagen i framtiden kommer vara de som har lyckats att 

skapa en lämplig kultur och arbetsklimat inom företaget.  

 

Yeh-Yun Lin och Liu (2012) beskriver i sin artikel att tanken gällande ett väl utarbetat 

arbetsklimat som främjar kreativitet är grunden för innovationsförmåga. Dock finns det få 

studier som undersökt detta fenomen praktiskt. De har skickat ut en enkät till 398 

respondenter inom tre olika sektorer i Taiwan; högteknologiska sektorn, tillverkningssektorn 

samt servicesektorn. Resultatet de kom fram till var att det som främjar kreativitet kopplat 

till arbetsklimatet är främst uppmuntran från organisationen, uppmuntran från ledare, stöd 

från arbetsgruppen, att det finns tillräckligt med resurser samt att arbetet är utmanande.   
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Çekmecelioğlu och Günsel (2013) har i sin studie valt att empiriskt analysera sambandet 

mellan individuell kreativitet, kreativt arbetsklimat och företags innovationsförmåga. 

Metoden som användes var att skicka ut en enkät samt genomföra intervjuer med 181 

anställda från 48 tillverkningsföretag i Turkiet. Dessa svar analyserades via SPSS som är ett 

datorprogram för statistisk analys. Resultatet visade på att både individers kreativitet samt 

ett arbetsklimat som främjar kreativitet har positiv effekt på ett företags innovationsförmåga.  

 

Ren och Zhang (2015) har valt att studera hur stress på arbetsplatsen och organisatoriskt 

innovationsklimat påverkar de anställdas innovationsförmåga. Metoden som användes var 

att via en enkät tillfråga 282 anställda på forsknings- och utvecklingsteamen på 4 företag i 

Kina. Resultatet de kom fram till var att stress har en stor negativ påverkan på individers 

kreativitet vilket i sin tur påverkar innovationsförmågan. 

 

Isaksen (2007) har baserat sin studie på tre fallstudier av företag som använt sig av verktyget 

Outlook Questionnaire för att hjälpa dem med sitt förändringsarbete. Syftet med studien var 

att beskriva vad ledare kan göra för att förändra arbetsklimatet inom organisationen.  

Företagen fick svara på 53 frågor gällande arbetsklimatet för kreativitet. Ledarna har en 

tydlig roll när det kommer till att förändra arbetsklimatet inom organisationen, då de måste 

vara tydlig i sin kommunikation gällande vad de förväntar sig av sina anställda samt vilket 

resultat som de önskar. Slutsatsen som studien kom fram till var att ledarna har en betydande 

roll för hur innovativt ett företag är. Ledarna måste arbeta med att bland annat hantera 

osäkerheten inom företaget samt förebygga spänningar som kan finnas mellan individer.    

 

Denti (2013) har i sin studie fokuserat på anställda, grupper och ledare inom industriell 

forskning och utveckling. Syftet med studien var att identifiera och empiriskt undersöka 

psykologiska och kontextuella faktorer som kan förklara hur ledare påverkar innovation. 

Genom att ha undersökt 30 empiriska studier där ledarskap varit den oberoende variabeln 

och innovation den beroende variabeln. Slutsatsen som studien kom fram till var att 

personliga initiativ och benägenheten att ta en aktiv roll för sitt arbete visade vara en 

förutsättning för innovation. Det visade sig även vara viktigt att organisationen aktivt visade 

uppmuntran till innovation genom att till exempel bidra med rätt resurser för de anställda. 

En annan viktig faktor var att de anställda trodde på sin förmåga att vara kreativa och det var 

något som ledningen kunde påverka. Avslutningsvis kunde det även konstateras att ledare 
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som begränsade de anställdas arbete och var konservativa i sitt ledande bidrog negativt till 

innovation, då det hindrade genomförandet av nya kreativa idéer. 

 

Khalilis (2016) syfte med sin studie var att undersöka sambandet mellan transformations 

ledarskap och medarbetares kreativitet och innovation. Studien undersökte även de 

anställdas uppfattning om ett stödjande arbetsklimat för innovation. Metoden som använts 

var att skicka ut en enkät till 1172 anställda inom olika typer av industrier i Iran. Resultatet 

visade på att det finns en positiv relation mellan det transformativa ledarskapet, anställdas 

kreativitet samt innovationsförmåga. Ett stödjande arbetsklimat för innovation hade en 

positiv påverkan på de anställdas kreativitet.  

 

Isaksen och Akkermans (2011) beskriver att arbetsklimatet inom en organisation har stor 

påverkan på innovationsförmågan och kreativitet. Det är ledarna som påverkar 

arbetsklimatet. Metoden som de använt sig av i sin studie är att 140 respondenter från 103 

olika organisationer inom 31 olika industrier i 10 olika länder fick via ett webb-

frågeformulär svara på frågor gällande arbetsklimatets påverkan på kreativitet och 

innovation. Resultatet de kom fram till var att de som ansåg att de fick stöd från sina ledare 

gällande innovation hade ett bättre arbetsklimat som främjade kreativitet. Ledare kan 

påverka arbetsklimatet att främja kreativitet hos de anställda för att öka innovations-

förmågan på företaget. 

2.2 Agila arbetssätt  

Trots att det agila arbetssättet kommit att bli mer populärt att arbeta efter så är detta ett 

relativt nytt område som det behövs mer forskning inom (Ågerfalk & Fitzgerald, 2006; 

Dingsøyr et al., 2012 och Stray et al., 2018). Nedan presenteras studier som haft inverkan på 

detta arbete.   

 

Annosi, Magnusson, Martini och Appio (2016) beskriver att agila metoder har blivit mer och 

mer populärt bland företag och allt fler väljer att gå över till ett sådant arbetssätt. Dock 

belyser de att det finns få empiriska studier som analyserat effekten av agila metoder på 

organisationsmål som lärande och innovation. De har undersökt förhållandet mellan 

självstyrande teams sociala beteende och dess påverkan på lärande och innovation. Metoden 

som låg till grund för studien var att undersöka fyra forsknings- och utvecklingsföretag inom 

telekommunikationsbranschen och inom dessa företag undersöka 79 arbetsteam där 
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majoriteten av teamen arbetade enligt Scrum-metoden. Information samlades in genom att 

genomföra semistrukturerade intervjuer med medlemmar från de olika Scrum-teamen. 

Slutsatsen som studien kom fram till var att lärandet och innovationsförmågan påverkas av 

arbetsteamets interna stress. För att kunna främja det självstyrande teamets lärande strategi 

samt innovationsförmåga krävs formella och informella kontroller.    

      

Azanha, Argoud, Camargo Junior och Antoniolli (2016) har istället analyserat fördelarna 

med det agila arbetssättet jämfört med den traditionella projektformen, utifrån ett 

ledarskapsperspektiv. De beskriver att projekt som innefattar innovation och 

systemutveckling kräver hög flexibilitet på grund av dynamiska och ständigt föränderliga 

miljöer. Det har lett till att många företag har gått över till att arbeta enligt det agila 

arbetssättet som ger teamen mer flexibilitet. Metoden som de använde var att utgå ifrån en 

fallstudie av ett läkemedelsföretag som tillämpade det agila arbetssättet, Scrum-metoden. 

Genom att samla in dokument, genomföra intervjuer samt utföra observationer kom studien 

fram till att de fördelar som man kunde finna gällande att arbeta utifrån ett agilt arbetssätt 

var ökad motivation samt ökad tillfredställelse hos teammedlemmarna, bättre kontroll av de 

krav som ställts från kunder samt en högre kvalité på slutprodukten.   

 

Pirola-Merlo (2010) har undersökt 33 forsknings- och utvecklingsgrupper som använder ett 

agilt arbetssätt under en nio månaders period i Australien. De har använt en modell för att 

mäta hur gruppklimatet för innovation ser ut relaterat till resultatet av projektet. Detta även i 

relation till projektledarnas uppskattningar av projektets framsteg. De definierar begreppet 

arbetsklimat som uppsättningen normer, attityder och förväntningar som individer uppfattar 

fungerar i ett specifikt socialt sammanhang. Innovation definierar de som tillämpning eller 

implementering av något nytt och användbart. De har använt Wests (1990) modell för att 

mäta gruppklimatet för innovation. Den identifierar fyra dimensioner av innovativt 

gruppklimat: vision (gruppmedlemmar delar tydliga och värderade mål), deltagares säkerhet 

(en säker miljö där medlemmar kan påverka diskussioner och beslut), uppgiftsorientering 

(avser att uppnå kvalité genom kvalitativt arbete och kritisk bedömning) samt stöd till 

innovation (stöd till arbetsmetoder som syftar till att uppnå innovation). Resultatet som de 

kom fram till gällande gruppklimat var att gruppdeltagares säkerhet, stöd för innovation och 

uppgiftsorientering var signifikant korrelerade med projektprestandan som bedömdes av 

chefer och kunder. Faktorerna stöd till innovation och vision var korrelerade med 

projektledarnas bedömning av projektens innovation. Slutsatsen de kan dra av studien var att 
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gruppklimat var relaterat med hur väl en agil grupp kan prestera och hur innovativa de kan 

vara. Det visade sig även att gruppklimatet har en påverkan på hur snabbt en agil grupp kan 

ta fram innovativa lösningar.   

2.3 Implikationer litteraturgenomgång 

Den empiriska forskningen gällande kreativitet och innovationsförmåga har visat sig vara 

omfattande, det finns ett flertal studier som studerat dessa begrepp i olika kontexter. 

Slutsatserna från forskningen som tillämpats inom kreativitet och innovationsförmåga kan 

inte överföras till den agila kontexten, då denna arbetsmetod skiljer sig väsentligt med bland 

annat autonoma grupper.  

Studier som gjorts gällande kreativitet och innovationsförmåga visar på att arbetsklimatet 

har en stor påverkan. De företag som är innovativa har tenderat till att fokusera på att bygga 

ett arbetsklimat som främjar innovationstänket. De flesta studier inom dessa områden 

använder sig av fallstudier och har samlat information genom främst enkäter och intervjuer. 

Ledare har en viktig roll när det kommer till att skapa ett arbetsklimat som främjar 

kreativitet och innovationsförmåga. De måste arbeta med att hantera osäkerhet inom 

företaget, förebygga spänningar som kan finnas mellan individer samt skapa ett tryggt 

arbetsklimat där de anställda inte känner sig rädda för att dela med sig av sina idéer.       

Studier som gjorts gällande det agila arbetssättet har beskrivit att då detta är ett relativt nytt 

område behövs det mer forskning gällande detta, då främst hur dessa metoder fungerar i 

praktiken. Majoriteten av de studier som har gjorts har fokuserat på Scrum-metoden och hur 

denna metod fungerar, främst genom att undersöka detta genom fallstudier. Information har 

samlats in genom enkäter, intervjuer och observationer.  
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3 Teoretisk referensram  

I detta avsnitt kommer teorier gällande kreativitet och innovationsförmåga att beskrivas 

samt vilka faktorer som påverkar detta.  

3.1 Kreativitet  

Acar, Tarakci och Knippenberg (2019) beskriver att genereringen av individers idéer och 

implementeringen av dessa idéer praktiskt leder till innovation, vilket är grunden för företag 

att kunna skapa sig konkurrensfördelar. Kreativitet definieras vanligen som produktionen av 

nya idéer eller problemlösningar och handlar både om processen av idégenerering samt den 

faktiska idén (Amabile, Barsade, Mueller & Staw 2005; Kwan, Leung, Liou 2018). 

Robinson (2011) ser kreativitet som en del av en process där fantasin får människor att se 

saker och ting på ett nytt sätt, då nya idéer skapas och sedan implementeras i praktiken går 

det över till innovation.  

 

Haase, Hoff, Hanel och Innes-Ker (2018) redogör för att kreativitet kan ses som en process 

och som en produkt. Sawyer (2012) menar istället att kreativitet kan ses som personlighet. 

Det beskrivs att forskare under 1950-talet ansåg att kreativitet var starkt kopplat till en 

individs intelligens, vilket senare kommit att visa sig vara fel. Intelligens handlar om att 

komma fram till det enda rätta svaret medan kreativitet handlar om att komma fram till 

många olika potentiella svar till en fråga. Sawyer (2012) beskriver vidare att en individs 

kreativitet inte är något som är bestående utan det förändras ständigt och utvecklas med 

tiden. Människor som är kreativa drivs ofta av motivation, intresse samt nyfikenhet 

(Mumford, 2000; Zhu, Gardner, Zhen 2018).  

 

En av de svåraste uppgifterna som organisationer har är att skapa ett arbetsklimat som kan 

främja kreativitet (Tidd, Bessant & Pavitt, 2005). Alzghoul (2018) anser att för att kunna 

främja de anställdas kreativitet måste det skapas ett arbetsklimat där de anställda känner sig 

trygga och inte är rädda för att dela med sig av sina idéer. Inom litteraturen skildras en del 

hinder och möjligheter för kreativitet som vidare beskrivs i denna studie.  
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3.1.1 Hinder för kreativitet 

Acar, Tarakci och Knippenberg (2019) menar att det som hindrar kreativitet är faktorer som 

regler och förordningar, deadlines och knappa resurser. De delar in dessa hinder i tre olika 

typer. Den första typen är restriktioner som begränsar inputen som används för kreativitet, 

vilka exempelvis är otillgängligheten av resurser som tid, humankapital, pengar samt 

material. Den andra typen av hinder är formella rutiner och regler som begränsar 

kreativiteten. Den tredje typen är produktionsbegränsningar som påverkar outputen av de 

kreativa processerna som exempelvis produktkvalitet eller prestandaspecifikationer. 

Amabile (1988) beskriver istället faktorer hos de enskilda individerna som hämmar 

kreativitet, exempelvis att de är omotiverade och okunniga. Vidare beskrivs att andra hinder 

för kreativitet kan vara att känna en rädsla för att göra fel.  

 

Walter (2012) redogör att de största hindren för kreativitet är rädslan för att ta risker, den 

fysiska arbetsmiljön, tidspress samt organisatoriska hinder i form av kontroll och interna 

stridigheter. Organisationer kan göra de anställda omotiverade att tänka kreativt genom att 

vara för kritiska samt genom att ha en strikt hierarki som ständigt kontrollerar de anställda.  

 

Rich och Yancey (2016) betonar en annan aspekt som hindrar individers kreativitet och det 

är stress. Stress gällande arbetet kan medföra potentiellt skadliga fysiska och emotionella 

reaktioner hos anställda när de anställdas kapacitet, resurser eller behov inte kan uppfylla 

kraven som finns relaterat till jobbet. Humboldt, Leal, Laneiro och Tavares (2013) redogör 

för att de faktorer som påverkar stress på arbetet är, press för att prestera resultat, hög 

arbetsbelastning, ineffektiv ledning, frekvent resande i arbetet, säkerhet, kultur gällande 

klander, dålig fysisk arbetsmiljö, arbetssäkerhet, arbetsförhållanden, karriärutveckling, svagt 

ledarskap och brist på ledig tid. Av dessa faktorer beskrivs att hög arbetsbelastning samt 

press för att prestera resultat är de mest bidragande faktorerna kopplat till stress.      

3.1.2 Möjligheter för kreativitet 

Sternberg och Lubart (1996) beskriver att kreativa processer kan liknas vid att sätta ihop ett 

pussel, genom att först identifiera vilka bitar som finns, sedan försöka förstå hur de passar 

ihop, vilka bitar som kan relateras till varandra. Under denna process uppstår ofta en oro hos 

individerna inom processen, men kreativa människor är villiga att tolerera denna oro under 
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en så pass lång period som krävs för att kunna komma fram till en så optimal lösning som 

möjligt.  

 

Amabile (1988), Mumford (2000) och Zhu et al. (2018) beskriver att det finns en del 

egenskaper hos individer som främjar kreativitet och det är bland annat nyfikenhet, 

motivation samt kompetens. Hagtvedt, Dossinger, Harrison och Huang (2019) anser att 

nyfikenhet och kreativitet utgör två grundläggande egenskaper i människans natur, drivet att 

utforska samt drivet att skapa saker som är nya och värdefulla. Chang och Shih (2019) 

nämner att nyfikenhet är den drivande kraften bakom individers undersökande förmåga, 

lärande samt vilja att ta till sig nya saker. Nyfikenhet kan förbättra individens fantasi och 

den kognitiva förmågan för kreativa tankar. För att kunna våga testa på nya sätt att tänka och 

utföra saker och ting är det viktigt att tro på sig själv, att man kan lyckas om man bara vill 

(Sternberg & Lubart, 1996).  

 

Alzghoul et al. (2018) menar att den viktigaste faktorn som påverkar individers kreativitet är 

motivation. Motivationen ökar då de anställda känner ett intresse för sitt arbete och tycker 

att det är roligt och tillfredställande samt att de känner en viss utmaning gällande 

arbetsuppgiften. Dessa faktorer påverkar motivationen mer än belöningar. Även Amabile 

(1996) beskriver att motivation är en av grundstenarna till kreativitet. Motivation kan delas 

upp i två delar, dels den inre motivationen som handlar om engagemang samt den yttre 

motivationen som till exempel arbetsmiljön. Sternberg och Lubart (1996) anser att inre 

motivation är en viktig faktor till kreativitet. De argumenterar att fokus på själva 

arbetsuppgiften är viktigare än fokus på mål. Människor tenderar att prestera bäst när de 

upplever motivation för sitt arbete och arbetar med något som de tycker om och är 

intresserade av.  

 

Sternberg och Lubart (1996) beskriver att kunskap är en viktig faktor som påverkar 

kreativitet. För att inte riskera att bidra med redan befintlig kunskap inom ett visst område är 

det nödvändigt att redan ha en viss kunskap inom det specifika området. Genom att redan ha 

en viss kunskap inom området är det lättare att kunna se vilka problem som finns samt göra 

en bedömning gällande hur dessa ska kunna lösas. Mannucci och Yong (2018) nämner att 

det finns två typer av kunskap som främjar kreativitet, kunskapsdjup och kunskapsbredd. 

Individer med kunskapsdjup har specifika kunskaper inom en viss domän vilket bidrar till att 

skapa mer komplexa idéstrukturer. Vid kunskapsbredd har individer kunnigheter över flera 
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domäner, vilket bidrar till att individen kan lösa upp redan befintliga idélänkar och koppla 

samman dem med kunskap från andra domäner. Sternberg och Lubart (1996) beskriver att 

kunskap även kan vara till nackdel gällande kreativitet då det kan bidra till ett tunnelseende 

vilket gör det svårt att se den redan befintliga kunskapen på ett nytt sätt.  

 

Bilton (2007) beskriver att en viktig faktor som påverkar kreativiteten hos individer är frihet, 

att få möjlighet att uttrycka sina idéer och tillämpa dem i praktiken. Även Sagiv, Arieli, 

Goldenberg och Goldschmidt (2010) nämner att när en kreativ idé genereras måste total 

frihet säkerställas genom att eliminera riktlinjer, begränsningar och kritik. För att skapa 

förutsättningar som tillåter kreativt tänkande ska det inte införas någon begränsning eller 

struktur på människors tankeprocess.  

 

Arbetsmiljön har visat vara grunden för kreativitet. När människor arbetar i en miljö som 

uppmuntrar, accepterar och belönar kreativitet tenderar de att påverkas av detta och bli mer 

kreativa (Tidd, Bessant & Pavitt, 2005; Walter, 2012; Alzghoul, 2018).  

3.2 Innovation 

Det finns många olika definitioner om vad innovation är, det som de flesta definitioner har 

gemensamt är att det handlar om att åstadkomma något nytt eller förnya något befintligt 

(Vaughan, 2013; Kahn, 2018).  

Det viktiga för företag är att fokusera på att öka sin förmåga att bli mer innovativa. Genom 

att öka sin innovationsförmåga kan företagen få en starkare position på marknaden och ha 

större möjlighet att kunna konkurrera med andra aktörer. Lönsamhetsaspekten är även en 

viktig faktor (Baumol, 2014; Kaschny & Nolden, 2018). 

För att öka förmågan att bli mer innovativ har tidigare forskning pekat på att arbetsmiljön 

spelar en stor roll (Ekvall 1996; Ahmed, 1998; Calabrese, 2011; Ren & Zhang, 2015; 

Alzghoul et al., 2019). Henneke och Lüthje (2007) beskriver att företag måste vara flexibla 

för att kunna utvecklas och bli mer innovativa. Ledningen har visat sig ha en stor inverkan 

när det kommer till att skapa ett innovativt arbetsklimat inom organisationen, de bör främja 

ett öppet arbetsklimat, där fokus ligger på att motivera de anställda att bli mer kreativa 

(Calabrese, 2011; Khalili, 2016).  
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3.2.1 Olika typer av innovation  

Innovation handlar om förändring, det kan till exempel röra sig om förändringar gällande en 

vara eller tjänst, eller förändringar gällande produktion eller organisatoriska förändringar 

(Denti, 2013).  

 

Det finns olika typer av innovationer, Rowley, Baregheh och Sambrook (2011) nämner att 

det finns administrativa, tekniska samt produkt- och processinnovationer. Administrativa 

innovationer handlar om förnyelse inom organisationens sociala struktur, tekniska 

innovationer är att introducera nya produkter. Produktinnovationer handlar om att utveckla 

nya produkter och innovationsprocesser är att förnya själva processen gällande framtagandet 

av produkter. Dessa typer av innovationer kan delas in i två olika typer, de kan vara 

inkrementella då innovationen är en utveckling av en produkt som redan finns sedan 

tidigare, de kan även vara radikala innovationer som innebär att det är en helt ny produkt 

(Menguc, Auh & Yannopoulos, 2014).  

 

Kaschny och Nolden (2018) beskriver att vid inkrementella innovationer är riskerna och 

marknadsmöjligheterna låga. Detta beror på att det bara går att förbättra ett företags 

befintliga produkter och processer till en viss del och dessa förbättringar görs successivt. 

Radikala innovationer är varor eller tjänster som är helt nya för marknaden och innebär att 

företag kan uppnå ett slags monopol på marknaden. Dessa innovationer innebär stora risker 

för företagen, men även stora vinster om de lyckas.  

 

Kahn (2018) beskriver att det finns en generell missuppfattning gällande begreppet 

innovation, att det endast innefattar varor och tjänster som är helt nya för marknaden. Vidare 

beskrivs att sådana radikala innovationer kräver stor utmaning för företagen då de måste ta 

stora risker och satsa stora resurser som inte garanterat leder till en ny innovation. Istället 

menas att företagen borde satsa på att vara innovativa genom att försöka förnya redan 

existerande varor och tjänster eller förnya arbetsprocesser, marknadsföring eller 

organisatoriska aspekter. Vid dessa innovationer riskerar företagen inte lika mycket då dessa 

innovationer kräver en mindre resursförbrukning.  

3.2.2 Faktorer som påverkar innovationsförmågan 

När man studerar den tidigare litteraturen gällande faktorer som påverkar innovations-

förmågan inom ett företag kan man se ett samband, då flertalet studier tenderar att basera sin 
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forskning på Ekvalls (1996) modell (Ahmed, 1998; Jensen & Beckmann, 2009; Frishammar, 

Kurkkio & Lichtenthaler, 2012; Mafabi, Munene & Ahiauzu, 2015).  

 

Ekvall (1996) har utvecklat en modell för att mäta strukturen och arbetsklimatet för 

kreativitet och innovation inom organisationer. Inom denna modell ses arbetsklimat som ett 

attribut av organisationen ”ett konglomerat av attityder, känslor, och beteende som 

karakteriserar livet inom organisationen, och existerar oberoende av de uppfattningar och 

förstålser av organisationens medlemmar” (Ekvall, 1996, s. 105). Arbetsklimatet har en 

inverkan på organisationens resultat och den påverkar de processer som sker inom företaget. 

Ekvall (1996) beskriver i sin modell att ett företags innovationsarbetsklimat påverkas av tio 

faktorer:  

 

Utmaningar 

Arbetsuppgifter som ger de anställda en utmaning beskrivs ha en betydande effekt gällande 

innovationsförmågan (Dackert, Lööv & Mårtensson, 2004; Zhang & Begley, 2011; Mafabi, 

Munene & Ahiauzu, 2015). Denna faktor beskriver Ekvall (1996) handlar om de anställdas 

känslomässiga engagemang och kan delas in i två delar, ett arbetsklimat med höga 

utmaningar eller med låga utmaningar. Vid ett arbetsklimat inom organisationen med höga 

utmaningar känner de anställda att deras arbete betyder något och därmed känner de en 

större lycka kopplat till sitt arbete. På så sätt vill de lägga ner energi på sina arbetsuppgifter. 

Vid ett arbetsklimat med låga utmaningar har de anställda inget intresse för organisationen 

eller för sitt arbete då de känner sig likgiltiga för sina arbetsuppgifter.  

 

Frihet 

Hur stor frihet de anställda känner sig ha på sin arbetsplats har visat sig vara en faktor som 

påverkar kreativiteten (Lempiälä & Vanharanta, 2018; Chou, Shen, Hsiao & Shen, 2018). 

Lempiälä och Vanharanta (2018) beskiver att det inte behöver handla om friheten att välja 

vilka mål som ska uppnås utan friheten att välja hur de uppsatta målen ska uppnås. Ekvall 

(1996) beskriver att då de anställda känner att de har en stor frihet leder det till att människor 

tar kontakt med varandra. Genom dessa kontakter diskuterar de eventuella problem och 

försöker gemensamt komma fram till lösningar och fattar egna beslut. En arbetsplats som 

ger de anställda liten frihet leder till att de anställda följer de regler som finns och har en 

ovilja att tänka utanför de ramar som finns.  
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Idé stöd 

Denna faktor handlar om hur väl nya idéer blir bemötta inom organisationen. Daniels, 

Wimalasiri, Cheyne och Story (2011) beskiver att det är viktigt att de anställda känner stöd 

inom organisationen för att kunna implementera idéer i praktiken. Ekvall (1996) nämner att 

när de anställda känner sig trygga med att dela med sig av sina idéer och där ledningen 

lyssnar på sin personal har företagen en större chans att vara mer innovativa. Det är viktigt 

att ledningen stödjer och uppmuntrar att de anställda testar att genomföra de nya idéer som 

de kommer fram till samt uppmuntrar de anställda att ta egna initiativ.  

 

Tillit/öppenhet 

När organisationer är öppna i sitt arbetsklimat leder det till att de anställda kan skapa mer 

tillit till varandra och på så sätt våga testa nya saker (Ali & Zainab, 2013). Genom ett öppet 

arbetsklimat vågar människor ta egna initiativ utan att få repressalier från ledningen (Ekvall, 

1996). Tillit är en viktig faktor när det kommer till nya idéer, utan tillit finns det risk för att 

de anställda inte vågar dela med sig av sina idéer för att de är rädda att dessa ska stjälas av 

andra inom organisationen (Somech & Drach-Zahavy, 2013).   

 

Dynamism/livlighet 

Det är viktigt att det finns en viss dynamik och livlighet inom en organisation för att det är 

förutsättningar för att saker och ting ska kunna förändras (Frishammar, Kurrikkio, 

Abrahamsson & Lichtenthaler, 2012). Nya saker som sker inom organisationen och nya sätt 

att arbeta kommer leda till en positiv effekt på innovationsarbetsklimatet (Isaksen, 2007). 

Inom organisationer där saker och ting ständigt sker på samma sätt är det svårt för nya idéer 

att komma fram och tillämpas.   

 

Lekfullhet/humor 

Denna faktor handlar om att det är viktigt att det finns en viss lättsamhet inom 

organisationen, att det ska kunna gå att skoja med varandra och ha roligt (Isaksen, 2007). 

Detta bidrar till att det finns en viss spontanitet som påverkar kreativiteten.  

  

Diskussion 

Inom organisationer ska det kunna förekomma sammandrabbningar där de anställda ska 

kunna diskutera genom att ha olika syn på saker och ting, ha olika kompetenser eller 

erfarenheter (Ekvall, 1996). Detta leder till att de anställda inte känner någon rädsla att dela 



21 

 

med sig av sina idéer (Somech & Drach-Zahavy, 2013). När människor med olika 

synpunkter träffas och diskuterar leder det fram till att nya idéer bildas.   

 

Konflikter 

Konflikter är vanligt förekommande inom alla typer av organisationer (Zhang, Chen & Sun, 

2015). Personliga och känslomässiga spänningar driver fram konflikter. Det är viktigt för 

ledningen att förbygga dessa sammandrabbningar för annars kommer det att leda till att de 

anställda känner en irritation mot varandra vilket har en negativ effekt på arbetsklimatet 

(Isaksen, 2007).  

 

Risktagande 

Denna faktor handlar om toleransen av osäkerhet inom organisationen (Ekvall, 1996). De 

företag som är högrisktagande tenderar att föredra att de anställda tar snabba beslut som är 

framtagna genom experimentering. De företag som är lågrisktagande tenderar istället att 

vilja vara på den säkra sidan och undviker att fatta nya beslut utan vill istället följa de rutiner 

som finns etablerade. Ahmed (1998) beskriver att anställda behöver veta vilken nivå av risk 

som de kan ta, då det hjälper dem med att exempelvis kunna planera hur stor del av sin tid 

som de kan lägga på att testa nya idéer.     

 

Tid för idéer 

Denna faktor handlar om hur mycket tid som de anställda får möjlighet att spendera på att 

komma fram till nya idéer (Isaksen, 2007). Det är viktigt att ledningen tillåter de anställda 

att när som helst kunna diskutera och testa nya idéer av ren impuls (Ekvall, 1996). Detta 

bidrar till att innovationsarbetsklimatet utvecklas och ledningen ska undvika att se till så att 

de anställdas tid och uppgifter är noga planerade efter ett schema. Detta leder till att de 

anställda känner en viss tidspress och istället väljer att följa de rutiner som redan finns 

(Isaksen, 2007). 

3.2.3 Ledarskapets påverkan på innovationsförmågan 

Enligt Granberg (2013) har ledare inom företag en stor påverkan på kulturen inom företaget, 

då det exempelvis oftast är deras personliga värderingar som ligger till grund för hur det 

dagliga arbetet ska skötas samt vilka regler som ska gälla.  
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Ahmed (1998) beskriver att för att ledare ska kunna påverka innovationsarbetsklimatet inom 

företaget är det viktigt att inte bara kommunicera ut detta budskap till sina medarbetare, utan 

att praktiskt visa vägen. Vidare beskrivs att tidigare studier har visat på att det finns vissa 

karaktäristiska drag gällande ledarskapet som innovativa företag har gentemot övriga och 

det är:  

 

 Ledningen åtar sig både ett ekonomiskt och emotionellt stöd för innovation. De 

främjar innovation genom att praktiskt vara förebilder gällande innovation. 

 

 Ledningen ställer realistiska förväntningar gällande innovationsförmågan då de 

befinner sig nära slutkunderna för att se vad efterfrågan på marknaden är.   

 

 Ledningen säkerställer att stöd från alla organisationsnivåer finns gällande 

innovationsförmågan.  

 

 Ledningen ser till att det finns strukturerade metoder/system så att alla innovationer 

kan gå igenom en screeningprocess innan innovationen når marknaden.   

 

Ahmed (1998) menar på att det mest effektiva sättet för att öka innovationsförmågan inom 

företaget är att genom att ledningen ger de anställda möjlighet att vara kreativa. Ledarna 

måste även visa engagemang och stöd för de anställda för att de ska bidra till ett mer 

innovativt arbetsklimat.  

 

Wikström, Edoff och Cedergren (2017) beskriver att för att ledare ska kunna bidra till att 

skapa ett innovativt arbetsklimat måste sättet att leda förändras. Från att släppa sin generella 

kontroll till en mer situationsanpassade ledarskapsstil. Genom att ledarskapet är mer 

situations anpassat kräver det en organisation som är mer öppen för förändring.  

 

Denti et al. (2013) har beskrivit ett antal sätt som ledare kan använda sig av för att vägleda 

de anställda för att kunna bli mer innovativa:  

 

Aktivt stöd för idéer: Det är viktigt att ledare skapar ett arbetsklimat där de stöttar de 

anställda gällande nya idéer. Detta kan göras genom att bland annat uppmuntra till ett öppet 

arbetsklimat där diskussion uppmuntras både inom arbetsgruppen samt mellan olika 
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arbetsgrupper. Där de anställda inte är rädda för att dela med sig av sina erfarenheter och 

idéer.   

 

Förvänta sig kreativitet: Om ledarna förväntar sig att de anställda ska vara kreativa så leder 

det till att de kommer att bli mer kreativa.  

 

Ge motivationen understöd: Forskning har visat på att ett negativt ledarskap, där ledare 

försöker påverka de anställdas idéer, har större påverkan på de anställdas 

innovationsförmåga än vad ett positivt ledarskap har för påverkan på innovationsförmågan 

gällande de anställdas motivation.  

 

Ge frihet: Genom att ge de anställda en viss grad av frihet bidrar det till att de kan vara mer 

kreativa och komma på nya lösningar på problem.  

 

Initiativförmåga: Det är viktigt att ledare inom företag främjar ett arbetsklimat där de 

anställda inte är rädda för att ta egna initiativ, då det är en viktig faktor som bidrar till att 

skapa idéer och engagerar de anställda.  

 

En annan förmåga som är viktig för ledare är att de bör ha viss kunskap inom det område 

som organisationen verkar inom för att kunna vara en resurs för de anställda att bland annat 

kunna bolla idéer med (Dvir et al. 2003). 

3.3 Operationalisering av teori 

Detta avsnitt avser att beskriva hur teorierna kommer att används i studien. Teorin gällande 

de hinder och möjligheter som påverkar kreativitet i kombination med de faktorer som 

påverkar innovationsförmågan blir aktuell i denna studie. Detta på grund av att en individs 

kreativitet är grunden för att ett företag ska kunna öka sin innovationsförmåga. Det är främst 

arbetsklimatet som påverkar kreativitet och innovationsförmåga, därför kommer faktorer 

som påverkar arbetsklimatet att studeras.  

Ekvalls modell för att mäta faktorer som påverkar ett innovativt arbetsklimat kommer att 

användas, då flertalet tidigare studier tenderar att basera sin forskning med den modellen 

som underlag (Ahmed, 1998; Jensen & Beckmann, 2009; Frishammar, Kurkkio & 

Lichtenthaler, 2012; Mafabi, Munene & Ahiauzu, 2015). Anledningen till att jag väljer att 
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använda mig att Ekvalls modell är för att den täcker ett flertal faktorer som nämns under 

rubrik 3.2.2 som påverkar ett innovativt arbetsklimat. Dessa faktorer har även använts av 

andra forskare inom innovationsområdet men då med inriktning på endast en eller ett fåtal 

av faktorerna. Denna studie bygger vidare på tidigare forskning kopplat till kreativitet och 

innovationsförmåga men kommer att studeras i en ny kontext gällande hur det agila 

arbetssättet påverkar.   
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4 Agila arbetssätt  

Detta avsnitt beskriver det agila arbetssättet med fokus på Scrum-metoden.  

 

Begreppet agilt beskrivs som något som är smidigt eller rörligt (Gustavsson, 2014). 

Sherehiy, Karwowski och Layer (2007) nämner att det uppkommit ett flertal definitioner 

genom åren vad det agila arbetssättet innebär, men det som är det gemensamma är att det 

handlar om att snabbt och flexibelt kunna anpassa sig till förändringar och osäkerhet.  

 

Det agila arbetssättet kom att utvecklas under 1990-talet av företag som arbetade med 

systemutveckling (Beck et al. 2001). Tidigare var det vanligt att dessa företag arbetade 

under den så kallade vattenfallsmetoden som utvecklades av företag som arbetade inom 

industrisektorn (Sommerville, 2011).  

 

Denna modell kan ses som ett flöde, där varje steg i arbetsprocessen måste vara helt klart 

innan man kan gå vidare till nästa steg. Den drivs av planering, där det först måste finnas en 

helt färdig kravspecifikation innan utvecklarna kan börja planera själva designen innan de 

sedan kan börja konstruera själva produkten. Efter konstruktionen integreras de olika 

enheterna till en komplett produkt och sedan sker tester för att säkerställa att produkten 

möter de krav som satts upp. Till slut sker själva installationen hos kunden och underhåll av 

produkten sker kontinuerligt (Sommerville, 2011).  

 

 

 

Figur 1 Vattenfallsmodellen (egen bearbetning utifrån Sommerville, 2011, s. 30) 
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Problemet gällande denna metod var att det var svårt för systemutvecklingsföretagen att i 

detalj kunna överblicka den färdiga produkten som man skulle skapa redan innan man börjat 

själva utvecklingsprocessen (Moe, Dingsøyr & Dybå, 2009). Systemutvecklarna insåg att de 

var tvungna att skapa ett nytt arbetssätt där de lättare kunde utveckla en del i taget och låta 

kunden vara delaktig under arbetsprocessen genom att komma med input (Sommerville, 

2011).  

 

Under 2000-talet kommer detta arbetssätt börja kallas för ett agilt arbetssätt. Detta begrepp 

myntades under ett möte där de främsta systemutvecklarna närvarade för att diskutera 

problemen gällande att så många systemutvecklingsprojekt misslyckades. De kom fram till 

att problemet låg i arbetssättet och enades om fyra grundläggande värderingar som lade 

grunden för det agila arbetssättet som sedan kom att publiceras som Det agila manifestet 

(Beck et al. 2001).  

 

Individer och interaktioner istället för Processer och verktyg 

Fungerande programvara istället för Omfattande dokumentation 

Kundsamarbete istället för Kontraktsförhandling  

Anpassning till förändring  istället för Att följa en plan 

 

Tabell 1 Det agila manifestet (egen bearbetning utifrån Beck et al. 2001) 

 

Anledningen till att det agila arbetssättet har blivit framgångsrikt inom systemutvecklings-

branschen är att den bidrar till ett mer flexibelt arbetssätt (Sommerville, 2011). Vid det agila 

arbetssättet bedrivs projektarbetet inkrementellt, vilket innebär att det kontinuerligt 

utvecklas små delar av produkten under hela processen som sedan läggs till slutprodukten 

(Cobb, 2011). Arbetet sker även iterativt, vilket innebär att man arbetar i cykler med ständig 

kommunikation med kunden för att på så sätt kunna vara mer flexibel och anpassa sig efter 

kundens önskemål (Denning, 2018). Vid det agila arbetssättet står utvecklingsteamet i fokus 

då själva arbetet utförs självständigt av gruppen utan inblandning av ledare (Hodgson & 

Briand, 2013). 

 

Det agila arbetssättet innefattar en rad olika metoder som företagen kan arbeta utifrån som 

till exempel: eXtreme Programming (XP), Crystal, Adaptive software development (ASD), 

Feature Driven Design (FDD) samt Scrum (Gustavsson, 2014). Detta arbete kommer att 
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fokusera på arbetsmetoden Scrum, vilket är den vanligaste metoden som används inom det 

agila arbetssättet (Version one, 2013).  

4.1 Scrum-metoden  

Scrum-metoden är en av de mest etablerade metoderna inom det agila arbetssättet och fokus 

inom denna metod ligger på projektledning där teamet står i fokus (Version one, 2013). 

Deltagarna i ett projekt utifrån Scrum-metoden består av tre roller, produktägaren, Scrum-

mastern samt teammedlemmarna (Kniberg, 2007). Produktägaren är den som har kontakt 

med kunden och förmedlar önskemålen som kunden har till arbetsteamet. Scrum-mastern 

säkerställer att arbetet går som planerat och identifierar och förmedlar de hinder som 

teammedlemmarna ställs inför. Teammedlemmarna är de som utvecklar själva produkten till 

kunden.  

 

Arbetet utförs iterativt i kortare tidsperioder, så kallade sprintar (Sommerville, 2011). Varje 

sprint inleds med en sprintplanering där arbetet för sprinten planeras. När arbetet sedan sätts 

igång sker kontinuerliga dagliga Scrum-möten där det diskuteras hur arbetet går samt 

eventuella problem som man har stött på (Kniberg, 2007). I slutet av varje sprint sker en så 

kallad sprint review där slutprodukten presenteras för kunden samt utvärderas (Maximini, 

2018). Innan nästa sprint påbörjas sker ett möte som kallas för retrospective där teamet 

utvärderar arbetsprocessen i förra sprinten inför kommande sprint (Kniberg, 2007).   
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5 Metod 

I detta avsnitt kommer en redogörelse för hur tillvägagångssättet har varit för att genomföra 

denna studie. Det kommer att beskrivas vilken metod som har använts, hur datainsamlingen 

gått till samt avslutas med en diskussion gällande de begränsningar som finns med studien.    

5.1 Metodval  

Enligt Ejvegård (2009) handlar metod om att på ett vetenskapligt sätt närma sig det ämne 

som man studerar samt hur man ska studera detta ämne. Halvorsen (1992) beskriver däremot 

att metod handlar om olika instrument som forskare kan använda för att samla in 

information.  

 

Enligt Lekvall och Wahlbin (1993) finns det tre sätt som man kan använda sig av för att 

studera ett fenomen, vilka är med hjälp av fallstudie, tvärsnittstudie eller tidserieansats. Vid 

en tvärsnittstudie undersöks ett fenomen under en viss tidpunkt, vid en tidserieansats ligger 

fokus på tidsutvecklingen av ett fenomen och vid en fallstudie analyseras ett enskilt fenomen 

på djupet. Syftet med denna studie är att undersöka hur ett litet IT-företag arbetar med att 

främja kreativitet genom att arbeta enligt det agila arbetssättet, för att på så sätt kunna 

påverka innovationsförmågan. Tidigare studier som undersökt arbetsklimatets påverkan på 

innovationsförmågan har använt sig av fallstudier (Isaksen & Lauer, 2002; Loon-Hoe, 2011; 

Thakare & Prakash, 2015). Yin (2018) beskriver att fallstudier handlar om att empiriskt 

undersöka ett fenomen inom sitt verkliga sammanhang. Anledning till varför en fallstudie 

valdes var på grund av att denna typ av studie analyserar ett fall, som sker på djupet, där 

fokus ligger på relationer (Denscombe, 2009). Genom att endast studera ett fall kunde en 

mer djupgående undersökning göras för att få en så klar bild som möjligt gällande 

problemet. Nackdelen med att genomföra en fallstudie är att det minskar möjlighet att kunna 

göra en generalisering utifrån resultatet. Dock är ambitionen inte att dra några generella 

resultat utan att bidra med kunskap gällande hur de agila metoderna kan påverka kreativitet 

och innovationsförmåga. Studieområdet har undersökts på företaget Viaduct och via 

intervjuer, observationer och övriga bolagsrapporter har information kunnat insamlas för att 

få en djupgående bild.   

 

De främsta metoderna som brukar nämnas i forskningssammanhang är kvalitativ och 

kvantitativ metod. Enligt Ahrne och Svensson (2015) handlar den kvalitativa metoden om 
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undersökningar som baseras på till exempel intervjuer och observationer medan den 

kvantitativa metoden innefattar statistik och siffror. Detta arbete har sin grund i den 

kvalitativa metoden då syftet är att få en djupare insikt gällande ett fenomen. Istället för att 

samla in mätbar statistisk data kommer denna studie utgå från intervjuer och observationer 

för att ta reda på hur de agila metoderna påverkar kreativitet och innovationsförmåga.  

 

För att koppla samman teori och empiri kan man främst använda sig av två ansatser, den 

deduktiva eller den induktiva. Genom att använda den deduktiva ansatsen utgår man ifrån 

den befintliga teorin för att sedan utforma en hypotes som jämförs med empirin som samlas 

in. Vid den induktiva ansatsen utgår man istället från observationer för att sedan koppla det 

till en generalisering inom teorin och skapa hypoteser. Denna studie inleddes med en 

litteraturundersökning för att få en bild gällande problemet, vilket ledde till att det blev 

tydligt att det fanns ett problem gällande bristande kunskap om hur de agila metoderna 

påverkar innovationsförmågan och kreativiteten. Efter denna undersökning insamlades 

teorier kopplat till ämnet som var grunden till utformningen av intervjufrågorna som 

användes som verktyg för att insamla empiri. Detta tillvägagångsätt har influenser av ett 

deduktivt förhållningssätt (Erlam, 2003; Holger, 2013). Anledningen till detta var på grund 

av att det redan fanns befintliga teorier gällande faktorer som påverkar kreativitet och 

innovationsförmåga.   

5.2 Val av studieobjekt 

Anledningen till att områdena innovationsförmåga och kreativitet valdes att studeras, var på 

grund av att båda begreppen har fått stor uppmärksamhet och blivit viktiga för företag att 

fokusera på. Genom att öka sin förmåga att kunna vara mer innovativa kan företagen bland 

annat öka sina marknadsandelar samt lönsamhet (Tidd, Bessant & Pavitt, 2005; Baumol, 

2014; Kahn, 2018; Reiter-Palmon, 2018). Innovationsförmågan inom svenska företag är hög 

(Bloomberg, 2018) och forskning har visat på att ledarna inom företag har stor påverkan på 

arbetsklimatet, som är den huvudsakliga faktorn som påverkar innovationsförmågan och 

kreativitet (Isaksen, 2007; Denti, 2013).  

 

Denna studie kommer att fokusera på IT-företag, detta på grund av att de verkar inom en 

marknad där det sker snabba förändringar och det krävs att vara innovativ (Sommerville, 

2011). Det är främst IT-företag som tenderar att använda sig av det agila arbetssättet 

(Jansson, 2015). Anledningen till att jag valde att inrikta mig på det agila arbetssättet var på 
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grund av att det är ett relativt nytt forskningsområde där det finns begränsat med studier. 

Fokus kommer att vara att studera det agila arbetssättet Scrum-metoden, detta på grund av att 

det är den metod som är vanligast förekommande (Version one, 2013). 

 

Anledningen till att denna studie fokuserar på små företag är att de utgör majoriteten av 

företagen som verkar inom den svenska marknaden (Ekonomifakta A, 2018), de har lättare 

att vara mer flexibla och kunna anpassa sig till en dynamisk marknad (Lindholm, 2004).  

 

Denna studie kommer att utgå ifrån en fallstudie, vilket innebär att ett enskilt fenomen 

studeras på djupet. Det är svårt att studera en hel population, därför kan det vara bra att göra 

vissa urval (Denscombe, 2009). De egenskaper som låg till grund för urvalet var företagets 

storlek, omsättning, branschtillhörighet samt lokalisering. Företaget som valdes var ett IT-

företag, Viaduct, som arbetar med systemutveckling i Eskilstuna. Företaget har 15 anställda, 

som inkluderar en person som arbetar självständigt på företagets filial i Örnsköldsvik som 

inte kommer att ingå i denna studie. Viaduct har två Scrum-team som kommer att 

undersökas, där fokus kommer att vara att studera hur det agila arbetssättet påverkar 

innovationsförmågan och kreativiteten. I princip hade vilket IT-företag som helst kunnat 

väljas som uppfyllde urvalskraven, dock valdes Viaduct på grund av att författaren av denna 

studie kommit i kontakt med företaget sedan en tidigare studie. Företaget kontaktades för 

denna studie och de gick med på att intervjuas och observeras för ändamålet.   

5.2.1 Val av respondenter 

Det är forskningsfrågan som helt styr vilka som bör intervjuas för en viss studie. De 

människor som väljs har oftast en särskild position eller en unik inblick inom ämnet 

(Denscombe, 2009).  

 

Denna studie kommer att utgå från intervjuer gällande det agila arbetssättets påverkan på 

kreativitet och innovationsförmåga. För att få kännedom och en översiktsbild gällande 

företaget och deras arbetssätt började studien med att intervjua VD:n för företaget. Sedan 

intervjuades ytterligare 11 anställda på företaget med undantag av tre personer. Detta på 

grund av att en person var långsjukskriven, en annan hade endast några dagar kvar på sin 

anställning och hade därför inte möjlighet att intervjuas. Den tredje personen som inte 

valdes att intervjuas var personen som arbetar självständigt på företagets filial i 

Örnsköldsvik.   
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Tabell 2 Respondenter 

 

5.3 Datainsamling 

Denna studie började med att söka efter information främst från böcker och vetenskapliga 

artiklar för att få en djupare förståelse för ämnet. Sökning efter litteratur skedde genom att 

använda Södertörns högskolas biblioteks samling av databaser. De nyckelord som användes 

Benämning Befattning Övrig information 

Respondent A VD/  Produktägare (EDI)/ 

Säljare/ Projektledare  

Har arbetat på företaget sedan 

2000 

 

Respondent B  Produktägare (Bank)/ 

Teammedlem bank 

Har arbetat på företaget sedan 

2014 

 

Respondent C  Scrum-master/ 

Projektledare 

Har arbetat på företaget sedan 

2017 

 

Respondent D  Teammedlem bank Har arbetat på företaget sedan 

2016 

 

Respondent E  Teammedlem bank Har arbetat på företaget sedan 

2018 

 

Respondent F  Teammedlem bank Har arbetat på företaget sedan 

2018 

 

Respondent G  Teammedlem bank Har arbetat på företaget sedan 

2019 

 

Respondent H  Teammedlem EDI Har arbetat på företaget sedan 

2018 

 

Respondent I  Teammedlem EDI Har arbetat på företaget sedan 

2005 

 

Respondent J  Teammedlem EDI Har arbetat på företaget sedan 

1997 

 

Respondent K  Teammedlem EDI Har arbetat på företaget sedan 

2002 

 

Respondent L  Testare/ Projektledare Har arbetat på företaget sedan 

2018 
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var till exempel ”creativity”, ”innovation” och ”organisational climate”. Via denna sökning 

hittades ett antal vetenskapliga artiklar som beskrev vad innovation och kreativitet är, det 

visade sig att arbetsklimatet hade en påverkan samt att ledarskapet har kopplingar till 

företags innovationsförmåga. De företag som främst nämndes var tjänsteföretag och på 

grund av detta kom sökningen att riktas in på den typen av företag. Det ledde till att jag kom 

i kontakt med IT-företag och det agila arbetssättet och då främst Scrum-metoden. Genom att 

använda dessa nyckelord för att söka efter litteratur kunde slutsatsen snabbt dras att det 

fanns bristande forskning gällande det agila arbetssättet. De artiklar som jag fann bidrog till 

att jag fick en bra överblick gällande området och vad bakgrunden till problemet är.  

 

Jag ville även få en förståelse till vilken forskning som bedrivits tidigare gällande vilka 

faktorer kopplat till arbetsklimatet som påverkar innovationsförmågan och kreativitet. 

Genom att använda samma sökmotor med nyckelord som ”factors affecting innovation” och 

”factors affecting creativity” lyckades jag hitta ett flertal studier som undersökt innovations-

förmåga och kreativitet.  

 

De böcker som användes var främst svenska böcker som generellt beskrev vad innovation 

och agila metoder är samt varför det är viktigt att fokusera på dessa begrepp. En del litteratur 

användes även för handledning gällande metodval och tillvägagångsätt. De flesta av 

böckerna som användes hittades genom stadsbiblioteket i Eskilstuna samt Södertörns 

högskolas bibliotek.  

 

Information har även hämtats via Internet genom bland annat Almega och Ekonomifakta. 

Det har inhämtats bolagsrapporter från Allabolag. Sedan inhämtades även information om 

företaget Viaduct från deras hemsida.    

5.4 Intervjuer 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) är intervjuer centrala inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen, genom att prata med folk får man en djupare insikt och kunskaper om området 

som man vill undersöka. En intervju ska ”möjliggöra resultat som är tillräckligt tillförlitliga 

och giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra och kunna komma andra till del” 

(Lantz, 2007, s.10). En intervju skiljer sig från ett vanligt samtal gällande att den är till för 

att samla information. Den som intervjuar har ett speciellt syfte eller mål med att ställa 

frågor till respondenten (Denscombe, 2009).  



33 

 

När det kommer till intervjuer finns det många olika typer av strukturer som man kan 

använda sig av, den kan vara öppen då intervjuaren ställer vida frågor, den kan vara 

strukturerad då intervjuaren följer en lista med redan formulerade frågor i en bestämd 

ordning (Ahrne & Svensson, 2015). Anledningen till att intervjuer valdes var på grund av att 

få en djupare förstålse för hur det agila arbetssättet påverkade kreativitet och innovations-

förmåga.  

 

Intervjuerna genomfördes genom att använda en semistrukturerad form där det fanns ett 

frågeformulär med redan formulerade frågor men som ger personen som håller i intervjuerna 

möjlighet att frångå frågeformuläret och ställa ytterligare frågor. Anledningen till att denna 

metod användes var på grund av att jag ville ha en mer förklarande bild gällande de 

anställdas synvinkel, men att intervjun skulle vara till viss del strukturerad då frågorna var 

utformade utifrån den teoretiska referensramen. Vid intervjuer finns det en risk att 

respondenter väljer att inte vara uppriktiga. För att undvika detta var jag tydlig med att 

berätta att respondenterna kommer att vara delvis anonyma i arbetet, då de inte kommer att 

benämnas vid namn utan som respondent A, B och C och så vidare.     

5.4.1 Genomförande 

Det genomfördes totalt 12 intervjuer med 12 anställda på företaget. Enligt Bryman och Bell 

(2011) tenderar respondenter att ha lättare att öppna upp sig om intervjun sker genom ett 

fysiskt möte. Med detta i åtanke och för att undvika eventuella missförstånd genomfördes 

intervjun genom ett fysiskt möte på företaget.  

 

Intervjuerna utfördes under en period på tre dagar i ett mötesrum på företaget. De pågick i 

cirka 30-60 minuter och genomfördes genom en semistrukturerad metod. Intervjun började 

med att jag informerade respondenten vad syftet med intervjun var. Intervjun spelades in 

och under tiden fördes även anteckningar. Efter intervjun genomfördes en transkribering för 

att undvika att kunna misstolka den information som samlats in.   

5.5 Operationalisering 

För att säkerställa den teoretiska kopplingen för intervjuerna baserades ett visst antal frågor 

förenat till de hinder och möjligheter som är kopplat till kreativitet. Gällande innovations-

förmågan har Ekvall (1996) utvecklat en modell för att mäta strukturen och arbetsklimatet 

inom organisationer, denna modell består av 10 faktorer se avsnitt 3.3.2. Sedan finns det 
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även teorier gällande ledarskapets påverkan på innovationsförmågan. Dessa teorier har 

intervjufrågorna kopplats till.  

 

I nedanstående tabell ges en översikt gällande vilka intervjufrågor som är sammankopplade 

till vilka teorier. Detta för att kunna bedöma om verkligheten överensstämmer med teorin. 

Samtliga intervjufrågor som ställts till respondenterna finns sammanställda i Bilaga 1 och 

Bilaga 2. 

 

 

Ledare 

Teoretisk analysram Frågor 

Hinder för kreativitet 1, 2, 3  

Möjligheter för kreativitet 4, 5, 6 

Innovationsförmåga  

Utmaningar 7, 8, 9 

Frihet 10, 11 

Idé stöd 12, 13 

Tillit/öppenhet 14, 15 

Dynamism/livlighet 16, 17 

Lekfullhet/humor 18, 19 

Diskussion 20, 21 

Konflikter 22, 23 

Risktagande 24, 25 

Tid för idéer 26, 27 

Ledarskapets påverkan 28, 29, 30 

 

Tabell 3 Operationalisering gällande frågor till ledare 

 

 

 

Anställda 

Teoretisk analysram Frågor 

Hinder för kreativitet 1, 2, 3 

Möjligheter för kreativitet 4, 5, 6 
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Innovationsförmåga  

Utmaningar 7, 8 

Frihet 9, 10 

Idé stöd 11, 12 

Tillit/öppenhet 13, 14 

Dynamism/livlighet 15, 16 

Lekfullhet/humor 17, 18 

Diskussion 19, 20 

Konflikter 21, 22 

Risktagande 23, 24 

Tid för idéer 25, 26 

Ledarskapets påverkan 27 

 

Tabell 4 Operationalisering gällande frågor till anställda 

 

5.6 Observationer 

Denna studie har förutom intervjuer även samlat in information genom observationer. 

Observationer handlar om att betrakta vad människor gör i olika situationer. Framförallt 

handlar det om att registrera personers beteende (Jacobsen, 2017).   

 

En observation kan antingen vara öppen eller dold, vid en dold observation vet inte 

personerna om att de ska observeras, vilket är en fördel då de inte har någon anledning att 

uppträda forcerat. Vid en öppen observation vet däremot de som ska observeras om detta 

och kan därför samtycka om de vill delta eller inte (Jacobsen, 2017). En annan valmöjlighet 

som finns vid observationer är att antingen vara delaktig och vara med på samma villkor 

som de som ska observeras eller att vara mer på distans och iaktta det som händer 

(Denscombe, 2009). Denna observation var öppen då samtliga anställda på arbetsplatsen 

visste om att de skulle observeras och iakttagelserna skedde på avstånd då observatören inte 

var delaktig i de aktiviteter som skedde.    

 

Det är viktigt att föra fältanteckningar och skriva ner det som observeras så snart som det är 

möjligt innan det glöms bort (Denscombe, 2009). Vid detta arbete användes nyckelord, när 

det inträffade något intressant kopplat till kreativitet och innovationsförmågan skrevs ett 
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eller ett par nyckelord upp direkt, för att sedan skrivas ner mer utförligare efter 

observationsdagen var slut.  

 

Vid denna studie gjordes observationer dagligen under två veckors tid, anledningen att det 

blev just denna tidsaspekt var på grund av att företaget endast var tillgänglig att observeras 

under denna tid. Observationerna gjordes under arbetstid mellan klockan 8-17 genom att 

närvara i det dagliga arbetet samt på planeringsmöte, dagliga Scrum-möten och 

retrospektivmöte. 

5.7 Forskningsetik  

Enligt Denscombe (2009) är det viktigt för de som bedriver forskning att vara etiska i sitt 

tillvägagångsätt. Det innebär att man förväntas respektera deltagarnas rättigheter och 

värdighet, undviker att deltagarna lider någon skada genom att delta i studien samt man ska 

respektera deltagarnas integritet. Detta har beaktats vid genomförandet av denna studie 

genom att respondenterna blivit informerade gällande studiens syfte och har själva valt att 

delta för att ge information.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2013) finns det vissa etiska principer som forskare bör ta i 

beaktning när det kommer till att bedriva forskning. Detta arbete har utgått från tre principer 

gällande detta, vilka är: informationskravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet. 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera de berörda respondenterna 

gällande vad syftet med forskningen är. Detta gjordes när företaget först kontaktades sedan 

informerades även samtliga respondenter vid början av varje intervju. Samtyckeskravet 

handlar om att respondenterna ska ha rätt att bestämma om de vill delta i studien eller inte. 

Detta togs i beaktning då samtliga respondenter först tillfrågades om de ville samt hade 

möjlighet att kunna delta i intervjuer genom att berätta om sina upplevelser och delge sina 

synpunkter. Konfidentialitetskravet handlar om att respondenternas personuppgifter samt 

övriga känsliga uppgifter med mera ska förvaras så att obehöriga inte har möjlighet att ta del 

av dem. Detta togs i beaktning i denna studie genom att de anställda kommer att hållas 

anonyma och kommer inte att benämnas vid namn i själva arbetet. Det kommer att framgå 

vilka anställda som har intervjuats men inom arbetet kommer de att benämnas som A, B, C 

och så vidare för att inte utge deras namn.  
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5.8 Kvalitetsdiskussion  

”Föreställningar om kvalitet i vetenskapliga arbeten är fundamentala. Utan sådana 

föreställningar kan inte forskare göra ett gott arbete. De är således avgörande för dem som 

producerar den vetenskapliga kunskapen” (Larsson, 2005, s. 16). 

 

Validitet och reliabilitet är två mått som kan användas för att mäta kvalitén på en studie. 

Validitet handlar om vilken giltighet eller relevans som studien har, det handlar om att samla 

in data som är relevant för frågeställningen som man arbetar utifrån. Reliabilitet handlar 

istället om hur pålitliga mätningarna är, om oberoende mättillfälle skulle ge samma resultat 

(Halvorsen, 1992). Dessa mått är främst till för att mäta kvalité gällande kvantitativa studier 

och kan därför inte användas på samma sätt när det gäller kvalitativa studier. Vid de 

kvalitativa studierna används kvalitetsmått som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

tillförlitlighet (Social Research Methods, 2019).  

 

Trovärdighetsmåttet handlar om huruvida resultatet av den kvalitativa studien är trovärdig ur 

deltagarnas synvinkel då kvalitativ forskning handlar om att beskriva intresset från 

deltagarens ögon (Social Research Methods, 2019). Denna studie är bland annat baserad på 

intervjuer där deltagarna själva har beskrivit situationen med egna ord utifrån sin egen 

synvinkel vilket påvisar trovärdighet. Anonymitet är något som skulle kunna påverka 

trovärdigheten då de anställda kände sig trygga att tala mer fritt gällande vad de verkligen 

hade för synpunkter. Jag har inte haft någon kontakt med de anställda sedan tidigare så det 

faktum att jag redan haft en etablerad kontakt med ledningen har inte påverkat 

respondenternas svar och öppenhet. Dock kan det ha påverkat möjligheten av deltagandet av 

företaget för studien. De teorier som använts stöds av flertalet oberoende forskare som 

baserat sina studier på dessa teorier.  

 

Överförbarhetsmåttet beskriver graden till vilket resultaten av den kvalitativa studien kan 

generaliseras eller föras över till andra sammanhang (Social Research Methods, 2019). 

Under studiens gång har det funnits en medvetenhet gällande begränsningen att generalisera 

resultatet utifrån att endast ha studerat ett företag. Arbetsklimatet för kreativitet och 

innovationsförmåga kan skilja sig från företag till företag, då litteraturen har visat att den 

beror på själva individerna. Denna studie kan därför ge en indikation på hur de agila 

metoderna kan påverka kreativiteten och innovationsförmågan.  
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Pålitlighetsmåttet handlar om att forskaren ska redogöra för det ständigt föränderliga 

sammanhanget inom vilket forskningen sker samt hur dessa förändringar har påverkat 

resultatet (Social Research Methods, 2019). För att ha en hög pålitlighet gällande resultatet 

av denna studie spelades intervjuerna in för att på så sätt kunna gå tillbaka och lyssna vad 

respondenterna berättade för att på så sätt undvika att personliga tolkningar gjordes.  

 

Tillförlitlighet avser graden som resultaten kan bekräftas av andra som genomför samma 

studie vid ett annat tillfälle (Social Research Methods, 2019). Resultaten från denna studie 

gör inte anspråk på att skildra en absolut sanning då en sådan studie kräver längre 

observationstid. Då kreativitet och innovationsförmåga beror på själva individerna i 

företaget kan den variera över tiden.   
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6 Empiri 

I detta avsnitt kommer först en presentation av företaget sedan följs en beskrivning av 

respektive Scrum-team. Kapitlet avslutas med en sammanställning av de intervjuer och 

observationer som genomförts. 

6.1 Viaduct 

Företaget Viaduct startade under mitten av 1990-talet och verkade från början som ett 

konsultbolag, främst till företaget Volvo (Respondent A, 2019). Viaduct kom sedan att bli 

uppköpt av ett företag från Västerås och bytte då namn till Ice Cream, som även de arbetade 

med systemutveckling (Respondent A, 2019). Efter två år, 2002, gick företaget i konkurs 

vilket ledde till att ett antal anställda valde att köpa loss Eskilstuna delen av företaget som 

åter igen fick namnet Viaduct. Även då kom företaget att verka som ett konsultbolag främst 

till Volvo, vilket ansågs vara bra men väldigt riskabelt, då 70 % av företagets omsättning var 

mot det företaget (Respondent A, 2019). ”Där kan det gå upp och ner eftersom det är ett så 

stort företag, de kan helt plötsligt välja en dag att avsluta samarbetet och då kände vi att det 

var för riskabelt, så då sa vi att då ska vi försöka bygga oss en egen produkt” (Respondent 

A, 2019). Företaget hade då redan börjat fokusera på webbutveckling och då främst på EDI 

(Electronic Data Interchange) som handlar om elektronisk överföring mellan företag 

gällande information om exempelvis lagersaldon, order eller fakturor. Viaduct hade börjat 

utföra tester gällande att utveckla ett system på webben där ”leverantörer som inte hade råd 

med de här tekniska lösningarna själva skulle kunna logga in där och se ut som mot Volvo 

att de hade dessa tekniska lösningar” (Respondent A, 2019). Detta system användes till en 

början av industriföretag mot Volvo, men under årens gång har denna tekniska lösning blivit 

fristående och kallas EDIONET och den kan användas av alla möjliga typer av företag. Det 

är den tekniska lösningen som har kommit att blivit kärnan i företaget (Respondent A, 

2019).     

 

Viaduct har idag 15 ansällda som arbetar med att hjälpa kunder förbättra och förenkla 

arbetet mellan kunder och leverantörer, de har sitt huvudkontor i Eskilstuna samt ett mindre 

kontor i Örnsköldsvik där det arbetar en anställd (Respondent A, 2019). År 2018 omsatte 

företaget 14 353 tkr (Allabolag, 2019). Om man studerar de årsredovisningar som finns kan 

man se att företagets omsättning har växt stabilt under de år som företaget varit aktivt. 

Resultatet år 2017 var 370 tkr jämfört med 2018 då resultatet blev 664 tkr. Företaget tecknas 
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av en styrelse som består av 4 personer varav lika fördelning mellan män och kvinnor. I 

styrelsen är endast en av dessa personer aktiv i företaget.   

 

Företaget arbetar med att kombinera egna verktyg, system och processer för 

systemutveckling, verksamhetsutveckling samt projektledning, där fokus ligger på 

elektronisk affärskommunikation, marknadskommunikation samt systemutveckling 

(Viaduct, 2019). ”Det har också varit som mål att vi har sagt att vi ska ha flera ben att luta 

sig mot, om det händer något med ett ben så har vi flera att luta oss mot och inte vara 

beroende av en kund” (Respondent A, 2019). De främsta kunderna är företag inom 

industribranschen som behöver hjälp med elektronisk affärskommunikation, på grund av att 

de har mycket leveranser som sker dagligen och därför behöver de hjälp med att 

automatisera dessa processer (Respondent B, 2019). Marknadskommunikation är den del 

som är minst inom företaget. Systemutvecklingsdelen inom företaget är stor, där de främsta 

systemen byggs för företag inom finanssektorn och i nuläget är ett tio tal banker kopplade 

till dessa system. Det kontinuerliga samarbetet med Sparbanken Rekarne har lett till att 

företagen gått samman och startat ett bolag kallat Rekarne Finansutveckling, där bolaget 

säljer administrativa tjänster till finanssektorn (Viaduct, 2019).  

 

Även då Viaduct är ett litet företag har de stora företag som kunder, som till exempel 

Scania, Bombardier, Sparbanken Rekarne, Norska staten, Nets, Arbetsförmedlingen samt 

Landstinget Sörmland, för att nämna några (Viaduct, 2019). Anledningen till detta tros bero 

på att kunderna känner en trygghet gentemot företaget då de har stor och lång erfarenhet 

inom branschen, samt att då det är ett litet företag så blir kontakterna mer personliga, med 

kortare svarstid och snabbare hjälp (Respondent B, 2019).   

6.1.1 Scrum-teamen 

Viaduct använder sig av ett agilt arbetssätt och då genom Scrum-metoden. Företaget har två 

Scrum-team, där ett är inriktat på bankutveckling och det andra på elektronisk affärs-

kommunikation (Respondent B, 2019).   

 

Respektive team har en produktägare och en Scrum-master. Scrum-mastern är samma för 

båda teamen (Respondent B, 2019). Bankutvecklingsteamet är det team som är mest erfaret 

att arbeta enligt Scrum-metoden och har gjort det under ett år. Den består av 4 utvecklare 

och EDI-teamet består av 4 utvecklare. EDI-teamet har nyligen börjat arbeta enligt denna 
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metod och har inte riktigt än kommit in i arbetssättet fullt ut. Detta beror på att i och med att 

EDI-systemet EDIONET är ett etablerat system behöver teamet arbeta med mycket support 

och det händer saker som är oförutsedda vilket gör att arbetet blir svårt att planera. ”Vi 

kanske planerar att de ska arbeta 5 timmar med utveckling och så visar det sig att det blir 

ett jättestort problem så då jobbar de ingen timme med utveckling den här dagen och det 

har gjort det svårt att kunna planera” (Respondent A, 2019). Respondent J beskriver att 

”EDI-teamet har inte lyckats lika bra som bankteamet att komma in i metoden. Bankteamet 

har ett mer utvecklingsspår, vi har ju gjort det för flera år sedan, så vi sitter mer i en 

förvaltnings del vilket gör att det blir svårt att kombinera det hela” (Respondent J, 2019).  

 

Respondent C beskriver att det började som ett jättestort Scrum-team där alla skulle kunna 

göra allt, men i och med tiden gick kom utvecklarna att bli specialiserade på ett område som 

de arbetade mest med vilket ledde till att teamen blev uppdelade gällande respektive område, 

bank eller EDI.   

 

Målet som finns med Scrum-teamen är att utvecklarna ska kunna gå mellan de olika teamen, 

men de har en del att arbeta med för att kunna komma dit (Respondent B, 2019). 

Anledningen till varför företaget har valt att arbeta utefter denna metod beror på att det är en 

etablerad och utvecklad metod att arbeta utefter. ”Vi har haft egna metoder, ”Viaduct 

metoder”, kan man säga, men inte tyckt att det varit bra, då man inte fått någon vidare 

överblick, men det här kändes bra, det är en etablerad metod som många företag kör och 

egentligen är det ju bara sunt förnuft” (Respondent A, 2019). Respondent B berättar att 

sedan de börjat arbeta enligt det agila arbetssättet har arbetet blivit mer strukturerat, vilket 

har lett till att det blivit lättare att ta sig an fler uppdrag och på så sätt har de kunnat öka 

lönsamheten. Respondent A berättar vidare att ”den passar ju inte allt i vår verksamhet, 

tycker jag, den passar när man ska göra systemutveckling, nya saker men vi har ju väldigt 

mycket support, mycket kunder som ringer och säger att du måst ändra det här nu, det går 

inte att säga att ja men vi kommer att göra detta i nästa sprint, den börjar om två veckor”. 

Respondent C anser att det kan bli svårt att genomföra då det är svårt att prioritera och få 

tiden till att lära upp varandra inom samtliga områden.  

 

Respondent C berättar att när det kommer till de dagliga Scrum-mötena så samlas båda 

grupperna och har ett gemensamt möte, men att man tar en grupp var för sig som får berätta 

status gällande projektet. På dessa möten tas främst tre saker upp, vad som gjordes igår, vad 
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som ska göras idag samt om det finns några hinder. ”Som Scrum-master har jag som ansvar 

att fånga upp dessa hinder och försöka att undanröja dem” (Respondent C, 2019). På dessa 

möten sätts planeringen inför varje sprint som sker en gång varannan vecka. 

Planeringsmötena börjar med en återblick gällande vad som har varit bra och dåligt från 

föregående sprint och vad man kan lära sig till nästa sprint, ”som Scrum-master där är det 

mitt ansvar att se till så att vi utvecklas och utifrån det så planerar vi inför nästa sprint och 

då är det produktägaren som har prioriterat de olika arbetsuppgifterna och leveranserna 

som vi ska ha, på de mötena bryter vi ner varje leverens till små bitar” (Respondent C, 

2019).  

 

Utöver dessa team finns även ett antal testpersoner som går in i systemen och testar de 

tjänster som har utvecklats. Arbetet delas upp i sprintar där varje enskild sprint pågår under 

två veckor (Respondent B, 2019).   

6.2 Respondenternas berättelser 

Nedan följer respondenternas berättelser utifrån de olika ämnesområdena.  

6.2.1 Hinder gällande kreativitet 

Respondent B berättar att det finns en del regler gällande ramverk och struktur hur själva 

koden ska skrivas när ett system ska utvecklas. Dokumentation och vissa ramverk är 

nödvändiga för att koden ska vara hållbar och begriplig. ”Om exempelvis en person i 

framtiden ska fortsätta utveckla systemet måste personen veta var saker och ting ska 

placeras, så ja den typen av regler finns” (Respondent B, 2019). Dock beskriver respondent 

B att det finns en frihet inom ramarna för Scrum hur vidare man kan lösa själva uppgiften, 

då koden kan skrivas på olika sätt. En annan typ frihet är att man kan ta hjälp av varandra 

och samarbeta för att lösa uppgiften.  

 

Respondent B berättar att det finns en del rutiner i arbetet gällande dokumentation, möten 

och testning. Även Respondent E beskriver att arbetet inte är helt fritt utan att det finns en 

del regler att följa och beskriver att ”själva systemet som kunden beställer ska se ut och 

fungera på ett visst sätt som inte går att gå ifrån men sedan är det fritt hur man väljer att 

lägga upp arbetet” (Respondent E, 2019). Respondent F förklarar ”det finns en del regler 

som man inte kan gå ifrån då det kan bli rätt tokigt om man inte följer vissa riktlinjer” 

(Respondent F, 2019). Respondent G berättar ”Ja, det finns mycket. Exempelvis om hur man 



43 

 

ska hantera produktionen från och med att utvecklingen börjar fram tills att kunden har fått 

produkten, så finns det regler man bör följa för att uppnå den produkt som kunden har 

önskat sig” (Respondent G, 2019). Respondent L beskriver att ”vissa arbetsuppgifter är 

självklart standard men själva utförandet är ganska fritt och det finns olika sätt att hamna i 

samma slutresultat. Så reglerna är bestämda men hur man vill spela spelet är ganska fritt i 

alla fall i mina arbetsuppgifter” (Respondent L, 2019). 

 

Respondent B anser att de anställda har stor möjlighet att lösa arbetsuppgifter på ett kreativt 

sätt. ”De anställda kan lösa sina arbetsuppgifter genom att använda olika tekniker och 

exempelvis samarbeta. Det finns utrymme att experimentera gällande egna projekt som är 

kopplat till arbetet och det tror jag de anställda ser som en kreativ möjlighet” (Respondent 

B, 2019). Respondent E berättar inte känna en rädsla för att göra fel kopplat till sina 

arbetsuppgifter utan känner att det är okej att göra fel och testa sig fram, blir något fel går 

det alltid att ändra. Även respondent F förklarar att det inte finns en rädsla att göra fel ”men 

man jobbar hårt för att det inte ska bli fel, så mer en noggrannhet” (Respondent F, 2019). 

Respondent G berättar istället känna en rädsla för att göra fel kopplat till arbetsuppgifterna. 

Respondent L förklarar ”inte så mycket rädsla som oro, jag är ganska ofta orolig eftersom 

det kan leda till mer jobb för mina kollegor eller rena pengar för företaget ifall jag gör fel” 

(Respondent L, 2019). 

 

Respondent G berättar gällande arbetstempot på arbetsplatsen ”arbetet är oftast inte på 

något högtempo men oftast känner jag en tidspress för att utföra ett visst arbete” 

(Respondent G, 2019). Respondent B anser att ”det är mitt ansvar som ledare att ta hand om 

de påtryckningar som kommer från beställare och att de inte ska beröra teamet negativt så 

att de blir stressade. Jag försöker att sätta upp tydliga kravspecifikationer gällande 

arbetsuppgifter så att de anställda tydligt ska veta vad de ska göra” (Respondent B, 2019). 

Respondent B beskriver vidare att det är de anställda som själva estimerar sin tid efter sin 

egen kapacitet gällande sina arbetsuppgifter, dessa revideras efter varje sprint för att minska 

felmarginaler och stress. Vidare berättar respondenten att det kan uppstå stress när något går 

fel gällande systemen, till exempel att något system kraschar, då kan delar av teamet få 

rycka in med sin expertkunskap för att försöka lösa problemet så snabbt som möjligt.  

 

Respondent E anser att arbetsbelastningen känns okej och att det finns lagom med saker att 

göra och känner inte av någon direkt stress kopplat till sitt arbete. Dock går detta i perioder 
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och ibland är det lite mer att göra och ibland lite mindre, men generellt sätt känns det okej, 

vilket även berättas av respondent L. Detta är även något som respondent F håller med om 

”det kan variera stort, ibland så känns det som man borde ha mer tid med en viss uppgift 

medan andra bara flyger förbi” (Respondent F, 2019). Respondent L förklarar att ”ibland 

kan det finnas tidspress men så länge jag sköter mitt så finns det inget som inte kan bli klart 

innan deadline” (Respondent L, 2019). Respondent K beskriver att stress är den faktorn som 

påverkar mest negativt på innovationsförmågan, att det kommer så mycket andra olika saker 

i vägen som måste lösas, ”man blir avbruten i sin tanke väldigt ofta” (Respondent K, 2019). 

6.2.2 Möjligheter gällande kreativitet 

Respondent B beskriver att som ledare kan man öka nyfikenheten hos de anställda genom att 

”jag vill inte begränsa någon i gruppen att endast göra en viss typ av arbetsuppgift utan jag 

vill att de anställda ska känna att om de tycker att en annan typ av arbetsuppgift verkar 

rolig kan de ta sig an den uppgiften i sprinten, det är väldigt viktigt att de anställda känner 

sig nyfikna för att det påverkar kvalitén på arbetet som utförs. Efter varje sprint så har vi ett 

demotillfälle där de utvecklare som har varit del av utvecklingen av en viss applikation 

demar den för bland annat hela teamet. Vid det tillfället har utvecklare som kanske inte har 

arbetat med den applikationen/tekniken en möjlighet att få intresse för något annat 

utvecklingsområde” (Respondent B, 2019). Respondent E beskriver sig som person i 

grunden vara väldigt nyfiken och kopplat till sitt arbete vilja veta hur saker och ting fungerar 

och hänger ihop. Även respondent F beskriver sig alltid vara nyfiken på att lära sig något 

nytt. Respondent G berättar känna en nyfikenhet till arbetet och ibland lite för mycket då det 

kan bidra till att arbetsuppgifterna tar längre tid att utföra. Respondent B förklarar att de 

anställda har friheten att själva plocka de arbetsuppgifter som de önskar i varje sprint.  

 

Respondent E förklarar känna en motivation gällande sina arbetsuppgifter och vill göra 

effektiva och stabila lösningar på problem kopplat till själva systemutvecklingen så att 

beställaren blir nöjd. Respondent F beskiver att det som motiverar gällande arbetet är att 

göra ett bra arbete som man kan vara stolt över, men det som är viktigast är att det är roligt. 

Respondent B berättar ”vi följer upp arbetet genom ett så kallat burndown chart, där ser vi 

hur många timmar det är uppskattat kvar av sprinten och när vi närmar oss sprint-slut så 

samlar vi våra krafter för att tillsammans klara målet vilket är att ha utvecklat alla de 

uppgifter som ligger i sprint. Om detta nås så har vi en belöning som vi alla bestämt vad det 

ska vara vid sprint-starten. Det kan exempelvis vara en gemensam aw med workshop där vi 
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på ett avslappnat vis kan umgås och om man vill, diskutera tekniker i arbetet, laborera och 

lyfta fram idéer. Hela Viaduct har ett budgetmål i linje med vår vision som efter varje 

verksamhetsår belönas med en konferensresa med hela företaget om målet är nått, till 

exempel i år åkte vi till Barcelona. Detta ökar motivationen på hela företaget för att nå de 

mål som är uppsatta och i slutändan nå vår vision” (Respondent B, 2019). Respondent G 

förklarar känna motivation då det är ”roligt att kunna skapa något som man vet andra 

kommer att ha nytta av” (Respondent G, 2019). 

 

Respondent E beskriver att för att öka sin kompetens gällande sina arbetsuppgifter kan man 

fråga kollegor och rådfråga dem om de har något tips på hur man skulle kunna lösa en viss 

arbetsuppgift. ”En annan sak som man kan göra för att öka sin kompetens är att studera den 

befintliga koden och sedan försöka förstå hur allt hänger ihop, sedan kan man alltid 

använda sig av Google för att söka svar på problem som uppstår, då lär man sig alltid 

något nytt” (Respondent E, 2019). Respondent B berättar att ”jag har som ledare delegerat 

olika expertområden till respektive utvecklare, där ska de fånga upp så mycket de kan och 

vara ett bollplank för andra utvecklare när frågor och undringar dyker upp. Jag har i 

samarbete med övriga i ledningen på Viaduct varit tydlig med att det är önskvärt att de 

anställda själva håller ögonen öppna för eventuella utbildningar de vill gå för att höja sin 

kompetens inom olika intresseområden inom yrket. Vi har varit på en hel del utbildningar 

för att öka vår kompetens inom de områden vi verkar inom exempelvis utvecklingstekniker, 

elektronisk affärskommunikation, projektledning och ledning” (Respondent B, 2019). 

Respondent F förklarar att utbildning är den främsta nyckeln för att kunna utveckla sin 

kompetens och önskar gärna mer utbildningstillfällen. Respondent G anser att ledare skulle 

kunna öka kompetensen hos de anställda genom ”att alltid hitta det positiva ur det negativa 

och alltid belöna med någon form av ”Bra jobbat” när man har utfört något bra” 

(Respondent G, 2019). Respondent L förklarar att för att öka sin kompetens gäller det att 

”fråga, fråga, fråga… det är främst den anställdes ansvar att leta fram information men 

även ledarens ansvar att väcka en entusiasm då och då” (Respondent L, 2019). 

6.2.3 Innovationsförmåga 

När det gäller innovationsförmågan anser respondent A att den är bra, det är många på 

företaget som har många och roliga idéer, den existerar men mer på en detaljnivå. ”Det är 

inte någon som sitter och uppfinner hjulet, med något jätte fantastiskt nytt, men vi uppfinner 

nya saker ständigt, gällande våra produkter tillsammans med kunder” (Respondent A, 
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2019). Det största hindret som finns gällande innovationsförmågan anses vara tiden, ”detta 

beror på att vi vill så mycket, därför så jagar vi fler kunder och fler projekt och växer så det 

gör att vi inte riktigt hinner ta hand om idéer som dyker upp” (Respondent A, 2019). Detta 

är även något som respondent I berättar, att innovationsförmågan skulle kunna bli bättre om 

mer tid skulle kunna avsättas till det. För att kunna öka innovationsförmågan inom företaget 

har man försökt att ha så kallade innovationstimmar på fredagarna, vilket respondent A 

beskriver rann ut i sanden. ”Så idag tycker jag inte att jag gör något bra för det om jag ska 

vara helt ärlig, jag vet inte riktigt hur det skulle gå till heller, en sak är att säga att ni ska få 

mer tid, men vi vet ju att vi har en förmåga att fylla den tiden och det är ju inte så att man 

blir innovativ mellan den här tiden 13-14 på fredagar kanske” (Respondent A, 2019).   

 

Innovationsförmågan inom företaget anser respondent B vara bra, dock anses det finnas 

potential till att bli mer innovativa. Det största hindret som finns gällande företagets 

innovationsförmåga beror främst på resurs- och tidsbrist. Detta är även något som 

respondent L beskriver ”det är tiden, då företaget är i konstant rörelse så blir det svårt att 

hitta tid för nya tankar” (Respondent L, 2019). I och med att företaget växer och fler kunder 

behöver hjälp, skulle mer personal behövas anställas. Detta leder till att de grundläggande 

arbetsuppgifterna går först och det finns mindre utrymme för att experimentera.  

 

”Att vara nyskapande och lösa problem på nya sätt” anser respondent B innovationsförmåga 

handlar om och det är viktigt för företaget att fokusera på för att kunna konkurrera med 

andra företag på marknaden. Respondent B försöker arbeta innovativt på arbetsplatsen 

genom att tänka på att inte göra arbetsuppgifter på automatik utan stanna upp och fundera på 

”hur kan jag lösa detta problem genom att använda till exempel en ny teknik?” (Respondent 

B, 2019). Som produktägare för bankutvecklingsteamet anser respondent B kunna påverka 

innovationsförmågan inom arbetsteamet genom att kommunicera ut och visa att det är okej 

att ta sig tid att testa nya idéer och låta utvecklarna arbeta ostört och inte försöka specificera 

upp exakt hur en produkt ska fungera eller se ut, utan låta utvecklana vara rätt fria i sin 

arbetsprocess. För att kunna öka innovationsförmågan ytterligare inom sitt arbetsteam anser 

respondent B att det skulle kunna sättas ihop fler utvecklarmöten, där de anställda träffas 

och delar med sig av sina idéer och spånar på hur vissa system skulle kunna utformas på nya 

sätt. Något som respondent B anser vore bra är att arbetsteamet skulle få input av andra 

personer som inte bara jobbar med utveckling, för att kunna få en ny syn och förslag på hur 

saker och ting skulle kunna göras på nytt sätt. Respondent B nämner att det skulle vara bra 
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om det fanns ett utbyte mellan de två Scrum-teamen, att personal skulle kunna gå mellan 

teamen för att få en ny syn på arbetsuppgifterna.  

 

Respondent C berättar att det är väldigt viktigt för företaget att vara innovativt främst med 

tanke på den bransch som de verkar inom, där det händer nya saker hela tiden, för att kunna 

vara konkurrenskraftiga på marknaden. Innovationsförmågan anser respondent C har blivit 

mycket bättre genom åren. ”När jag kom in för två år sedan hade man varit van att arbeta 

på ett sätt ganska länge och man kände varandra väl och vi har anställt ganska många 

under de senaste åren vilket har gjort att det har kommit nytt blod utifrån, det blir en större 

apparat att försöka få ihop den här gruppen och från början var man nog ganska van att 

göra som man alltid har gjort och det har inte varit något motstånd på något sätt, utan hur 

ska vi utvecklas som grupp där Scrum-metoden har varit en stor del, men vi har mycket 

kvar” (Respondent C, 2019). Hinder som respondent C anser finnas gällande 

innovationsförmågan är att samtliga anställda är så inriktade på respektive område, vilket 

inte behöver vara negativt, men det är svårt att komma ur det. ”Det är lätt att göra som man 

alltid har gjort men jag tycker att vi börjar komma ifrån det” (Respondent C, 2019).   

 

Respondent D upplever att innovationsförmågan kan bli bättre då det är många som sitter 

fast i gammalt tänk och har svårt att gå utanför ramen och testa på nya saker. Gällande bank- 

utvecklingen upplever respondenten att man försöker gå utanför ramarna och försöker 

applicera nya tekniker på de produkter som man utvecklar. 

 

Respondent J beskriver att i början, när företaget startade, var innovationsförmågan hög för 

att man försökte komma på nya produkter att utveckla, sedan när det arbetet var gjort har 

innovationsförmågan kommit att minska. Vidare beskrivs det att i början när allt var nytt 

hade man en större hunger att vilja komma på nya idéer men sedan under årens gång har det 

dagliga arbetet med förvaltning tagit mycket tid och man har blivit mer bekväm, då tiden är 

svår att hitta. 

 

Respondent K anser att innovationsförmågan är bra inom teamet då man är bra på att lösa 

kundernas problem, ”vi löser alla problem som vi ställs inför, vi kommer ju inte på nya 

uppfinningar men vi löser ju kundernas problem på nya sätt, kombinerar ihop olika saker, vi 

är innovativa på det lilla sättet, inte på det stora” (Respondent K, 2019). Även respondent F 



48 

 

förklarar att viljan att bli mer innovativa är stark och det finns många idéer om nya 

utmaningar.   

6.2.4 Utmaningar 

Respondent A beskriver att det finns utmaningar gällande arbetsuppgifterna, detta på grund 

av att arbetsuppgifterna skiljer sig mycket åt och att det inte ständigt är samma 

arbetsuppgifter utan att det varierar mycket. Sedan försöker ledarna även skapa mer 

utmaningar genom att alltid kunna göra lite mer och med hjälp av nya tekniker skapa nya 

produkter (Respondent A, 2019).  

 

De utmaningar som respondent B kan se finnas gällande arbetsuppgifterna är att i och med 

att det finns för få resurser inom arbetsteamet så leder det till en hög arbetsbelastning och 

mindre tid till att testa nya idéer samt nya tekniker som finns på marknaden. För att kunna 

förbättra denna faktor anser respondent B att det skulle vara bra med ett utbyte mellan 

Scrum-teamen, att de anställda får testa på helt nya arbetsuppgifter som de inte är vana att 

arbeta med.  

 

Respondent C anser att de främsta utmaningar som finns är att kunna se mer över 

arbetsteamen inom de olika kunskapsområdena. ”Vi har en förmåga att alltid vilja hjälpa till 

med allt hela tiden så ibland händer det att en supportfråga tar hela dagen och då är frågan 

hur viktig var den här supportfrågan just precis nu, den kanske ska lösas men kanske inte 

precis nu så att det tar så mycket tid” (Respondent C, 2019).   

 

Respondent D anser att varje arbetsuppgift är utmanande då det finns mycket tidspress 

gällande arbetsuppgifterna, att kunna vara klar i tid är i sig en utmaning. Respondent K 

beskriver sig känna utmaningar gällande arbetsuppgifterna, då främst genom att denne är ny 

på företaget och kommer direkt från skolan och har därför inte arbetat med utveckling 

tidigare och därför anser sig att ha begränsade kunskaper, men lär sig under tiden. 

Respondent E anser att de utmaningar som kan finnas är att uppgifterna som ska utföras 

ibland inte är tillräckligt specificerade och då blir det svårt att veta vad som ska göras, därför 

önskar respondent E tydligare specifikationer från ledarna. Detta är även något som 

respondent F anser att ”om beskrivningen på en arbetsuppgift är undermålig så blir det svårt 

att avgöra om man egentligen har gjort rätt. Därför behöver ledarna göra bättre 

beskrivningar på arbetsuppgifterna” (Respondent F, 2019). Respondent I upplever istället 
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att arbetsuppgifterna känns något lätta och skulle vilja ha större utmaningar gällande arbetet. 

Vidare beskriver respondent I att det är mycket av tiden som går åt till att prata med kunder 

och därför är det svårt att göra arbetsuppgifterna utmanande och istället att man försöker 

lösa dem på lättast sätt möjligt. Respondent L beskriver att det finns utmaningar gällande 

arbetsuppgifterna då det är dennes ansvar att förstå vad kunden behöver och se till att interna 

parter vet vad som ska utvecklas.   

 

Respondent J anser att det är viktigt att ledarna sätter upp tydliga mål för att de anställda ska 

kunna se om arbetsuppgiften innebär en utmaning eller ej, om det finns möjlighet och tid att 

kunna experimentera. Respondent K beskriver att ”vi sitter ju med så mycket gammal stor 

kod som är svårbegriplig, det är en daglig utmaning att försöka förstå saker om och om 

igen, som man någon gång har förstått för länge sedan som man inte gör längre” 

(Respondent K, 2019).     

 

Respondent G berättar ”utmaningen är alltid den nya kunskapen som man måste lära sig för 

att kunna utföra arbetet, exempelvis att lära sig ett nytt programmeringsspråk för att kunna 

utveckla en annan form av applikation” (Respondent G, 2019). För att kunna förbättra detta 

skulle ledarna kunna bli bättre på att ge motivation och vägledning anser respondent G.   

6.2.5 Frihet 

Respondent B anser att det finns en viss frihet inom företaget, det största hindret för detta är 

att de måste klara de mål som är uppsatta. Det finns stor frihet gällande arbetstiden, då de 

anställda har flextid och behöver inte alltid följa kontorstiderna till punkt och pricka. Vill 

man gå tidigare en dag kan man göra det, vill man arbeta på helgen kan man göra det och det 

finns möjligheter att arbeta hemifrån. Detta är även något som respondent L beskriver, att 

vill man arbeta hemma kan man göra det eller om man exempelvis sitter på tåget kan man 

arbeta där. För att kunna öka friheten anser respondent B att det är bra med den sprint-

återblick med arbetsteamet som ingår i Scrum-metoden där man kan se vad som fungerade 

och vad som inte fungerade för att kunna förbättra det till nästa sprint. Sedan är det viktigt 

att göra en bra estimering gällande tidsplaneringen och lyssna på arbetsteamet hur länge de 

tror en arbetsuppgift tar att genomföra.  

 

Respondent A beskriver att ”jag tycker att man får komma med idéer och vi har ganska så 

fritt arbete, så har man bra idéer så är det ju inte såhär uppstyrt att såhär exakt måste du 



50 

 

göra utan det finns ju möjligheter att testa på” (Respondent A, 2019). Respondent C tycker 

att när det gäller Scrum-arbetssättet är det inte så mycket frihet utan det är att man har gjort 

en prioritering och det här ska man arbeta med. Respondent D anser däremot att det finns 

stor frihet gällande arbetsuppgifterna, då man ibland kan arbeta hemifrån och kan arbeta när 

man vill, vilket gör arbetet mer flexibelt. Respondent H anser att friheten är väldigt stor om 

man jämför med tidigare arbeten som respondenten har haft, främst då genom flexibiliteten 

att kunna välja vad man anser att man kommer att kunna arbeta mest effektivt med just där 

och då.  

 

Respondent I och K upplever att det finns frihet att kunna prioritera bland sina 

arbetsuppgifter, vilken arbetsuppgift som är mest akut att lösa. Respondent F beskriver ”vi 

har vissa val inom angivna ramar om vilka arbetsuppgifter vi kan arbeta med och vi har viss 

flexibilitet om arbetstider så jag tror det kan vara svårt att förbättra, personligen tycker jag 

det är så bra som det kan bli” (Respondent F, 2019). Respondent J nämner att de dagliga 

Scrum-mötena kan ses som en frihet men även som en begränsning. Då det på de stora 

mötena, inför varje sprint, sätts en planering som man sedan ska utföra, men sedan är det 

fritt att välja vilken av uppgifterna man vill ta under varje sprint. Respondent E berättar att 

”det finns rätt god flexibilitet i hur man genomför en uppgift och jag tycker inte att detta 

område behöver utvecklas mer” (Respondent E, 2019).  Respondent G beskriver att 

”friheten att man inte behöver ha tidspressen att vara på jobbet exakt under en tid och dra 

under en specifik tid och friheten att kunna jobba hemifrån” (Respondent G, 2019).  

6.2.6 Idé stöd 

Respondent B försöker ge stöd till arbetsgruppen genom att uppmuntra de anställda att prova 

på nya tekniker och ge dem tid till att testa på nya saker. Om en anställd kommer med en ny 

idé, ge dem beröm och skriva ner det på en lista och presentera det för kunden och se om det 

är något som skulle passa dem. Vidare berättas att detta skulle kunna förbättras genom att 

vara mer lyhörd och göra det tydligt för sitt arbetsteam att det är okej att fråga saker och inte 

lämna vissa frågor obesvarade, se till att varje gruppmedlem blir sedd. 

  

Respondent A beskriver att idé stödet är en faktor som skulle kunna bli bättre då det är svårt 

att komma på ett bra sätt att kunna samla alla idéer som kommer fram. I och med den 

tidbrist som finns är detta något som oftast rinner ut i sanden då det dagliga arbetet främst 

prioriteras. Respondent C anser att i sin roll som Scrum-master ges inte så mycket stöd, utan 
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det handlar mer att se till att allt flyter på. Kommer teamet med idéer är det ofta utvecklare 

som bollar med utvecklare (Respondent C, 2019).  

 

Respondent I upplever att tidsbrist bland ledarna är den största faktorn gällande till att stödet 

för nya idéer är ganska dåligt. Denna faktor är något som respondent J anser skulle kunna 

förbättras, då stödet från ledare för nya idéer anses vara lågt, då det generellt är svårt att 

kunna stödja en sådan process. Även respondent K anser att stödet från ledare är dåligt för 

att de inte har tid med det, ”vi har haft saker som man velat göra, förbättringar i vår produkt 

som är mest för vår egen del, för att det ska bli lättare för oss att hantera saker, men det får 

alltid stryka på foten för att det finns en massa kundrelaterade arbetsuppgifter som går före, 

vilket gör att allting blir mer och mer komplext hela tiden för oss, att man inte har tid att 

förenkla saker för oss själva” (Respondent K, 2019). Detta skulle kunna lösas med en bättre 

prioritering, anser respondent K. Respondent E berättar istället att stödet från ledare gällande 

nya idéer är bra och anser inte att detta är något som skulle behöva utvecklas. Respondent G 

beskriver ”man får diskutera fritt de idéer man har och ibland kan de förverkligas. 

Exempelvis en idé om hur en applikation ska fungera eller en idé på en ny ”Feature” på en 

applikation” (Respondent G, 2019). Respondenten beskriver vidare att det är viktigt att 

ledarna lyssnar på de anställdas idéer och behandlar både bra och dåliga idéer på samma sätt.  

6.2.7 Tillit/öppenhet 

Öppenheten anser respondent B vara stor då företaget är litet blir det en mer familjär 

stämning. De har ett öppet kontorslandskap som gör det lättare för personer att komma över 

och prata med varandra. Det finns en stark tillit till varandra då företaget hittar på aktiviteter 

tillsammans, både på och utanför arbetstid, som till exempel äter gemensamma luncher eller 

går och bowlar. Detta tror respondent B ökar tilliten mellan de anställda då man lär känna 

varandra mer och på så sätt våga vara mer öppen.  

 

Respondent A anser att öppenheten inom företaget är bra, detta på grund av att det är ett litet 

företag och upplever inte att det är någon som inte vågar öppna upp sig och dela med sig av 

sina åsikter. Respondent C beskriver att ”jag tror inte att det är någon som är rädd för att 

prata utan det tycker jag något som är väldigt bra här, det är ingen som sitter och håller 

hårt på sitt, sen kan det ju vara så att man är van att göra saker själv för att man har varit 

ett ännu mindre företag, att man måste ta allting själv men det är inte för att man inte vill 

utan det är för man inte vet hur man gör” (Respondent C, 2019). Respondent D anser att det 
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är ett öppet klimat inom arbetsteamet och att man vågar gå fram till varandra och prata med 

varandra. Respondent I upplever att klimatet inom arbetsteamet är relativt öppet men att det 

skulle kunna vara bättre och nämner att tidsbristen är den faktor som påverkar mest gällande 

att man inte har tid till att dela med sig. Respondent F beskriver ”det är väldigt öppet, vill 

man så har man god insyn till det som är viktigt att känna till och det informeras ut med 

jämna mellanrum” (Respondent F, 2019). För att kunna förbättra öppenheten och tilliten 

inom företaget nämner respondent G att ”utöka det personliga medarbetarsamtalet med 

kanske en gång per år till kanske två gånger per år skulle hjälpa” (Respondent G, 2019). 

6.2.8 Dynamism/livlighet 

Respondent A beskriver att gällande arbetsuppgifterna är dynamiken bra, detta på grund av 

att det ständigt är nya arbetsuppgifter och att det sällan är ett standardiserat arbete, utan att 

det är väldigt varierat. Respondent C berättar att ”jag upplever inte att man gör 

arbetsuppgifter per automatik som man alltid har gjort, men så har det nog hänt väldigt 

mycket, vi har fått in mer utvecklare och börjar se saker som man inte sett, det kommer att 

ta ett tag men nu närmar det sig att vi börjar göra så” (Respondent C, 2019).   

 

Respondent D berättar att de arbetsuppgifter som finns är väldigt varierande då det ständigt 

varierar från uppdrag till uppdrag. Respondent H upplever att arbetsuppgifterna är 

varierande och att det inte är samma uppgift som dyker upp hela tiden utan man har 

möjlighet att lösa liknande arbetsuppgifter på olika sätt. Respondent J anser att 

arbetsuppgifterna är varierande och att det ständigt är nya saker att göra. Respondent K 

anser dock att det finns en begränsad dynamik gällande arbetsuppgifterna då det inte är så 

mycket nytt som görs.   

6.2.9 Lekfullhet/humor 

Respondent A upplever att lekfullheten inom sitt team är bra och att det är mycket skoj som 

sker. Det hittas på saker tillsammans och man skojar med varandra. Respondent C anser att 

de anställda på företaget är väldigt lekfulla och att det är en öppen stämning på företaget, 

men tror att det krävs en viss typ av person för att passa in. I och med att det är ett litet 

företag så när det anställs någon ny känns det som att man ska ta in någon ny person till sin 

familj, för att passa in behöver man vara en person som är öppen och lite lekfull. 

Respondent C beskriver att i och med att det är ett litet företag så kommer man varandra 

nära och på så sätt känner man en mer tillit till varandra och man vågar öppna upp sig.  
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Respondent D anser att man i teamet är väldigt lekfulla, nyligen har man införskaffat ett 

pingisbord då man kan ta en paus i sitt arbete och gå och spela tillsammans. Vidare 

beskriver respondent D att de anställda brukar skoja med varandra och ha roligt. Respondent 

H tar även upp pingisbordet som en rolig sak att göra under arbetstid, att man har möjlighet 

att gå ifrån en stund och röra på sig och ha roligt tillsammans. Respondent I beskriver att 

lekfullheten inom teamet är begränsat, då främst till att man inte har tid för det. Respondent 

J upplever att lekfullheten har blivit bättre och tror att detta beror på att man fått in nytt folk 

i företaget, lite yngre människor som kommer med nya sätt att tänka på. Respondent K anser 

att ”lekfullheten den är nog inte på topp, det tror jag inte, kanske att den har bättrat på sig 

på senaste tiden, vi är dåliga på det här sociala tillsammans, att bara ta oss tid och fika 

tillsammans, och att även ledning och vi som har varit med lite längre visar att det är okej 

att gå iväg och fika på eftermiddagen och snacka lite ett tag” (Respondent K, 2019).  

 

Respondent G anser att lekfullheten inom företaget är ganska bra men nämner hur ledarna 

skulle kunna förbättra detta ”kanske bestämma en halv timme i veckan att alla medarbetarna 

tillsammans spelar pingis, går ut och tar promenad/joggar och så vidare” (Respondent G, 

2019). 

6.2.10 Diskussion 

Respondent B anser att diskussionsklimatet inom företaget är bra, detta anses dels bero på 

att det är ett öppet kontorslandskap då det blir lättare för kollegor att prata och diskutera med 

varandra, vilket även respondent D beskriver. Inom arbetsteamet är det främst via möten där 

de flesta diskussioner uppkommer.  

 

Respondent A anser att diskussionsklimatet i sitt team är bra, men ibland kan det bli för 

mycket, att man driver ut och pratar om saker som inte har att göra med arbetet eller som 

involverar alla i företaget, det kan vara bra på ett sätt men ibland kan det även ta för mycket 

tid från det som är relevant. Vidare upplever respondent A att diskussionsklimatet är bra och 

att alla får vara med och säga sitt och inte har några problem att öppna upp sig för varandra. 

Respondent C håller med och beskriver att det diskuteras inom företaget, ”ibland för mycket 

så att det tar tid från andra saker, det kan leva kvar sedan gammalt att man är van att vara 

ett så litet företag att man hela tiden frågar varandra hur man ska göra nu, vilket leder till 

långa diskussioner och då kanske det skulle ha varit bättre att bara göra det från början. 
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Ibland kan det också vara så att man plockar in lite för många i diskussionen, vilket tar tid 

från något annat” (Respondent C, 2019).  

 

Respondent H upplever att diskussionsklimatet är bra och man kan prata och dela med sig av 

sina åsikter utan att bli nedtystad av ledarna, de vill gärna lyssna på medarbetarna. 

Respondent J upplever att diskussionsklimatet skulle kunna förbättras genom att försöka 

lugna ner tempot gällande arbetsuppgifterna. ”Om vi drar ner lite på tempot och får ett lite 

bättre klimat totalt sätt så tror jag att många av de andra sakerna som idéer och så, kommer 

att bli bra” (Respondent J, 2019). Detta skulle kunna göras genom att anställa fler till 

företaget så att trycket på samtliga anställda går ner lite. Respondent K anser att det är 

ganska högt i tak men att det kan bli lite hätskt ibland, många starka viljor. Respondent G 

berättar att diskussionsklimatet är bra ”alla medarbetarna har viljan att hålla diskussion 

med varandra under arbetet, lunch m.m. Samtidigt erbjuds chatt-applikationer för 

ytterligare diskussioner bland alla” (Respondent G, 2019).           

6.2.11 Konflikter 

När konflikter uppstår inom arbetsteamet berättar respondent B att i och med att teamet är 

rätt litet är det lätt att märka när människor är irriterade på varandra och när detta uppstår 

försöker denne som ledare ta tag i det på en gång. Detta görs genom att prata med de 

inblandade och försöka medla mellan dem, det är bättre att ta tag i det på en gång innan det 

blir en för infekterad situation som påverkar arbetet.  

 

Gällande konfliketer anser respondent A att när det uppstår konflikter är det som ledare 

ansvaret ligger att lyssna på de anställda och känna av stämningen. Om det skulle vara några 

som är osams att ta de åt sidan och prata med dem och försöka reda ut saken för att det inte 

ska bli värre.  

 

Respondent C anser att det sällan uppstår konflikter, utan uppstår främst mellan de som 

arbetat längst på företaget och då är de oftast bra på att gå undan och prata om det och lösa 

det själva. ”Jag tror att alla känner att de kan säga vad de tycker, både positivt och 

negativt” (Respondent C, 2019).  

 

Både respondent D och H berättar att om det uppstår en konflikt kan man vända sig till 

skyddsombudet som hjälper till om man skulle vilja det. Respondent J upplever att när det 
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uppstår konflikter är man dålig på att lösa dem, mycket på grund av att det kan tystas ner 

och sedan att man går och är irriterade på varandra istället för att prata ut om det. ”Det kan 

bli lite stormigt ibland men så pratar man ut om det efteråt ganska fort, de som varit arga 

på varandra” (Respondent K, 2019).        

6.2.12 Risktagande 

När det kommer till risktagandet inom sitt team, anser respondent A att det tas risker men i 

det lilla och att man sällan vill ta för stora risker. Detta beror på att det är ett litet företag och 

genom att ta för stora risker kan det leda till stora konsekvenser som man inte är villiga att 

ta, men gällande arbetsuppgifterna kan de anställda ta små risker genom att testa sig fram 

genom exempelvis använda sig av nya tekniker (Respondent A, 2019).  

 

Respondent C upplever att det inte tas så många risker gällande arbetsuppgifterna, men 

beskriver dock att de anställda vågar testa sig fram. Respondent D beskriver att när det 

kommer till utvecklandet gillar respondenten att ta risker och gillar att experimentera 

mycket och testa nya tekniker för att kunna ge en bra kvalité på sitt arbete. Respondent H 

beskriver att i och med att respondenten är så pass ny har denne inte kunnat ta så stora risker 

utan är mest med och lär sig från grunden.  

 

Respondent I beskriver att man ogärna tar risker gällande sitt arbete och att man gärna kör 

på säkra metoder, då främst på grund av tidsbrist, att man inte har tid att experimentera med 

nya saker i fall något skulle gå fel har man liten tid att kunna rätta till det. Respondent K 

upplever att det tas för lite risker gällande arbetsuppgifterna för man inte har tid för det.    

6.2.13 Idé tid 

Respondent B beskriver att det finns tid för de anställda att testa på nya idéer. Detta då varje 

eftermiddag på fredagar har företaget förmedlat ut till de anställda att de har rätt till att 

arbeta med vad man vill under den tiden. Dock berättas det vara svårt då det finns för 

mycket att göra gällande de arbetsuppgifter som man har och man under den tiden arbetar 

med dessa istället.  

 

Respondent A anser att idé tiden inom företaget är dåligt. Till en början bestämdes det att 

teammedlemmarna skulle ha tid på fredagar att kunna testa på nya idéer, men att detta har 

kommit att rinna ut i sanden då de flesta prioriterar att bli färdig med det dagliga arbetet 
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inför helgen. Som ledare anser respondent A att det behövs komma på något bättre sätt för 

detta men har inte kommit på hur en sådan lösning skulle kunna se ut. Respondent C anser 

att det finns tid för teammedlemmar att testa på nya idéer, dock upplever respondenten att 

man är dålig på att utnyttja den tiden då man inte ser möjligheterna tydligt med att testa på 

nya idéer. Respondent D anser att det finns bra med idé tid och utnyttjar den tiden ibland 

men skulle vilja bli bättre på det.  

 

Respondent I anser att på grund av tidsbristen får man ingen ro att sätta sig ner och försöka 

komma på nya idéer och experimentera för att man känner sig pressad att hinna med det 

dagliga arbetet. Respondent J anser att den tiden som är avsatt till att komma på nya idéer är 

svår då det är svårt att pressa fram nya idéer under en begränsad tid utan det är något som 

kommer hela tiden. Något som respondent J beskriver att man skulle kunna göra är att sätta 

sig i små grupper och diskutera för att kunna hitta nya saker. Att man där pratar om problem 

och försöker komma på nya lösningar, vilket görs väldigt sällan under avslappnade former. 

”Att komma till att ändra hjärnan för att hitta på nya saker när man sitter och jobbar, det är 

jättesvårt, då är hjärnan någon annanstans, utan man måste försöka skapa det klimatet” 

(Respondent J, 2019). Respondent G anser att idé tiden är bra men att ledarna skulle kunna 

förbättra detta genom att anordna exempelvis workshops lite då och då för att diskutera 

idéer.   

6.2.14 Ledarnas påverkan på innovationsförmågan 

Som sin roll som Scrum-master ser respondent C sig inte som en ledare utan mer som en 

vägledare, att hjälpa till att hitta rätt, ”jag är inte den som ska säga vad som ska göras utan 

snarare hjälpa till att göra det som vi ska, sedan kan det finnas tillfällen då man har krav 

från produktägare och kund att säga ifrån att, stop nu gör vi såhär, men vi har ett så öppet 

sätt här att säger vi att nu är det en omprioritering så är inte det ett problem” (Respondent 

C, 2019). Respondent C anser inte att Scrum-mastern har någon befogenhet att kunna 

påverka innovationsförmågan inom arbetsteamen, utan fungerar mer som en vägledare. 

Vidare beskriver respondent C att en ledare bör vara en bra vägledare och ska kunna lyssna, 

att de lägger sig inte i detaljer utan litar på sina medarbetare och kunna fungera som en 

problemlösare som man kan bolla saker med.    

 

Gällande ledarskap anser respondent D att det behöver vara någon som är rak och som vågar 

bestämma och har stark målsättning. Vidare beskrivs det att respondenten anser att ledarna 
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för Scrum-teamet kan påverka innovationsförmågan inom gruppen väldigt mycket genom att 

ge raka direktiv gällande vad som förväntas och vad som ska göras.  

 

Ledarna kan påverka innovationsförmågan inom arbetsteamen då främst genom att vara 

lyhörda och lyssna på de anställda anser respondent I. Detta är även något som respondent J 

anser, att ledarna kan påverka innovationsförmågan genom att se de anställda och få dem att 

må bra, att de har lätt att ta tillvara på de möjligheter som de har och utmana dem. 

Respondent K anser att ledarna kan påverka innovationsförmågan inom teamen genom att 

skapa en vi-känsla och entusiasmera medarbetarna, lyssna på dem och vara tydlig.  

6.3 Observationer  

Under 2 veckor hade jag möjligheten att vara på plats på Viaducts kontor i Eskilstuna för att 

observera de anställdas beteenden, hur det vardagliga arbetet fungerade samt hur det 

generella arbetsklimatet för kreativitet och innovationsförmåga såg ut.    

 

De anställda arbetar i ett öppet kontorslandskap där de har fasta arbetsplatser och sitter 

grupperade efter det arbetsområde som de arbetar inom, exempelvis de som arbetar med 

banksystem sitter tillsammans och de som arbetar med EDI sitter grupperade tillsammans. 

De anställda nämnde att de gillar utformningen av kontorslandskapet då de sitter nära sina 

teammedlemmar bidrar det till att det blir lättare att kunna diskutera och hjälpa varandra. 

Sedan finns det 3 mötesrum och ett större sällskapsrum med pingisbord och ett kök.  

 

De anställda har inga direkta fasta arbetstider som de måste befinna sig på arbetet utan det är 

flexibelt, dock runt klockan 8-9 på morgonen och till klockan 17-18 brukar merparten 

befinna sig på arbetet. Sedan finns det möjlighet att arbeta från annan plats, exempelvis 

hemifrån men ledningen betonar att de helst vill att de anställda ska befinna sig på plats på 

kontoret. Under tiden för observationen arbetade främst systemutvecklarna med sina 

arbetsuppgifter på sina platser medan ledningsgruppen och projektledarna befann sig mycket 

på möten, både med varandra och med externa parter. Det var även vanligt förekommande 

att dessa personer var iväg från kontoret och träffade kunder.  

 

Arbetsdagen tenderade att börja för de flesta anställda runt klockan 8 på morgonen, då de 

kom in i kontorslandskapet hälsade de god morgon till varandra för att sedan slå sig ned vid 

sitt skrivbord. Många av de anställda brukade börja sin morgon med att öppna sin mailkorg 
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och se vilka mail som kommit in och svara på dessa meddelanden. Sedan klockan 9 varje 

dag samlades utvecklarna och Scrum-mastern i ett mötesrum för Scrum-möte. Scrum-

mastern hade med sig sin dator och kopplade in den så att den digitala Scrum-boarden skulle 

kunna ses på en storbildskärm. Under mötet fick var och en av utvecklarna beskriva vilken 

arbetsuppgift som denne arbetade med för tillfället, om det fanns någon arbetsuppgift som 

man var klar med, om utvecklaren hade stött på något problem och om utvecklaren skulle bli 

klar med arbetsuppgiften i tid. Dessa dagliga möten höll på i cirka 20 minuter och det 

observerades ett gott diskussionsklimat. Alla deltagare på mötet fick sin tid att tala och om 

någon uttryckte att de hade problem med någon arbetsuppgift var det alltid någon som 

ryckte in och gav tips på hur utvecklaren kunde göra för att komma vidare med sin 

arbetsuppgift.  

 

Under observationstiden skedde ett demomöte, ett retrospektivmöte och ett planeringsmöte. 

Alla dessa möten sker på samma dag en gång varannan vecka. Observationsdagen började 

med ett demomöte som varade i cirka 1,5 timme och under detta möte deltog samtliga 

anställda, även kunder har möjlighet att vara med på mötet men denna gång fanns inga 

externa parter på plats. Under mötet fick samtliga systemutvecklare förklara vad de hade 

utvecklat under föregående sprint och sedan diskuterades detta i gruppen. Under detta möte 

förklarade produktägaren att det fanns vissa saker gällande ett system som avvek från 

kravspecifikationen. Detta ledde till att det uppstod en mindre konflikt där utvecklaren ansåg 

att dessa krav inte stod tillräckligt specificerade i kravspecifikationen. Till en början fanns 

en viss irritation men detta löstes genom att produktägaren förklarade att det kunde lösas 

snabbt och utvecklaren insåg då att det inte var en stor sak som behövdes läggas till och 

kunde då bli lugn.  

 

Efter demomötet blev det en paus där samtliga gruppmedlemmar i utvecklingsgruppen 

tilldelades 3 post-it lappar inför följande retrospektivmöte där de skulle skriva ner ett förslag 

till de samtliga tre kolumnerna: start (något som de vill att gruppen ska börja med till nästa 

sprint), stop (något som de vill att gruppen ska sluta med till nästa sprint) och continue 

(något som de vill att gruppen ska fortsätta med till nästa sprint). Efter pausen samlades 

utvecklingsgruppen i ett mötesrum där det fanns en whiteboard där de 3 kolumnerna start, 

stop och continue stod uppskrivna. Då gick samtliga medlemmar och satte upp sina post-it 

lappar på tavlan. Lapparna diskuterades i gruppen och sedan fick samtliga medlemmar gå 

fram till tavlan och dra 2 streck på vad de ansåg var de 2 bästa förslagen per kolumn, man 
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fick inte välja sin egen lapp. Efter detta valdes den lapp med flest streck på i varje kolumn 

och detta var det som gruppen valde skulle fokuseras på under nästa sprint. Under mötet 

som varade i 45 minuter observerades åter igen ett bra diskussionsklimat där samtliga 

medlemmar fick komma till tals och gruppen var relativt eniga om vilka lappar som valdes 

till fokusområden. Dagen fortsatte med en paus som därefter följdes av ett cirka 5 timmar 

långt planeringsmöte där det diskuterades om den rådande backlog som fanns som sedan 

bröts ner i mindre tasks som sedan delades ut till utvecklarna som fick tidsestimera 

arbetsuppgifterna.  

 

Under observationstiden gjordes iakttagelser gällande arbetsbelastningen hos de anställda då 

det var en anställd som yttrade att denne hade mycket att göra och önskade att några som 

diskuterade med varandra skulle dämpa sig så denne kunde koncentrera sig. Efter en stund 

gick denne person istället in i ett mötesrum för att kunna arbeta enskilt. En annan iakttagelse 

som gjordes var gällande kompetensutveckling, det var en anställd som uttryckte att denne 

satt fast med en arbetsuppgift och då gick denne person fram till en mer erfaren kollega och 

efterfrågade hjälp. Tillsammans satte de sig ner och började hjälpas åt med arbetsuppgiften.  

 

En dag berättade en av de anställda att denne var tvungen att gå hem tidigare och istället 

skulle fortsätta sitt arbete hemifrån. Gällande diskussionsklimatet och öppenheten på 

företaget kunde det observeras att de anställda inte hade några problem att gå fram till 

varandra och prata med varandra. Observationer gällande lekfullheten på företaget kunde 

göras då de anställda ett flertal gånger i veckan gick iväg och tog pauser och spelade pingis 

med varandra. Under luncher gick ett flertal iväg tillsammans och åt, då brukade de ropa ut i 

kontorslandskapet om det var någon som ville följa med. Sedan var det andra anställda som 

på luncherna valde att springa ut på joggingturer med varandra.  
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7 Analys 

I detta avsnitt kopplas den teoretiska referensramen samman med det empiriska materialet. 

7.1 Kreativitet 

Människor som är kreativa drivs ofta av motivation, intresse samt nyfikenhet (Mumford, 

2000; Zhu, Gardner, Zhen 2018).  

Alzghoul et al. (2018) samt Amabile (1996) menar på att den viktigaste faktorn som 

påverkar individers kreativitet är motivation. Motivationen ökar då de anställda känner ett 

intresse för sitt arbete och tycker att det är roligt och tillfredställande, samt känner en viss 

utmaning gällande arbetsuppgiften. Detta kan kopplas till vad de flesta respondenter beskrev 

under intervjuerna, att de kände motivation kopplat till sitt arbete. Respondent E beskrev 

känna en motivation gällande sina arbetsuppgifter och vill göra effektiva och stabila 

lösningar på problem kopplat till själva systemutvecklingen så att beställaren blir nöjd. 

Respondent F ansåg att det som motiverar denne med arbetet är att göra ett bra arbete som 

man kan vara stolt över, men det som är viktigast är att det är roligt.  

Sternberg och Lubart (1996) beskrev att inre motivation är en viktig faktor till kreativitet. 

Människor tenderar att prestera bäst när de upplever motivation för sitt arbete och arbetar 

med något som de tycker om och är intresserad av. Detta kan kopplas till vad bland annat 

respondent G förklarade då respondenten ansåg att det var roligt att skapa något som man 

vet att andra har nytta av. Respondent B förklarade att för att motivera de anställda följer de 

upp arbetet genom en burndown chart för att se hur många timmar som är uppskattat återstå 

av sprinten. Då kraftsamlar gruppen för att se till att sprintmålet nås, om de har gjort det 

belönas de anställda ibland med till exempel en resa eller aktivitet som bestäms gemensamt 

vid sprint-starten.     

Hagtvedt, Dossinger, Harrison och Huang (2019) anser att nyfikenhet, drivet att utforska 

samt drivet att skapa saker som är nya och värdefulla är en av grunderna för kreativitet. 

Även Chang och Shih (2019) nämner att nyfikenhet är den drivande kraften bakom 

individers undersökande förmåga, lärande samt vilja att ta till sig nya saker. Nyfikenhet kan 

förbättra individens fantasi och den kognitiva förmågan för kreativa tankar. Det kan kopplas 

till det respondent B beskriver att som ledare kan man öka nyfikenheten hos de anställda 

genom att inte begränsa någon i gruppen att endast utföra en typ av arbetsuppgift, utan de 

anställda har frihet att testa på andra arbetsuppgifter. Samtliga respondenter ansåg att det 
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fanns en nyfikenhet kopplat till arbetsuppgifterna. Respondent G förklarade till exempel 

känna en nyfikenhet till arbetet och ibland lite för mycket då det kan bidra till att 

arbetsuppgifterna tar längre tid att utföra. Respondent B förklarade att de anställda har 

friheten att själva plocka de arbetsuppgifter som de önskar i varje sprint.  

 

Sternberg och Lubart (1996) och Mannucci och Yong (2018) beskriver att kunskap är en 

viktig faktor som påverkar kreativitet. För att inte riskera att bidra med redan befintlig 

kunskap inom ett visst område är det nödvändigt att redan ha en viss kunskap inom det 

specifika området. Det kan kopplas till det som respondenterna berättade på företaget, att de 

anställda arbetar ständigt för att utveckla sin kompetens då det sker en snabb utveckling 

inom systemutvecklingsbranschen. Respondent E beskrev att för att öka sin kompetens 

gällande sina arbetsuppgifter kan man fråga kollegor och rådfråga dem om de har något tips 

på hur man skulle kunna lösa en viss arbetsuppgift. Det kan kopplas till en observation som 

gjordes då det var en anställd som uttryckte att denne satt fast med en arbetsuppgift och då 

gick denne person fram till en mer erfaren kollega och efterfrågade hjälp. Tillsammans satte 

de sig ner och började hjälpas åt med arbetsuppgiften. 

Respondent F förklarade att utbildning är den främsta nyckeln för att kunna utveckla sin 

kompetens och önskar gärna mer utbildningstillfällen. Respondent G ansåg att ledare skulle 

kunna öka kompetensen hos de anställda genom att ge beröm om man gjort något bra. Det 

kan kopplas till det Ekvall (1996) förklarar gällande kreativitet, att när människor arbetar i 

en miljö som uppmuntrar, accepterar och belönar kreativitet tenderar de att påverkas av detta 

och bli mer kreativa.  

Respondent B berättade att det har delegerats ut expertområden till respektive utvecklare så 

att de kan fungera som ett bollplank för andra kollegor, samt att ledningen uppmuntrar de 

anställda att gå olika kurser för att öka sin kompetens. Det kan kopplas till tidigare studier 

från exempelvis Yeh-Yun Lin och Liu (2012) att uppmuntran från ledare har en stor 

påverkan på de anställdas kreativitet.  

Litteraturen nämner även att det finns ett antal faktorer gällande arbetsmiljön som kan 

hämma kreativiteten hos individer. Acar, Tarakci och Knippenberg (2019) menar att det som 

hindrar kreativitet är faktorer som regler och förordningar, deadlines och knappa resurser. 

Detta kan kopplas till det som de flesta respondenter nämnde under intervjuerna, att de hade 
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viljan att vara kreativa men knappa resurser bidrog till att det fanns begränsat med tid till att 

experimentera.  

Bilton (2007) anser att en viktig faktor som påverkar kreativiteten hos individer är frihet, att 

få möjlighet att uttrycka sina idéer och tillämpa dem i praktiken. Även Sagiv, Arieli, 

Goldenberg och Goldschmidt (2010) nämner att när en kreativ idé genereras måste total 

frihet säkerställas genom att eliminera riktlinjer, begränsningar och kritik. Under 

intervjuerna framkom det att det finns en rad regler och riktlinjer som de anställda måste 

följa gällande sitt arbete. Respondent B berättade att det finns en del regler gällande ramverk 

och struktur gällande hur själva koden ska skrivas när ett system ska utvecklas. 

Dokumentation och vissa ramverk är nödvändiga för att koden ska vara hållbar och 

begriplig. Dock beskrev respondenterna att det fanns en hel del frihet gällande det agila 

arbetssättet, då det var fritt hur man valde att lösa själva uppgiften, till exempel vilken teknik 

man ville använda eller om man valde att samarbeta med någon.   

Amabile (1988) beskriver att hinder för kreativitet kan vara att individer känner en rädsla för 

att göra fel och därför har svårt att ta risker. Detta är även något som Walter (2012) redogör 

för, att ett av de största hindren för kreativitet är rädslan för att ta risker. Under intervjuerna 

med de anställda framkom lite blandade svar gällande om de kände en rädsla att göra fel 

kopplat till sina arbetsuppgifter. Respondent E ansåg inte känna en rädsla för att göra fel 

kopplat till sina arbetsuppgifter utan känner att det är okej att göra fel och testa sig fram, blir 

något fel går det alltid att ändra. Respondent G berättade istället känna en rädsla för att göra 

fel kopplat till arbetsuppgifterna. Respondent A förklarade att det ogärna togs risker, men 

om det gjordes så handlade det om små risker.   

En faktor som nämndes i litteraturen som framförallt hämmade kreativitet var stress. Rich 

och Yancey (2016) beskrev att stress gällande arbetet kan medföra potentiellt skadliga 

fysiska och emotionella reaktioner hos anställda. Humboldt, Leal, Laneiro och Tavares 

(2013) beskrev att hög arbetsbelastning samt press för att prestera resultat är de mest 

bidragande faktorerna kopplat till stress. Det kan kopplas till vad de anställda berättade 

gällande arbetsbelastningen på företaget. Respondent G berättade att arbetstempot på 

arbetsplatsen inte var något högt tempo men att det ofta kändes av en viss tidspress att bli 

klar med sina arbetsuppgifter. Respondent K beskrev att stress är den faktorn som påverkar 

mest negativt på innovationsförmågan, att det kommer så mycket andra olika saker i vägen 

som måste lösas och att man blir avbruten i sitt arbete ofta. Detta kan kopplas till tidigare 
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studier av exempelvis Ren och Zhang (2015) som visat att stress har en stor negativ 

påverkan på individers kreativitet. Dock höll de flesta respondenter med om att det går i 

perioder, ibland är det väldigt mycket att göra och ibland lite mindre. Respondent B 

förklarade att det var dennes ansvar som produktägare att ta hand om de yttre påtryckningar 

som uppstod så att det inte skulle bidra med stress till arbetsteamet. Respondenten 

förklarade även att det är de anställda som själva estimerar sin tid efter sin egen kapacitet 

gällande sina arbetsuppgifter, dessa revideras efter varje sprint för att minska felmarginaler 

och stress.  

Under observationstiden gjordes iakttagelser gällande arbetsbelastningen hos de anställda då 

det var en anställd som yttrade att denne hade mycket att göra och önskade att några som 

diskuterade med varandra skulle dämpa sig så denne kunde koncentrera sig. Efter en stund 

gick denne person istället in i ett mötesrum för att kunna arbeta enskilt.  

7.2 Innovationsförmåga 

För att öka förmågan att bli mer innovativ har tidigare forskning pekat på att arbetsmiljön 

spelar en stor roll (Ekvall 1996; Ahmed, 1998; Calabrese, 2011; Ren & Zhang, 2015; 

Alzghoul et al., 2019). Arbetsklimatet inom organisationen måste främja kreativitet och 

uppmuntra anställda att testa på att göra saker på ett annorlunda sätt. Efter intervjuerna på 

företaget var de flesta anställda överrens om att det generella arbetsklimatet och 

innovationsförmågan var bra. Respondent A berättade att företaget varit innovativa och har 

lanserat ett eget system som kommit att användas av internationella företag som exempelvis 

Volvo som kallas EDIONET. Detta kan liknas till vad teorin kallar en radikal innovation 

(Menguc, Auh & Yannopoulos, 2014). Respondent A beskrev att det är många på företaget 

som har många och roliga idéer och att innovationsförmågan existerar men mer på en 

detaljnivå, dock så ansågs tiden vara det största hindret. Det var något som de flesta 

respondenter nämnde var det största hindret. Respondent A förklarade att tid på fredagar 

hade satts av för att de anställda skulle kunna experimentera, men det var något som hade 

runnit ut i sanden. Respondent C berättade att det är väldigt viktigt för företaget att vara 

innovativa för att kunna vara konkurrenskraftiga då det inom branschen ständigt händer nya 

saker. Detta kan kopplas till Sommerville (2011) och Stray, Moe och Hoda (2018) som 

beskrev att det är extra viktigt att dessa företag håller sig uppdaterade med de senaste 

lösningarna.  
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Utmaningar 

Arbetsuppgifter som ger de anställda en utmaning beskrivs ha en betydande effekt gällande 

innovationsförmågan (Dackert, Lööv & Mårtensson, 2004; Zhang & Begley, 2011; Mafabi, 

Munene & Ahiauzu, 2015). Vid ett arbetsklimat inom organisationen med höga utmaningar 

känner de anställda att deras arbete betyder något och därmed känner de en större lycka med 

sitt arbete. På så sätt vill de lägga ner energi på sina arbetsuppgifter. Ett arbetsklimat med 

låga utmaningar har de anställda inget intresse för organisationen eller för sitt arbete då de 

känner sig likgiltiga för sina arbetsuppgifter. Det kan kopplas till vad de anställda berättade 

vid intervjuerna. De flesta respondenter beskrev att de kände utmaningar gällande 

arbetsuppgifterna. Exempelvis respondent A berättade att arbetsuppgifterna skiljer sig 

mycket åt och att det inte ständigt är samma arbetsuppgifter utan att det varierar mycket. 

Sedan försöker ledarna även skapa mer utmaningar genom att alltid kunna göra lite mer och 

med hjälp av nya tekniker skapa nya produkter (Respondent A, 2019).  

Respondent K beskrev uppleva utmaningar gällande arbetsuppgifterna, då främst genom att 

denne är ny på företaget och kommer direkt från skolan och har därför inte arbetat med 

utveckling tidigare och därför anser sig ha begränsade kunskaper, men lär sig under tiden. 

Något som två respondenter berättade var att de största utmaningarna var att ledarna inte 

specificerade arbetsuppgifterna tydligt vilket skapade en utmaning att det var svårt att veta 

vad som skulle göras. Det var en respondent som stod ut gällande att denne var den enda 

som inte upplevde utmaningar gällande arbetsuppgifterna, denne ansåg att arbetsuppgifterna 

var för lätta och önskade större utmaningar. En annan utmaning som nämndes kopplat till 

arbetet från ett flertal respondenter var tid- och resursbrist, att det var svårt att hinna 

experimentera. Detta kan kopplas till tidigare studier av exempelvis Yeh-Yun Lin och Liu 

(2012) att utmaningar gällande arbetsuppgifterna har en stor påverkan på de anställdas 

kreativitet. 

Frihet 

Ekvall (1996) beskriver då de anställda känner att de har en stor frihet så leder det till att 

människor tar kontakt med varandra. Genom dessa kontakter så diskuterar de eventuella 

problem och försöker gemensamt att komma fram till lösningar och tar egna beslut. Detta 

kan kopplas till vad de anställda berättade på företaget. Merparten av respondenterna 

förklarade att det fanns regler och rutiner gällande hur själva kodningen och produkten 

skulle se ut, men sedan fanns det en frihet gällande till exempel vilken teknik som kunde 

användas samt om man ville samarbeta med varandra. Respondent H beskrev att denne 
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ansåg att friheten är väldigt stor om man jämför med tidigare arbeten som respondenten har 

haft, främst då genom flexibiliteten att kunna välja vad man anser att man kommer att kunna 

arbeta mest effektivt med just där och då. Respondent I och K upplever att det finns frihet att 

kunna prioritera bland sina arbetsuppgifter, vilken arbetsuppgift som är mest akut att lösa.  

Respondent J nämnde att de dagliga Scrum-mötena kan ses som en frihet men även som en 

begränsning. Då det på de stora mötena, inför varje sprint, sätts en planering som man sedan 

ska utföra, men sedan är det fritt att välja vilken av uppgifterna man vill ta under varje 

sprint. 

En frihet som de allra flesta respondenter nämnde var att det finns en stor frihet gällande 

arbetstiden, då de anställda har flextid och behöver inte alltid följa kontorstiderna till punkt 

och pricka. Vill man gå tidigare en dag kan man göra det, vill man arbeta på helgen kan man 

göra det och det finns möjligheter att arbeta hemifrån. Det kan även kopplas till de 

iakttagelser som gjordes under observationstiden, då de anställda kunde gå och komma när 

de ville. Om det uppstod en situation där de behövde gå hem tidigare så kunde de arbeta 

hemifrån.  

Idé stöd       

Daniels, Wimalasiri, Cheyne och Story (2011) beskiver att det är viktigt att de anställda 

känner stöd inom organisationen för att kunna implementera idéer i praktiken. Ekvall (1996) 

beskrev att det är viktigt att ledningen stödjer och uppmuntrar att de anställda testar att 

genomföra de nya idéer som kommer fram samt uppmuntrar de anställda att ta egna initiativ. 

Det kan kopplas till det respondent B berättade, att denne försöker ge stöd till arbetsgruppen 

genom att uppmuntra de anställda att prova på nya tekniker och ge dem tid till att testa på 

nya saker. Om en anställd kommer med en ny idé, ge dem beröm och skriva ner det på en 

lista och presentera det för kunden om det är något som skulle passa för dem. Dock 

berättade respondent A att idé stödet är en faktor som skulle kunna bli bättre då det är svårt 

att komma på ett bra sätt att kunna samla alla idéer som kommer fram. I och med den 

tidbrist som finns är detta något som oftast rinner ut i sanden då det dagliga arbetet främst 

prioriteras. Respondent C anser att i sin roll som Scrum-master ges inte så mycket stöd, utan 

det handlar mer att se till att allt flyter på. Kommer teamet med idéer är det ofta utvecklare 

som bollar med utvecklare.   

De anställda som exempelvis respondent I förklarade att tidsbrist bland ledarna är den 

största faktorn gällande till att stödet för nya idéer är ganska dåligt. Denna faktor är något 
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som respondent J anser skulle kunna förbättras, då stödet från ledare för nya idéer anses vara 

lågt, då det generellt är svårt att kunna stödja en sådan process. Även respondent K ansåg att 

stödet från ledare var dålig för att de inte har tid med det. Respondent E förklarade istället 

att stödet från ledare gällande nya idéer var bra och ansåg inte att detta var något som skulle 

behöva utvecklas.  

Tillit/öppenhet 

Genom ett öppet arbetsklimat vågar människor att ta egna initiativ utan att få repressalier 

från ledningen (Ekvall, 1996). Tillit är en viktig faktor när det kommer till nya idéer, utan 

tillit finns det risk för att de anställda inte vågar dela med sig av sina idéer för att de är rädda 

att dessa ska stjälas av andra inom organisationen (Somech & Drach-Zahavy, 2013). Vid 

intervjuerna framkom att de flesta respondenter ansåg att öppenheten inom företaget var bra. 

Respondent B berättade att då företaget är litet blir det en mer familjär stämning. De har ett 

öppet kontorslandskap som gör det lättare för personer att komma över och prata med 

varandra.  

Det finns en stark tillit till varandra då företaget hittar på aktiviteter tillsammans, både på 

och utanför arbetstid, som till exempel äter gemensamma luncher eller går och bowlar. Detta 

tror respondent B ökar tilliten mellan de anställda då man lär känna varandra mer och på så 

sätt vågar vara mer öppen. Även respondent A anser att öppenheten inom företaget är bra, 

detta på grund av att det är ett litet företag och upplever inte att det är någon som inte vågar 

öppna upp sig och dela med sig av sina åsikter. Respondent D anser att det är ett öppet 

klimat inom arbetsteamet och att man vågar gå fram till varandra och prata med varandra. 

Respondent I upplever att klimatet inom arbetsteamet är relativt öppet men att det skulle 

kunna vara bättre och nämner att tidsbristen är den faktor som påverkar mest gällande att 

man inte har tid till att dela med sig.  

Detta kan även kopplas till vad jag observerade under min tid på företaget då jag upplevde 

en bra öppenhet framförallt på grund av att de anställda arbetar i ett öppet kontorslandskap. 

De iakttagelser som jag gjorde var att de anställda hade lätt att starta kommunikationer 

mellan varandra på grund av att de satt så pass nära varandra så de kunde prata relativt tyst 

utan att störa varandra.  
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Dynamism/livlighet 

Det är viktigt att det finns en viss dynamik och livlighet inom en organisation för att det är 

förutsättningar för att saker och ting ska kunna förändras (Frishammar, Kurrikkio, 

Abrahamsson & Lichtenthaler, 2012). Inom litteraturen nämndes att inom organisationer där 

saker och ting ständigt sker på samma sätt är det svårt för nya idéer att komma fram och 

tillämpas. Det kan kopplas till det som respondent A förklarade, att gällande 

arbetsuppgifterna är dynamiken bra, detta på grund av att det ständigt är nya arbetsuppgifter 

och att det sällan är ett standardiserat arbete, utan att det är väldigt varierat. Respondent D 

höll med om detta och berättade att de arbetsuppgifter som finns är väldigt varierande då det 

ständigt varierar från uppdrag till uppdrag. Respondent H upplevde att arbetsuppgifterna var 

varierande och att det inte var samma uppgift som dök upp hela tiden, utan man har 

möjlighet att lösa liknande arbetsuppgifter på olika sätt. Respondent J anser att 

arbetsuppgifterna är varierande och att det ständigt är nya saker att göra. Dock avvek 

respondent K och berättade istället att det finns en begränsad dynamik gällande 

arbetsuppgifterna då det inte är så mycket nytt som görs.   

Lekfullhet/humor 

Inom litteraturen beskrevs det att det är viktigt att det finns en viss lättsamhet inom 

organisationen, att det ska kunna gå att skoja med varandra och ha roligt (Isaksen, 2007). 

Detta bidrar till att det finns en viss spontanitet som påverkar kreativiteten. De flesta 

respondenter på företaget ansåg att lekfullheten inom företaget var bra. Respondent A 

berättade exempelvis att lekfullheten inom sitt team är bra och att det är mycket skoj som 

sker. Det hittas på saker tillsammans och man skojar med varandra.  

Respondent C berättade att de anställda på företaget är väldigt lekfulla och att det är en 

öppen stämning på företaget, men tror att det krävs en viss typ av person för att passa in. I 

och med att det är ett litet företag så när det anställs någon ny känns det som att man ska ta 

in någon ny person till sin familj, för att passa in behöver man vara en person som är öppen 

och lite lekfull.  

Något som de flesta respondenter berättade gällande lekfullheten inom företaget var att de 

införskaffat ett pingisbord där de anställda ofta träffades och tog en rast ifrån arbetet och 

spelade. Respondent D förklarade att de anställda brukar skoja med varandra och ha roligt. 

Dock var det några respondenter som nämnde att lekfullheten inom företaget är begränsat, 

då främst att man inte har tid för det. Respondent K ansåg att lekfullheten inte var den bästa 
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och att de anställda är dåliga på att vara sociala tillsammans. Respondent J upplevde att 

lekfullheten har blivit bättre och tror att detta beror på att man fått in nytt folk i företaget, lite 

yngre människor som kommer med nya sätt att tänka på.  

Detta kan även kopplas till de iakttagelser som gjordes under observationstiden. De anställda 

gick iväg ett flertal gånger i veckan och tog pauser och spelade pingis med varandra. Under 

luncher gick ett flertal iväg tillsammans och åt. Sedan var det andra anställda som på 

luncherna valde att springa ut på joggingturer med varandra. 

Diskussion 

Inom organisationer ska det kunna förekomma sammandrabbningar där de anställda ska 

kunna diskutera genom att ha olika syn på saker och ting, ha olika kompetenser eller 

erfarenheter (Ekvall, 1996). Det leder till att de anställda inte känner någon rädsla att dela 

med sig av sina idéer (Somech & Drach-Zahavy, 2013). De flesta respondenter var överrens 

om att diskussionsklimatet på arbetsplatsen är bra. Respondent A ansåg att 

diskussionsklimatet i sitt team var bra, ibland kan det bli för mycket, att man driver ut och 

pratar om saker som inte har att göra med arbetet eller som involverar alla i företaget, det 

kan vara bra på ett sätt men ibland kan det även ta för mycket tid från det som är relevant.  

Respondent C håller med och beskrev att det diskuteras inom företaget och att det ibland blir 

för mycket så att det tar tid från annat som är viktigare. Respondent B anser att 

diskussionsklimatet inom företaget är bra, detta anses dels bero på att det är ett öppet 

kontorslandskap då det blir lättare för kollegor att prata och diskutera med varandra, vilket 

även respondent D beskrev. Inom arbetsteamet är det främst via möten där de flesta 

diskussioner uppkommer. Respondent H upplever att diskussionsklimatet är bra och man 

kan prata och dela med sig av sina åsikter utan att bli nedtystad av ledarna.  

Detta kan även kopplas till de observationer som gjordes på företaget, under exempelvis de 

dagliga Scrum-mötena fick alla deltagare sin tid att tala och om någon uttryckte att de hade 

problem med en uppgift var det alltid någon som gav tips gällande hur de kunde gå vidare.   

Konflikter 

Inom litteraturen förklaras att konflikter är vanligt förekommande inom alla typer av 

organisationer (Zhang, Chen & Sun, 2015) dock är det viktigt för ledningen att förbygga 

dessa sammandrabbningar för annars kommer det att leda till att de anställda känner en 

irritation mot varandra vilket har en negativ effekt på arbetsklimatet (Isaksen, 2007). De 
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flesta respondenter förklarade att det sällan uppstod konflikter på arbetsplatsen. Respondent 

C berättade exempelvis att det sällan uppstår konflikter, utan de uppstår främst mellan de 

som arbetat längst på företaget och då är de oftast bra på att gå undan och prata om det och 

lösa det själva. Både respondent D och H berättade att om det uppstår en konflikt kan man 

vända sig till skyddsombudet som hjälper till om man skulle vilja det. Respondent J 

upplever att när det uppstår konflikter är man dålig på att lösa dem, mycket på grund av att 

det kan tystas ner och sedan att man går och är irriterade på varandra istället för att prata ut 

om det. När konflikter uppstår inom arbetsteamet berättade respondent B att i och med att 

teamet är rätt litet är det lätt att märka när människor är irriterade på varandra och när detta 

uppstår försöker denne som ledare ta tag i det på en gång. Detta görs genom att prata med de 

inblandade och försöka medla mellan dem, det är bättre att ta i tag med det på en gång innan 

det blir en för infekterad situation som påverkar arbetet. Detta kan kopplas till tidigare 

studier som exempelvis Isaksen (2007) att de anställda måste förebygga spänningar som kan 

finnas mellan individer för att kunna förbättra arbetsklimatet.    

Detta kan kopplas till de observationer som bland annat gjordes under ett möte, där de 

uppstod en liten konflikt. Under ett möte förklarade produktägaren att det fanns vissa saker 

gällande ett system som avvek från kravspecifikationen. Detta ledde till att det uppstod en 

mindre konflikt där utvecklaren ansåg att dessa krav inte stod tillräckligt specificerade i 

kravspecifikationen. Till en början fanns en viss irritation men detta löstes genom att 

produktägaren förklarade att det kunde lösas snabbt och utvecklaren insåg då att det inte var 

en stor sak som behövdes läggas till och kunde då bli lugn. 

Risktagande 

Ahmed (1998) beskriver att anställda behöver veta vilken nivå av risk som de kan ta, då det 

hjälper dem med att exempelvis kunna planera hur stor del av deras tid som de kan lägga på 

att testa nya idéer. Det kan kopplas till vad de anställda berättade, de uttryckte att de ogärna 

tog risker. Respondent I beskrev att man ogärna tar risker gällande sitt arbete och att man 

gärna kör på säkra metoder, då främst på grund av tidsbrist, att man inte har tid att 

experimentera med nya saker i fall något skulle gå fel har man liten tid att kunna rätta till 

det. Respondent K upplever att det tas för lite risker gällande arbetsuppgifterna för man inte 

har tid för det. Respondent C upplever att det inte tas så många risker gällande 

arbetsuppgifterna, men beskriver dock att de anställda vågar testa sig fram. Respondent D 

beskrev att när det kommer till utvecklandet gillar respondenten att ta risker och gillar att 

experimentera mycket och testa nya tekniker för att kunna ge en bra kvalité på sitt arbete.  
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Detta var även något som ledarna höll med om, att det togs få risker inom företaget. 

Respondent A berättade att det tas risker men i det lilla och man sällan vill ta för stora risker. 

Detta beror på att det är ett litet företag och genom att ta för stora risker kan det leda till 

stora konsekvenser som man inte är villiga att ta, men gällande arbetsuppgifterna kan de 

anställda ta små risker genom att testa sig fram genom exempelvis använda sig av nya 

tekniker.  

Tid för idéer   

Det är viktigt att ledningen tillåter de anställda att när som helst kunna diskutera och testa 

nya idéer av ren impuls (Ekvall, 1996). Detta bidrar till att innovationsarbetsklimatet 

utvecklas och ledningen ska undvika att se till så att de anställdas tid och uppgifter är noga 

planerade efter ett schema. Kopplat till detta förklarade de anställda att det fanns relativt 

liten tid att ha möjlighet att kunna testa nya idéer. Respondent A anser att idé tiden inom 

företaget är dåligt. Till en början bestämdes det att teammedlemmarna skulle ha tid på 

fredagar att kunna testa på nya idéer, men att detta har kommit att rinna ut i sanden då de 

flesta prioriterar att bli färdig med det dagliga arbetet inför helgen. Som ledare anser 

respondent A att det behövs komma på något bättre sätt för detta men har inte kommit på 

hur en sådan lösning skulle kunna se ut. Respondent C anser att det finns tid för 

teammedlemmar att testa på nya idéer, dock upplever respondenten att man är dålig på att 

utnyttja den tiden då man inte ser möjligheterna tydligt med att testa på nya idéer. 

Respondent B nämnde också tiden på fredagar men berättade att det är svårt då det finns för 

mycket att göra gällande de arbetsuppgifter som man har och man under den tiden arbetar 

med dessa istället.  

Respondent I anser att på grund av tidsbristen får man ingen ro att sätta sig ner och försöka 

komma på nya idéer och experimentera för att man känner sig pressad att hinna med det 

dagliga arbetet. Respondent J anser att den tiden som är avsatt till att komma på nya idéer är 

svår då det är svårt att pressa fram nya idéer under en begränsad tid utan det är något som 

kommer hela tiden. Något som respondent J beskrev var att man skulle kunna sätta sig i små 

grupper och diskutera för att kunna hitta nya saker. Att man där pratar om problem och 

försöker komma på nya lösningar, vilket görs väldigt sällan under avslappnade former.  
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8 Slutsats och diskussion  

I detta avsnitt kommer studiens slutsatser utifrån analysavsnittet att presenteras. Här 

kommer studiens syfte och forskningsfrågor att besvaras.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett litet IT-företag arbetar med att främja 

kreativitet genom att arbeta enligt det agila arbetssättet, för att på så sätt kunna påverka 

innovationsförmågan. Det har uppfyllts genom att utföra en fallstudie på IT-företaget 

Viaduct som arbetar enligt det agila arbetssättet med inriktning på Scrum-metoden. 

Forskningsfrågorna var:  

1. Hur påverkas deltagarnas kreativitet när agila metoder används i praktiken?  

2. Hur påverkar agila arbetsmetoder innovationsförmågan?  

Dessa har besvarats genom att intervjua de anställda på företaget samt genom att utföra 

observationer. Denna studie kan ge en indikation på hur det agila arbetssättet kan påverka 

kreativiteten och innovationsförmågan. Dock kan arbetsklimatet för kreativitet och 

innovationsförmåga skilja sig från företag till företag, då litteraturen har visat på att den 

beror på själva individerna.  

8.1 Hur påverkas deltagarnas kreativitet när agila metoder används i 

praktiken? 

Teorin har visat på att kreativitet påverkas av bland annat de anställdas motivation och 

nyfikenhet (Mumford, 2000; Zhu, Gardner, Zhen 2018; Alzghoul et al., 2018; Amabile, 

1996).  

Analysen visar på att de anställda känner en motivation till sitt arbete då flera av de anställda 

berättade att de motiverades av att göra ett bra arbete som de kunde vara stolta över och som 

kunderna var nöjda med. Ledningen förklarade att för att motivera de anställda följer de upp 

arbetet genom en burndown chart för att se hur många timmar som är uppskattat återstå av 

sprinten. Då kraftsamlar gruppen för att se till att sprintmålet nås, om de har gjort det 

belönas de anställda ibland med till exempel en resa eller aktivitet som bestäms gemensamt 

vid sprint-starten. Slutsatsen som kan dras är att det agila arbetssättet påverkar kreativiteten 
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genom att öka deltagarnas motivation, då det ständigt är nya mål att nå, att man kraftsamlar i 

slutet av varje sprint för att nå sprintmålet.  

Nyfikenheten berättades av samtliga respondenter finnas kopplat till sitt arbete. De flesta 

berättade att de som person var nyfikna och ville lära sig hur saker och ting fungerade. 

Ledningen försökte även öka nyfikenheten hos de anställda genom att inte begränsa de 

anställda att endast utföra en viss typ av arbetsuppgift utan låta de testa på andra områden. 

Ledningen förklarade att de anställda har friheten att själva plocka de arbetsuppgifter som de 

önskar i varje sprint. Detta är en slutsats där det agila arbetssättet påverkar kreativiteten hos 

de anställda, då det är fritt att plocka de uppgifter som man själv vill i varje sprint, bidrar det 

till att det kan öka både motivationen och nyfikenheten.  

Teorin har även visat på att det finns faktorer kopplat till arbetsmiljön som hämmar 

kreativiteten som exempelvis att det finns regler och riktlinjer samt stress och tidspress 

(Acar, Tarakci & Knippenberg, 2019; Bilton, 2007, Sagiv, Arieli, Goldenberg & 

Goldschmidt; 2010; Walter, 2012; Rich & Yancey, 2016).  

Analysen visar på att de anställda beskriver att det finns regler och riktlinjer för hur en 

arbetsuppgift ska vara, men sedan hur man väljer att lösa uppgiften är upp till de anställda 

själva. Slutsatsen som kan dras är att det agila arbetssättet påverkar deltagarnas kreativitet då 

det ger de anställda en mer frihet att planera sitt arbete och ger de möjligheten att själva lösa 

sin arbetsuppgift på sitt sätt genom att exempelvis testa nya tekniker.  

Analysen visade på att de anställda ansåg att arbetsbelastningen var okej, men att det gick i 

perioder, ibland var det väldigt mycket att göra och ibland lite mindre. En faktor som utlöste 

stress var exempelvis om något system kraschade var de anställda tvungna att släppa sina 

arbetsuppgifter och försöka lösa problemet på en gång. Produktägarna berättade att de 

försökte hålla borta stress från arbetsgruppen genom att ta emot påtryckningar utifrån. 

Slutsatsen som kan dras är att det agila arbetssättet påverkar deltagarnas kreativitet på så sätt 

att det kan minska stressen utifrån för själva arbetsgruppen. Detta då det är produktägaren 

som har den främsta kontakten med slutkunden och arbetsteamet arbetar isolerat från yttre 

påtryckningar.  

8.2 Hur påverkar agila arbetsmetoder innovationsförmågan? 

Denna studie har fokuserat på innovationsförmåga och tidigare forskning har visat på att 

företag som lyckas vara innovativa kan bland annat öka sin lönsamhet och konkurrenskraft. 
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De agila metoderna kan bidra till att öka innovationsförmågan inom företag. Detta kan 

styrkas utifrån de intervjuer som utfördes på företaget då det framkom att sedan de börjat 

arbeta enligt det agila arbetssättet har arbetet blivit mer strukturerat. Det har lett till att det 

blivit lättare att ta sig an fler uppdrag och på så sätt har företaget kunnat öka sin lönsamhet. 

Detta kan även ses via företagets årsredovisningar då företagets resultat har ökat under åren.  

Analysen visar på att de anställda anser att den generella innovationsförmågan på företaget 

är bra. Dock är innovationsförmågan inriktad på en mer detaljnivå till skillnad från att 

försöka utveckla en helt ny produkt. Majoriteten av de anställda beskrev att de ansåg att det 

fanns bra med idéer och förslag men att tidsbristen var det som hämmade 

innovationsförmågan. Företaget hade avsatt tid där de anställda skulle specifikt koncentrera 

sig på att komma på nya idéer och experimentera men det rann ut i sanden då de anställda 

var tvungna att fokusera på det vardagliga arbetet för att hinna klart. Något som skulle 

kunna lösa detta problem är om det anställdes mer folk som kunde avlasta, vilket skulle 

bidra till att de anställda fick mer tid över till att vara kreativa.     

Majoriteten av de anställda ansåg att det fanns utmaningar kopplat till arbetsuppgifterna. Det 

förklarades att arbetsuppgifterna skiljer sig mycket åt och ledarna försökte skapa mer 

utmaningar genom att pusha de anställda att testa nya tekniker för att lösa en uppgift. Då 

systemutvecklingsbranschen utvecklas ständigt är det en utmaning att hålla sig uppdaterade 

med nya tekniker. Detta kan även kopplas till analysen gällande dynamiken, då de flesta 

respondenter upplevde att arbetsuppgifterna var varierande och att det inte är samma uppgift 

som dyker upp hela tiden utan man har möjlighet att lösa liknande arbetsuppgifter på olika 

sätt. Det kan även kopplas till risktagandet då de anställda förklarade att man ogärna tog 

risker, att det fanns möjlighet att testa på exempelvis nya metoder men att man då istället 

valde att köra på de säkra metoderna. Detta nämndes främst bero på tidsbrist, de anställda 

ville ta större risker och experimentera men gjorde ogärna det för att istället kunna bli klar 

med arbetsuppgiften i tid. Slutsatserna som kan dras är att det agila arbetssättet påverkar 

innovationsförmågan genom att i och med att det ständigt kommer in nya arbetsuppgifter 

som arbetsgruppen ska lösa och då arbetsuppgifterna skiljer sig mycket åt, bidrar det till en 

ökad dynamik och utmaning, vilket främjar innovationsförmågan.  

 

En utmaning som de anställda berättade om var att de ansåg att ledningen inte skrev tydliga 

kravspecifikationer vilket ledde till utmaningar då det var svårt att förstå vad som menades. 

Detta leder till en annan intressant slutsats då produktägarna skapade en ometveten 
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utmaning kopplat till de anställdas arbetsuppgifter då de anställda ansåg att krav-

specifikationerna som de fick var svåra att förstå.  

 

Analysen visade även att de fanns en stor frihet gällande arbetsuppgifterna, både gällande 

prioriteten och hur arbetsuppgiften skulle lösas. En annan frihet var att det inte fanns några 

begränsningar gällande arbetstider och att man var tvingad att vara på arbetsplatsen för att 

utföra sitt arbete. Slutsatsen som kan dras är att det agila arbetssättet skapade en frihet hos 

de anställda att själva kunna prioritera bland sina arbetsuppgifter och metoden som de ska 

lösas på. Även de dagliga Scrum-mötena kan ses som en frihet, men även som en 

begränsning. Då det på de stora mötena, inför varje sprint, sätts en planering som sedan ska 

utföras, men sedan är det fritt att välja vilken av uppgifterna man vill ta under varje sprint. 

 

Stödet för nya idéer visade analysen varierade, några respondenter ansåg att de fick stöd för 

sina idéer medan andra ansåg att det kunde blir bättre. Även här förklarade respondenter att 

tidsbrist hos ledarna kunde vara en bidragande faktor. Analysen visade även på att tiden för 

att testa idéer var begränsad och på grund av tidsbristen får man ingen ro att sätta sig ner och 

försöka komma på nya idéer och experimentera för att man känner sig pressad att hinna med 

det dagliga arbetet. 

Vid intervjuerna framkom att de flesta respondenter ansåg att öppenheten inom företaget var 

bra. Det nämndes att då det är ett litet företag kommer man närmare varandra och det blir en 

mer familjär stämning. Det finns en stark tillit till varandra då företaget hittar på aktiviteter 

tillsammans, både på och utanför arbetstid, som till exempel äter gemensamma luncher eller 

går och bowlar vilket stärker gemenskapen. Detta kan även kopplas till analysen gällande 

lekfullheten inom företaget, de flesta anställda ansåg att den var bra, att man hittade på 

aktiviteter och hade roligt tillsammans. Dock var det några respondenter som nämnde att 

lekfullheten inom företaget är begränsat, då främst till att man inte har tid för det.  

Analysen gällande diskussionsklimatet visade på att de flesta respondenter var överrens om 

att diskussionsklimatet på arbetsplatsen är bra. Respondenterna nämnde att det öppna 

kontorslandskapet bidrog till att det var lättare att prata med varandra. Dock var det några 

som nämnde att ibland kan det vara för bra så att det tar tid från arbetsuppgifterna och det 

som är relevant. Gällande konflikter berättade majoriteten av de anställda att det sällan 

uppstod konflikter men att de flesta löste det på egen hand om det uppstod. Det nämndes att 
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i och med att det är ett litet företag är det lätt att uppmärksamma om folk är irriterade på 

varandra och när det uppstår konflikter försöker ledarna medla.  

8.3 Studiens kunskapsbidrag 

Denna studie är viktig då den bidrar med att visa hur det agila arbetssättet påverkar 

kreativitet och innovationsförmågan i ett litet IT-företag. Detta område är relativt outforskat 

och bidrar till ny kunskap, då det agila arbetssättet är ett nytt fenomen som det generellt 

behövs mer forskning inom. Dingsøyr et al. (2012) beskrev att forskning gällande de agila 

metoderna är teorisvag och det saknas en generell förståelse för hur de agila metoderna 

fungerar i praktiken. Även Jansson (2015) beskrev att det saknas forskning om hur, varför 

och i vilka sammanhang de agila metoderna fungerar. Denna studie har bidragit till en ökad 

förståelse till hur det agila arbetssättet i praktiken påverkar de anställdas kreativitet och 

innovationsförmåga genom både intervjuer och observationer.  

Det är viktigt att identifiera hur det agila arbetssättet kan påverka kreativiteten inom företag 

dels för ledare ska kunna öka innovationsförmågan och på så sätt kunna öka både lönsamhet 

och bli konkurrenskraftiga. Även för samhället är detta viktigt då en ökad 

innovationsförmåga hos företagen i landet leder till ökad välfärd.  
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8.4 Förslag till vidare studier 

Denna studie har visat på hur det agila arbetssättet påverkar kreativitet och innovations-

förmågan i ett litet IT-företag. Detta område är relativt outforskat och bidrar till ny kunskap, 

då det agila arbetssättet är ett nytt fenomen som det generellt behövs mer forskning inom. 

Under studiens gång har det väckts en hel del tankar och funderingar men på grund av 

begränsade förutsättningar har studien inte kunnat fördjupas inom alla dessa områden. Här 

nedan beskrivs i punktform hur framtida forskning kan använda sig av detta material för att 

studera vidare: 

 Då det främst är IT-företag som använder sig av det agila arbetssättet skulle det vara 

intressant att studera om det finns andra företag inom andra branscher som använder 

sig av detta arbetssätt, för att se om det finns något samband eller skillnader 

 

 Då denna studie fokuserar på ett litet företag skulle det vara intressant att studera 

detta ämne i ett stort företag för att se om det skiljer sig 

 

 Studera någon av de andra agila arbetssätten och se om någon metod passar bättre 

eller sämre för att kunna öka de anställdas kreativitet och företagets innovations-

förmåga 
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Bilaga 1 Intervjuguide ledare (VD, produktägare, Scrum-master) 

 

Allmänna frågor 

 Berätta lite om Viaduct 

 Berätta lite om Scrum-teamen 

 Hur länge har du arbetat på företaget? 

 Vilken position har du i företaget? 

 Berätta om ditt arbete och vilka ansvarsområden som du har 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 

Kreativitet- hinder 

1. Finns det några regler som de anställda måste följa gällande sina arbetsuppgifter, till 

exempel är arbetsuppgifterna utformade enligt en manual som måste följas? 

2. Hur ser du på de anställdas möjlighet att lösa arbetsuppgifter på ett kreativt sätt? 

3. Hur försöker du som ledare motverka stress hos de anställda?  

Kreativitet- möjligheter 

4. Hur kan du som ledare bidra till att de anställda känner en nyfikenhet kopplat till 

arbetsuppgifterna?  

5. På vilket sätt kan du som ledare påverka de anställdas motivation gällande 

arbetsuppgifterna? 

6. Hur säkerställer du som ledare kompetensen hos de anställda, både gällande deras 

befintliga kunskapsområde samt möjlighet till kompetensutveckling inom nya områden? 

Innovation 

 Vad betyder innovationsförmåga för dig? 

 Hur arbetar du innovativt? 

 Vad anser du om innovationsförmågan inom företaget? 

 Vilka problem/hinder anser du finnas för innovationsförmågan inom företaget? 

 

Utmaningar 

7. Kan du beskriva vilka utmaningar du ser gällande arbetsuppgifterna inom företaget? 

8. Hur skapar du utmaningar gällande arbetet hos de anställda?  

9. Hur kan detta förbättras? 

 

Frihet 

10. Vilken frihet har de anställda att kunna bestämma över sitt eget arbete? 

11. Hur kan du som ledare uppmuntra till att öka denna frihet? 
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Idé stöd 

12. Hur stödjer du de anställdas idéer?  

13. Hur kan detta förbättras? 

 

Tillit/öppenhet 

14. Hur anser du att öppenheten är inom företaget? 

15. Hur kan detta förbättras? 

 

Dynamism/livlighet 

16. Beskriv dynamiken/livligheten inom företaget 

17. Hur kan detta förbättras? 

 

Lekfullhet/humor 

18. Beskriv hur lekfullheten inom företaget ser ut 

19. Hur kan detta förbättras? 

 

Diskussion 

20. Hur ser diskussionsklimatet ut? 

21. Hur kan detta förbättras? 

 

Konflikter 

22. Hur reder ni ut konflikter när de uppstår? 

23. Hur kan detta förbättras? 

 

Risktagande 

24. Beskriv vilket risktagande som finns inom företaget 

25. Hur kan detta förbättras? 

 

Idé tid 

26. Finns det tid för de anställda att testa på nya idéer? 

27. Hur kan detta förbättras? 

 

Ledarskap kopplat till kreativitet och innovationsförmåga 

28. Hur ser du på ditt ledarskap? Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil? 

29. Hur arbetar du som ledare för att skapa ett arbetsklimat som främjar kreativitet och 

innovation?  

30. På vilket sätt uppmanar du de anställda att vara kreativa? 
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Bilaga 2 Intervjuguide anställda 

 

Allmänna frågor 

 Berätta lite om Viaduct 

 Berätta lite om Scrum-teamen 

 Hur länge har du arbetat på företaget? 

 Vilken position har du i företaget? 

 Berätta om ditt arbete och vilka ansvarsområden som du har 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 

Kreativitet- hinder 

1. Finns det några regler som du måste följa gällande dina arbetsuppgifter, till exempel är 

arbetsuppgifterna utformade enligt en manual som måste följas? 

2. Upplever du en rädsla att göra fel kopplat till dina arbetsuppgifter? 

3. Hur anser du att arbetsbelastningen är? Känner du att du hinner med dina arbetsuppgifter 

eller finns det en tidspress? 

Kreativitet- möjligheter 

4. Känner du en nyfikenhet kopplat till ditt arbete? 

5. Vad motiverar dig gällande till ditt arbete?  

6. Hur gör du för att öka din kompetens kopplat till ditt arbete? Hur skulle ledare kunna 

bidra till att öka kompetensen hos de anställda? 

Innovation 

 Vad betyder innovationsförmåga för dig? 

 Hur arbetar du innovativt? 

 Vad anser du om innovationsförmågan inom företaget? 

 Vilka problem/hinder anser du finnas för innovationsförmågan inom ditt arbetsteam? 

 

Utmaningar 

7. Kan du beskriva vilka utmaningar du ser gällande arbetsuppgifterna 

8. Hur kan ledarna förbättra detta? 

 

Frihet 

9. Vilken frihet har du som anställd att kunna bestämma över ditt eget arbete? 

10. Hur kan ledarna förbättra detta? 

 

Idé stöd 

11. Hur ser stödet för nya idéer ut? 

12. Hur kan ledarna förbättra detta? 
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Tillit/öppenhet 

13. Hur anser du att öppenheten är inom företaget? 

14. Hur kan ledarna förbättra detta? 

 

Dynamism/livlighet 

15. Beskriv dynamiken/livligheten inom företaget 

16. Hur kan detta förbättras? 

 

Lekfullhet/humor 

17. Beskriv hur lekfullheten inom företaget ser ut 

18. Hur kan ledarna förbättra detta? 

 

Diskussion 

19. Hur ser diskussionsklimatet ut? 

20. Hur kan ledarna förbättra detta? 

 

Konflikter 

21. Hur reds konflikter ut när de uppstår? 

22. Hur kan ledarna förbättra detta? 

 

Risktagande 

23. Beskriv vilket risktagande som finns inom företaget 

24. Hur kan ledarna förbättra detta? 

 

Idé tid 

25. Finns det tid för dig som anställd att testa på nya idéer? 

26. Hur kan ledarna förbättra detta? 

 

Ledarskap 

27. Hur arbetar ledarna för att skapa ett arbetsklimat som främjar kreativitet och innovation?  

 

 

 

 

 

 
 


