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Sammanfattning 
 
Agilt är ett arbetssätt som innefattar en ökad grad av flexibilitet och anpassningsförmåga för 

organisationer, som ska uppnås genom bemyndigade anställda. Tidigare forskning inom agilt 

har fokuserat på arbetssättets fördelar och till viss del även svårigheterna med dess 

implementering. Trots det agila arbetssättets nära koppling till organisationskultur anser vi att 

dessa två fält inte i någon större utsträckning har getts en kvalitativ och djupare analys 

tillsammans, där fokus läggs på attityden till arbetssättet som organisationsmodell utanför IT-

sektorn. Detta har undersökts via sju semistrukturerade intervjuer med personer som innehar 

chefs- eller ledarroller inom olika organisationer, varpå resultaten från dessa har analyserats 

utifrån studiens syfte och jämförts med tidigare forskning. Respondenterna tycks uppvisa 

positiv inställning till det agila arbetssättet och en medvetenhet om organisationskulturens 

vikt vid organisationsförändringar. Slutligen görs en avslutande diskussion och slutsats där 

argumentet ges att den vaghet och otydlighet som tenderar att omgärda såväl det agila 

arbetssättet som organisationskulturer kan vara en väsentlig anledning till att det agila 

arbetssättet inte implementeras i större utsträckning.  

 

Nyckelord: Agilt, organisationskultur, förändringsledning, empowerment 



 

 

 

 
 

 

Abstract 
Agile is a work method that involves a higher degree of flexibility and adaptability for 

organizations, which is to be met by empowered employees. Previous research regarding agile 

has focused on its benefits and to a certain degree also the difficulties in its implementation, 

but despite the agiles’ close connections to organizational culture according to our literature 

review that these two fields have to a wider extent not been given a qualitative and deeper 

analysis together, where focus is given to how agile is viewed as an organizational model 

outside the IT sector. This has been researched through seven semi-structured interviews with 

individuals with managerial roles within different organizations, where after the results have 

been analyzed from the standpoint of the study’s purpose and compared to earlier research. 

The respondents seem to display a positive attitude toward the agile and an awareness of the 

importance of organizational culture in organizational change. Then a final discussion and 

conclusion is made where the argument is put forth that the vagueness and ambiguity which 

tend to surround the agile as well as organizational culture could be an essential reason to 

why agile is not implemented to a wider extent. 
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1. Inledning 

I takt med ökade och mer komplexa kundförväntningar, den teknologiska och digitala 

utvecklingen samt globaliserade marknader har behovet för organisationer att vara mer 

flexibla, hitta marknadsmöjligheter samt snabbt anpassa sig därefter, ökat (Brower, 2019; 

Holbeche, 2018; Hanaysha, 2016; Kotter, 2014; Breu, Hemingway & Bridger, 2001; 

Christopher, 2000; Quinn & Spreitzer, 1997). Ett sätt att tackla detta är genom det så kallade 

agila arbetssättet, vilket innebär att företag och organisationer försöker hitta nya sätt att 

utvecklas och vara mottagliga för förändringar i sin direkta omgivning (Nordea, 2019; Kotter, 

2014; Breu, Hemingway & Bridger, 2001). Ett av syftena med det agila arbetssättet är att 

även stora organisationer ska kunna agera med samma snabbhet och enkelhet för individuellt 

initiativtagande som ett litet företag. Detta för att bättre kunna möta den ökade snabbhet och 

variation i efterfrågan som den moderna marknaden kräver (Holbeche, 2018; Kotter, 2014; 

Christopher, 2000; Breu, Hemingway & Bridger, 2001).  

Kännetecken för en agil organisation är en decentraliserad, mer nätverksformad och platt 

organisation (Wells, 2014) och det sker en spridning av beslutsfattandet ned från toppen av 

hierarkin till bemyndigade och till stor del autonoma anställda (Kotter, 2014; Breu, 

Hemingway & Bridger, 2001). Detta benämns i tidigare forskning ”empowerment”, men har i 

denna studie översatts till svenska och kommer istället refereras till som bemyndigande.  

 

Tidigare forskning om, och applicering av, det agila arbetssättet har visat på dess fördelar 

såsom bättre marknadstiming, ökad organisatorisk flexibilitet och innovationsfrämjande 

(Kotter, 2014; Breu, Hemingway & Bridger, 2001; Christopher, 2000). ANZ Banking Group 

genomförde nyligen en agil transformation av sin verksamhet och säger att de efter 

omstruktureringarna har bättre marknadstiming, ökad transparens och cirka 20–30% mindre 

personal för att utföra samma arbete (Crozier, 2019), men det finns även forskning som pekar 

på svårigheterna med att få en organisation att övergå till att arbeta agilt (Hidalgo, 2019; 

Gandomani, 2015; Wells, 2014; Drury, Conboy & Power, 2012). Då konceptet är 

organisationsomfattande innebär det en stor omställning för alla inom det berörda företaget 

och kräver således noggrann planering, tar ofta lång tid att genomföra och utan tillräcklig 

utbildning och kunskap om det agila kan övergången bli problematisk (Hidalgo, 2019; 

Gandomani et al. 2015; Drury, Conboy & Power, 2012). 

 

1.1 Problembakgrund 

Tankesättet att jobba agilt har funnits sedan tidigt 90-tal då forskare började prata om att 

företag inom tillverkningssektorn kommer behöva genomgå ett paradigmskifte (Huang, 1999; 

Nagel & Dove, 1991). Det föreslogs att de klassiskt hierarkiska och funktionsindelade 

organisationerna behövde övergå till att arbeta agilt för att klara av att reagera snabbare på 

marknadsförändringar och föränderlig efterfrågan (Breu, Hemingway & Bridger, 2001; 

Huang, 1999; Nagel & Dove, 1991). Fokus lades på att företag behövde implementera 

moderna kommunikations- och informationssystem, förslagsvis genom det då relativt nya 

internet, för att hänga med i den snabbt föränderliga marknaden (Breu, Hemingway & 

Bridger, 2001; Christopher, 2000). I början av 2000-talet började det agila tankesättet ta form 

även utanför tillverkningssektorn när en grupp programmerare formulerade det ”Agila 

manifestet” för att hitta ett alternativt arbetssätt inom mjukvaruutveckling (Beck et al. 2001).  
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Utifrån detta har manifestet utvecklats till ett branschöverskridande koncept för hur 

organisationer kan utformas för att hålla sig relevanta och fånga upp möjligheter både från 

marknaden och från internt initiativtagande (Holbeche, 2018; Kotter, 2014; Breu, Hemingway 

& Bridger, 2001). Detta genom bemyndigade av anställda som tillåts lägga fram egna initiativ 

och bli mer delaktiga i beslutsfattanden, ökat samarbete och koordination såväl internt inom 

organisationen som externt till samarbetspartners och kunder samt en mer 

nätverksstrukturerad organisation än en strikt hierarkisk sådan (Holbeche, 2018; Hanaysha, 

2016; Kotter, 2014; Laanti, Salo & Abrahamsson, 2011; Breu, Hemingway & Bridger, 2001). 

Ett agilt arbetssätt är mer en kultur och tankesätt än ett detaljerat regelverk som ska följas 

(Kotter, 2014), där det agila konceptet istället fokuserar på att skapa en kultur som främjar 

innovation, initiativtagande och flexibilitet. Detta kan innebära utmaningar för de som ska 

implementera det i mogna organisationer med en redan befintlig och tilltagen 

organisationskultur (Kotter, 2014; Schein, 2009; Breu, Hemingway & Bridger, 2001). En 

organisationskultur är en samling underliggande antaganden som genomsyrar en organisation 

och styr de uttalade värderingarna som organisationen och dess medlemmar håller. 

 

En existerande företagskultur kan sitta djupt rotad inom organisationen och kan ofta 

härstamma från grundarens vision av hur verksamheten ska fungera, vilket över tid övergår 

från uttalade visioner och målbilder till underförstådda antaganden och tankesätt som kommer 

till att utgöra kulturen (Schein, 2009; Kavanagh & Ashkanasy, 2006; Bass & Avolio, 1993; 

Schein, 1983). För att implementera en eventuell lösning för de problem en organisation 

möter och införa förändring som berör kulturen är motstånd en naturlig första reaktion, vilket 

gör det viktigt för förändringsledaren att ha en förståelse för de underliggande antagandena 

som utgör den kultur som står i begrepp att förändras (Cummings, Bridgman & Brown, 2016; 

Schein, 2009; Kavanagh & Ashkanasy, 2006; Gill, 2002; Weick & Quinn, 1999; Schein, 

1983; Lewin, 1944). Förändringar i en organisation kan innebära att många får ändrade 

arbetsuppgifter och positioner, där motstånd mot detta kan vara ett hinder, men det kan även 

tillföra bemyndigande om detta inte redan delegerats sedan tidigare (Gill, 2002; Quinn & 

Spreitzer, 1997). Individer som innan inte stått för beslutsfattande kan få den möjligheten med 

ett bemyndigande, vilket har resulterat i olika positiva effekter, såsom ökad arbetsglädje och 

motivation för att prestera genom ett högre engagemang till organisationens visioner och mål 

(Hanaysha, 2016; Gill, 2006; Pearce & Manz, 2005; Quinn & Spreitzer, 1997). Bemyndigande 

kan dock också medföra stress för de anställda och förutsätter att organisationskulturen inte är 

strängt inriktad på bestraffning vid felaktiga beslut (Quinn & Spreitzer, 1997; Cunningham, 

Hyman & Baldry, 1996). Något som kan bli problematiskt just gällande det agila arbetssättet 

är om chefer och andra inom företaget med beslutsfattande roller är motvilliga att överge sin 

ensamrätt till beslutsfattande och dela rollen med anställda som tidigare varit underordnade 

(Drury, Conboy & Power, 2012; Eccles, 1993).  Omvänt kan de anställda vara ovilliga att 

motta möjligheten till beslutsfattandet som det agila konceptet kräver att de ska utöva 

(Gandomani et al. 2015; Drury, Conboy & Power, 2012; Quinn & Spreitzer, 1997).  
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1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning visar på de fördelar som en agil transformation kan medföra i form av 

ökad flexibilitet och produktivitet (Kotter, 2014; Breu, Hemingway & Bridger, 2001; 

Christopher, 2000), men även att det kan finnas svårigheter att implementera en sådan 

omfattande organisationsförändring och arbeta utifrån den (Schein, 1983; Drury, Conboy & 

Power, 2012; Gandomani et al. 2015). Den stora vikt som läggs på flexibilitet i och med den 

minskade produktlivslängden, dynamiska efterfrågan och snabbheten som råder på många 

marknader väcker frågan varför inte fler företag anammar det agila arbetssättet (Holbeche, 

2018; Kotter, 2014; Christopher, 2000; Breu, Hemingway & Bridger, 2001; Quinn & 

Spreitzer, 1997). Att vara en agil organisation har trots allt förespråkats som en viktig del i att 

hålla sitt företag relevant på lång sikt och har även visat sig ha positiva effekter efter 

implementering (Kotter, 2014; Holbeche, 2018; Christopher, 2000). Det agila arbetssättet är 

organisationsomfattande och kräver en stor omställning i såväl arbets- som tankesätt för de 

anställda och organisationskulturen i sin helhet, vilket innebär att inte bara organisationens 

övre ledning behöver godta och anamma det agila tankesättet utan organisationens alla nivåer 

måste godta det (Gandomani et al. 2015; Breu, Hemingway & Bridger, 2001; Christopher, 

2000;). När det gäller transformationer av en hel organisationskultur kan detta visa sig 

särskilt prövande då det är en tidskrävande process och risken är stor att individer aktivt 

motsätter sig förändringarna (Schein, 2009; Kavanagh & Ashkanasy, 2006). I och med att 

kulturens värderingar är så pass djupt rotade i organisationen så förser den personerna inom 

den med en förutsägbarhet och trygghet som kan vara svår att släppa (Gandomani et. al, 2015; 

Gill, 2002; Kotter & Cohen, 2002; Schein, 1983). Vad som däremot inte undersöks i lika stor 

utsträckning är om anammandet av de principer och värderingar som en agil transformation 

innebär också riskerar att komma i konflikt med den befintliga organisationskulturen. Det 

agila arbetssättet tycks utifrån den tidigare forskningen klara av att lösa många av de problem 

som företag ställs inför i dagens samhälle, men är fortfarande till stor del kvar i sitt ursprung 

som en modell för hanterandet av IT-projekt snarare än ett vedertaget använt 

organisationsomfattande arbetssätt.  

1.3 Forskningsfråga 

Hur är attityderna kring det agila arbetssättet och dess implementering utanför IT-sektorn? 

Varför implementeras inte det agila arbetssättet som organisationsomfattande koncept i större 

utsträckning? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och diskutera det agila arbetssättets implementation 

utanför IT-sektorn. Det vill säga vilka svårigheter som finns med att göra agila 

transformationer, särskilt gällande eventuella konflikter med den befintliga 

organisationskulturen. 
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2. Teori 

2.1 Agilt arbetssätt 

Att arbeta agilt har enligt vissa setts som en nödvändighet för att organisationer ska klara av 

att leverera och möta nya kundbehov, men även som ett sätt att proaktivt möta nya och 

föränderliga situationer (Breu, Hemingway & Bridger, 2001; Kotter, 2014; Christopher, 

2000). För att vara agil behöver organisationerna ta tillvara på kunskapsrika och 

bemyndigande anställda som presterar väl i grupp och bidrar med sin kompetens till deras 

egna direkta uppgifter, men även samarbetar och delar med sig av sina insikter till resterande 

medlemmar (Kotter & Cohen, 2002; Breu, Hemingway & Bridger, 2001). Att arbeta agilt har 

såväl interna fördelar som externa, exempelvis att den agila verksamheten kan fånga upp 

externa förändringar i omvärlden när de händer och om nödvändigt ta det i beaktning och 

korrigera den interna riktningen som finns (Breu, Hemingway & Bridger, 2001).  

 

Det agila arbetssättet har sitt ursprung i tillverkningssektorn under tidigt 90-tal (Huang, 1999; 

Nagel & Dove, 1991). Där betonades flexibilitet, anpassning till föränderlig efterfrågan 

genom samarbete med hela värdekedjan inklusive kunderna och ökad transparens, vilket 

möjliggör engagemang och synpunkter i företagets strategiska planering från alla nivåer 

(Breu, Hemingway & Bridger, 2001; Christopher, 2000; Nagel & Dove, 1991). Detta koncept 

utvecklades och populariserades inom IT-branschen där det växande behovet av att snabbt 

anpassa sig till förändringar på marknaden och nya behov utan att hindras av strikta 

projektplaner uppmärksammades (Beck et al. 2001). För den branschen betydde det att istället 

för typiska ”vattenfallsprojekt” där det i projektets början sätts upp en målbild som ska 

levereras i slutet av projektet fanns behovet av att släppa mindre uppdateringar på kortare tid 

(Beck et. al, 2001). Detta genom att involvera kunden i ett samarbete genom hela projektet 

och reagera på små behovsförändringar samt förlita sig på kreativa och kompetenta individer 

och fostra en miljö som stödjer deras arbete, istället för att begränsa dem till byråkratiska 

processer och dokumentationskrav (Hidalgo, 2019; Breu, Hemingway & Bridger, 2001; Beck 

et. al, 2001). Att hitta ett alternativt arbetssätt som kunde innebära flexibilitet i en 

oförutsägbar bransch var bakgrunden till att 17 programmerare träffades för att undvika att 

deras arbeten drabbades av irrationellt fixerade krav. De ville skapa ett arbetssätt som byggde 

på ömsesidig respekt, där de arbetande människorna inte bara blev omtalade som den 

viktigaste tillgången för organisationen utan även fick agera som det (Beck et al. 2001). Vad 

de kom fram till var det Agila manifestet (Beck et al. 2001) som sedan dess utvecklats till ett 

organisationsomfattande arbetssätt och haft en betydande roll för företag att lyckas bättre i 

dagens snabbt rörande marknader (Breu, Hemingway & Bridger, 2001).  

 

Idén med att arbeta agilt är att det ska göra att hela organisationen blir mer flexibel och 

anpassningsbar för om företagsmiljön förändras men även snabbare på att utvärdera om de 

produkter och tjänster som erbjuds inte uppfyller det mål som var tänkt i början (Kotter, 2014; 

Laanti & Abrahamsson, 2011; Kotter & Cohen, 2002; Breu, Hemingway & Bridger, 2001). 

Ytterligare en skillnad mellan en agil organisations sätt att arbeta jämfört med en traditionell 

hierarkisk sådan är den stegvisa uppbyggnaden där varje nivå har utvalda beslutsfattare med 

tydliga auktoritetsindelningar. Istället för denna indelning gentemot högre och lägre 

beslutsfattare är en agil organisation istället mer decentraliserad (Kotter 2014). Den agila 

organisationen ger inte personerna med ledningspositioner ensamrätt till beslutsfattande utan 

befogenheten att ta beslut delas ut till alla i den bestämda grupp av människor som 

tillsammans ska utföra ett arbete eller beröras av en förändring (Kotter, 2014; Kotter & 

Cohen, 2002; Breu, Hemingway & Bridger, 2001).  
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Detta tillvägagångssätt ska bidra till att organisationen blir mer flexibel där beslut och initiativ 

kan tas och bedrivas utan att det ska behöva passera hela den hierarkiska uppbyggnaden av 

beslutsfattare (Kotter, 2014). En annan viktig del av arbetssättet är att människor med olika 

kompetenser jobbar i samma grupp där de har möjlighet att dela med sig av sina egna 

specifika kunskaper till varandra, vilket gör att gruppen får en bred kunskapsbas (Kotter, 

2014).  

 

Att förändra en organisation till att börja arbeta agilt kräver att alla är väl informerade om hur 

och varför det implementeras (Cummings, Bridgman & Brown, 2016; Gandomani et. al, 

2015; Gill, 2002; Kotter & Cohen, 2002;). Idén med agilt arbetssätt förutsätter att individer 

ska klara av att vara självgående och klara av att jobba samt ta beslut tillsammans (Kotter, 

2014). Om det saknas förståelse för hur arbetssättet går till kan det leda till att istället för att 

individer tar ett steg fram i gruppen och bidrar med sin åsikt backar de undan och tar mindre 

plats, varpå det blir upp till projektledaren att fatta besluten, även om tankesättet ska fostra 

gruppdynamik och samlat beslutsfattande (Drury, Conboy & Power, 2012). Att 

beslutsfattandet delas ut till grupper kan även ha viss påverkan på individer som tidigare haft 

möjlighet till beslutsfattande på basis av dennes kompetens (Hanaysha, 2016), men indelad i 

ett agilt team kan individen behöva bli mer återhållsam då alla tillsammans ska fatta beslut. 

Drury, Conboy & Power (2012) yrkar på att när bemyndigande delas ut till den stora gruppen 

förminskas den enskilde individens åsikt även om denne kanske hade kunnat ta ett bättre 

beslut med anledning av erfarenhet och kompetens men måste ge plats för åsikter från de 

övriga inom gruppen.  

 

2.2 Bemyndigande 

Bemyndigande av de anställda inom en organisation som det agila tankesättet förespråkar har, 

förutom de fördelar som tidigare nämnts för organisationen som helhet, även en påverkan på 

de anställda på individnivå. Befogenhet att få delta i att fatta beslut har visat sig ha ett antal 

positiva effekter för den anställde som i sin tur kan spilla över till positiva effekter för 

organisationen som helhet (Hanaysha, 2016; Gill, 2002; Pearce & Manz, 2005; Quinn & 

Spreitzer, 1997). Bemyndigande medför att individen kan känna sig mer uppskattad och 

värderad av sin arbetsgivare, där resultatet blir att den anställde känner en högre grad av 

engagemang för organisationens mål och att prestera bättre. Denna vilja att prestera mer än 

vad som förväntas skapar ett mer emotionellt band till organisationen om ett sådant inte 

tidigare fanns (Hanaysha, 2016; Gill, 2002; Quinn & Spreitzer, 1997). Detta anses mest 

nödvändigt för organisationer verksamma i kunskapsintensiva branscher där anställda med 

hög nivå av tillhörighet, motivation och autonomi är vad som gör att organisationen kan stå 

emot icke förutsägbara hot mot organisation och förändringar samt främja möjligheter för 

innovation (Hidalgo, 2019; Hanaysha, 2016; Pearce & Manz, 2005; Breu, Hemingway & 

Bridger, 2001).  

 

Trots detta kan bemyndigande även upplevas på andra sätt, då ett agilt arbetssätt medför stor 

vikt på att de anställda är flexibla, har lätt för praktiskt lärande och är villiga att bidra till 

beslut (Hidalgo, 2019; Kotter 2014; Kotter & Cohen, 2002), vilket inte alltid är fallet 

(Gandomani et al. 2015; Drury, Conboy & Power, 2012). Ett bemyndigande kan också 

medföra stress och implementeras det felaktigt kan det även medföra att de anställda upplever 

att ledningen endast vill att de ska arbeta hårdare för att utföra samma uppgifter som innan 

(Quinn & Spreitzer, 1997; Cunningham, Hyman & Baldry, 1996; Eccles, 1993).  
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En agil arbetsgrupp där samtliga medlemmar ska vara aktiva i beslutsprocesserna och till stor 

del vara självstyrande i sitt arbete kan emellertid vara svårt att implementera i praktiken 

(Drury, Conboy & Power, 2012; Quinn & Spreitzer, 1997). Dels kräver en agil arbetsgrupp i 

kontexten av en övergång från en toppstyrd grupp, att den som tidigare haft ledarrollen 

överger sin ensamrätt till beslutsfattande och förtror sig i de övriga gruppmedlemmarnas 

förmåga att vara delaktiga i beslutsfattandet, vilket kan vara ett krav som ledaren motsätter sig 

(Gandomani et. al, 2015; Drury, Conboy & Power, 2012; Pearce & Manz, 2005). Vidare kan 

även motstånd komma från de anställda som ska bemyndigas att ta gemensamma beslut, detta 

kan dels bero på att individerna inte hyser tillräckligt stort förtroende för de andra i gruppen 

eller på bristande självförtroende. Utöver detta kan det även grunda sig i ett missnöje över att 

den anställde kanske har sedan tidigare varit betrodd att fatta beslut gällande sitt specifika 

kompetensområde, men nu måste, på grund av de agila principerna, låta de andra mindre 

erfarna kollegorna vara med och bestämma (Drury, Conboy & Power, 2012; Gandomani et. 

al, 2015). Alla deltagare i en arbetsgrupp känner nödvändigtvis inte samma vilja till att fatta 

beslut eller upplever bemyndigandet på samma sätt och kan i vissa fall se det mer som en 

börda att behöva bära än en förmån (Drury, Conboy & Power, 2012). Själva processen att 

fatta beslut är heller inte alltid utan hinder, det är inte alltid en självklarhet för gruppen vilket 

som är det rätta beslutet i en given situation och eftersom en agil arbetsgrupp av människor 

har olika typer av kompetenser kommer sannolikt deras preferenser och åsikter att skilja sig åt 

(Hanaysha, 2016; Wells, 2014). Inte bara angående vilket beslut som är rätt eller fel utan det 

kan även finnas situationer där alla i gruppen har olika tankar om vad som är viktigast att 

prioritera och mot vilken riktning man ska jobba, det blir ett kluster av åsikter till utmaningar 

och mål som har olika nivåer av komplexitet (Drury, Conboy & Power, 2012).  

 

Ett bemyndigande är bland annat att få möjligheten att vara med och fatta beslut, men 

innefattar även en risk då de anställda har befogenheten att själva fatta beslut som kanske inte 

nödvändigtvis följer organisationens mål eller riktlinjer (Pearce & Manz, 2005; Quinn & 

Spreitzer, 1997; Cunningham, Hyman & Baldry, 1996). Det har visat sig att när ledningen är 

medveten om att deras anställda har hög kompetens skulle det löna sig att göra dem mer 

delaktiga i beslutsfattanden då de skulle kunna bidra med mer än vad de gör i nuläget (Kotter 

& Cohen, 2002, Quinn & Spreitzer, 1997). I praktiken, när olika arbetssätt som möjliggör 

bemyndigande har införts, har den upplevda effekten varit att processen inte uppfyllt de 

förutfattade förväntningarna efter kort tid, vilket av ledningen tolkats som att anställda inte 

kan jobba autonomt utan restriktioner och regleringar (Quinn & Spreitzer, 1997). Detta 

eftersom de inte förstod bemyndigandets roll utan bara utgick från egna förväntade resultat 

utifrån en toppstyrd synvinkel på bemyndigande. Misslyckandet tycks grunda sig i att 

ledningen missuppfattar bemyndigande som en befattningsgrundad auktoritet, när det istället 

bör vara ett underförstått tankesätt i en kultur som främjar ärliga misstag och engagemang för 

att bemyndigandet ska anammas av de anställda. Vad som tenderar att hända när ledningen 

missförstår bemyndigande är att de uppmanar sina anställda att vara mer ansvars- och 

initiativtagande, men håller dem samtidigt inom för strama restriktioner för att de ska kunna 

faktiskt bidra med något nytt (Quinn & Spreitzer, 1997; Eccles, 1993). 

Det önskvärda resultatet torde vara att få de anställda att känna ett ökat engagemang för 

organisationens mål, större ägandeskap till sina uppgifter, villighet och möjlighet att ta risker 

och tänka fritt men ändå ha organisationens mål i åtanke (Hanaysha, 2016; Gill, 2006; Quinn 

& Spreitzer, 1997). Hellre än strikta kontrollstrukturer och riktlinjer som styr de anställda i 

deras väg till ansvarstagande och bemyndigade arbetare behöver organisationen ha en tydlig 

vision som engagerar de anställda, vidare behöver kulturen tillåta de anställda att begå 

misstag utan att nödvändigtvis straffa och av ren princip behöva statuera exempel (Gill, 2006; 

Quinn & Spreitzer, 1997; Cunningham, Hyman & Baldry, 1996).  



 

 

 

7 
 

 

Även transparens och fostrande av en kultur som uppmuntrar samarbete och socialt stöd från 

såväl chefer som övriga anställda är av vikt för att förverkliga bemyndigandet (Gill, 2006; 

Quinn & Spreitzer, 1997).  

 

Naturligtvis är det olika för individer hur mycket bemyndigande man eftersträvar, vissa vill ha 

mer än andra och verkligen känna att de bidrar till beslut (Pearce & Manz, 2005), medan 

andra inte vill ha något ökat ansvar och framförallt inte den risk det medför (Drury, Conboy & 

Power, 2012). Risken att de beslut som fattas är mindre lönsamma som kan slå tillbaka på 

initiativtagaren i form av bestraffning innebär att vissa anställda hellre är nöjda med att följa 

organisationens bestämda riktlinjer om hur de ska jobba och föredrar att förlita sig på att 

ledarna fattar besluten åt dem (Drury, Conboy & Power, 2012; Quinn & Spreitzer, 1997). Det 

är därför viktigt att i någon utsträckning belöna bemyndigade anställda för deras ökade 

ansvarsområden och åtaganden (Pearce & Manz, 2005; Quinn & Spreitzer, 1997; 

Cunningham, Hyman & Baldry, 1996). Att ge bemyndigande till de anställda kan även ses 

som en risk för ledningen då mer fria tyglar ges till de anställda men gränsen för vad som är 

för mycket bemyndigande och autonomi kan vara svårfunnen (Pearce & Manz, 2005; Quinn 

& Spreitzer, 1997). Oron grundar sig ofta i ett svagt förtroende för de anställda och att för lite 

toppstyrda kontroll- och styrfunktioner skulle kunna leda till kaos, vilket visserligen är en 

befogad oro men ofta leder till att bemyndigandet inte sker på grund av byråkratiska barriärer 

(Quinn & Spreitzer, 1997; Eccles, 1993). För att hitta balansgången av bemyndigandet på 

bästa sätt handlar det i grunden om det förtroende ledningen har gentemot sina anställda 

(Quinn & Spreitzer, 1997). De måste uppleva att de har förtroende för att de anställda ska 

klara av svåra situationer och ta bra beslut, vilket har visat sig bidra till att den upplevda 

risken för att de anställda tar dåliga beslut minskar (Quinn & Spreitzer, 1997). Individer med 

bemyndigande som känner ledningens förtroende behöver heller ingen yttre reglering av vad 

som får göras och inte, utan rapporterar självmant resultatet löpande och är väl medvetna om 

vilka begränsningar som finns inom organisationen och de fördelar som finns med att prestera 

bättre och nå nya mål (Hanaysha, 2016; Pearce & Manz, 2005; Kotter & Cohen, 2002; Quinn 

& Spreitzer, 1997). 

 

2.3 Förändringsledning och organisationskultur 

För organisationer som är verksamma i branscher vars arbete fokuseras i kunskapsintensivt 

lagarbete är autonomi och gemensamt ledarskap av stor vikt (Pearce & Manz, 2005), vilket 

också är två principer som antas av det agila konceptet (Kotter, 2014; Beck et. al, 2001). Som 

organisationsomfattande koncept är det dock inte alla som föreslår renodlade agila 

organisationer som ska verka helt utan hierarki och funktionsindelade strukturer, istället 

föreslås en blandning där delar av hierarkin hålls kvar för att behandla de delar som 

hierarkiska strukturer hanterar bäst, nämligen att genomföra gradvisa förändringar inom 

organisationens förutsägbara miljöer (Kotter, 2014). I övriga avseenden drivs organisationen 

av agila principer i en ständigt föränderlig nätverksstruktur utan strikta beslutskedjor som 

främjar kreativitet, innovation samt initiativ som kan bedrivas och upplösas efter behov 

(Kotter, 2014). Förutom det grupparbete och den ökade flexibilitet som ett agilt arbetssätt 

medför är även decentralisering av beslutsfattandet minst lika viktigt. Att vertikalt nedåt i en 

organisation delegera beslutsfattande till arbetsgruppen och låta det skötas av dem istället för 

att kräva ett led av beslutsfattare för godkännande (Hidalgo, 2019; Kotter & Cohen, 2002; 

Breu, Hemingway & Bridger, 2001).   
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En av de mest utmanande delarna av att genomföra en organisationsomfattande förändring är 

risken för att delar av eller hela förändringsprogrammet kan komma i konflikt med den 

rådande företagskulturen (Schein, 2009; Kavanagh & Ashkanasy, 2006; Gill, 2002). För att 

axla rollen som förändringsledare som står i begrepp att införa exempelvis en agil 

transformation av en organisation krävs därför förståelse för den underliggande 

organisationskulturen, då den förser trygghet och förutsägbarhet till de anställda inom den 

som kan vara svår för dem att släppa (Schein, 2009; Kavanagh & Ashkanasy, 2006; Gill, 

2002; Bass & Avolio, 1993). Organisationsmedlemmarnas första reaktion på utlysandet av ett 

förändringsprogram kommer sannolikt att vara oro och ångest, då de inser att de kommer 

behöva överge vissa av sina antaganden och arbetssätt och istället börja på nytt med att lära 

sig saker som ligger utanför deras trygghetsområde (Schein, 2009; Gill, 2002). Ett införande 

av en organisationsförändring som endast utgår ifrån de rent tekniskt strategiska aspekterna, 

såsom budgetering och ekonomisk vinning, tenderar att leda till falska antaganden om att 

organisationen kommer att anamma förändringen av sig själv, när det i själva verket är minst 

lika viktigt att beakta hur de anställda kommer ställa sig till förändringarna rent känslomässigt 

(Gill, 2002). En av förändringsledarens främsta uppgifter blir därför att få de olika 

subkulturerna och människorna inom dem att hysa gemensamma värderingar och målbilder 

som strävar mot organisationens vision (Schein, 2009; Gill, 2002; Quinn & Spreitzer, 1997). 

En organisationskultur utgörs av dess synliga organisatoriska strukturer och processer, dess 

uttalade värderingar såsom strategier och målbilder och slutligen de underliggande 

antagandena, vilka är de slutliga källorna för medlemmarnas värderingar och handlingar 

(Schein, 2009). Dessa underliggande antaganden kan ofta härröras till organisationens 

grundare och de uttryckliga arbetssätt och tankar som de använde sig av för att få 

organisationen att lyckas, varpå dessa metoder blev vedertagna för de övriga inom 

organisationen och började läras ut till nya medlemmar (Schein, 2009; Gill, 2002; Bass & 

Avolio, 1993; Schein, 1983). I och med att de antaganden som utgör en organisations 

värderingar och dess medlemmars rutinmässiga arbetssätt är just underliggande måste 

förändringsledaren genom systematisk observation och dialog med organisationsmedlemmar 

nysta fram vad dessa antaganden är och hur de leder till de synbara strukturerna och 

processerna (Schein, 2009). 

 

En förändringsledare som åtar sig uppdraget att genomföra en agil transformation i en 

organisation med en redan vedertagen kultur kommer behöva ta ställning till olika alternativ 

angående just förändring av de kulturella värderingarna och antagandena (Schein, 2009; 

Kavanagh & Ashkanasy, 2006). Förändringsledaren kan välja att åsidosätta den befintliga 

kulturen genom att göra sig av med dess huvudsakliga representanter och införa de nya 

värderingarna, eller genom att direkt implementera de nya värderingarna till de befintliga 

organisationsmedlemmarna (Schein, 2009; Kavanagh & Ashkanasy, 2006). Risken med dessa 

alternativ är att förändringarna kan uppfattas som för drastiska och att värdefulla 

nyckelpersoner inom organisationer försvinner, eller att förändringarna endast anammas ytligt 

och slutligen övertas av den existerande kulturen (Schein, 2009). Det kanske svåraste, men 

också ofta lämpligaste alternativet, är att först anpassa sig och förkovra sig i hur 

problemlösning, arbetssätt och rutiner utförs inom organisationen, och sedan införa de nya 

värderingarna och antagandena inkrementellt (Schein, 2009). De kulturella värderingarna och 

antagandena som genomsyrar en organisation är i grund och botten underförstådda och kan 

därför ta lång tid för en extern förändringsledare att förstå sig på till fullo, och de kan även 

vara svåra för organisationsmedlemmarna att släppa (Schein, 2009; Kavanagh & Ashkanasy, 

2006).  
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Individer som ska påverkas av förändringarna behöver övertygas om att förändringarna är 

nödvändiga (Cummings, Bridgman & Brown, 2016), då den första naturliga reaktionen till att 

behöva förändra sitt arbetssätt och lära sig något nytt är som tidigare nämnts motsättning och 

ifrågasättande av förändringarna (Schein, 2009). Detta har att göra med ett antagande som 

kallas det kvasi-stationära jämviktstillståndet, vilket är det tillstånd som vi alla befinner oss i 

för att stabilisera vårt kognitiva stadie (Schein, 2009). Vi utsätts ständigt för ny information 

bestående av både interna och externa stimuli, och som hjälp för att hantera detta finns det en 

inneboende tröghet i vårt kognitiva tillstånd som hindrar oss från att rubbas från vårt 

jämviktstillstånd (Schein, 2009). Information som inte anses tillräckligt viktig filtreras därför 

bort och påverkar inte individens sinnestillstånd, och information som har potential att rubba 

jämvikten skapar en konflikt inom individen då den ser den nya informationen som ett hot till 

sitt jämviktstillstånd (Schein, 2009). Detta jämviktstillstånd och denna inre tröghet appliceras 

även på kollektiv och organisationer och dess kultur, vilket medför att en förändringsledare 

som vill ändra en organisations kulturella antaganden bör ha detta i åtanke (Schein, 2009; 

Weick & Quinn, 1999; Lewin, 1944). Utöver de sociala och arbetsmässiga vanor som dess 

medlemmar har måste det tillföras en stimulus vars relevans och vikt utgör en större kraft än 

den inneboende trögheten och det naturliga motstånd som återfinns i kulturen och dess 

individer (Schein, 2009). Om denna stimulus tränger igenom individens defensiva 

motståndskänslor och upprör jämvikten kommer de att uppleva vad som har benämnts 

överlevnadsångest: känslan av att man kommer behöva agera och eventuellt ge upp vissa 

vanor eller beteenden med anledning av denna nya stimulus för att undvika negativa 

konsekvenser (Schein, 2009). 

 

Förutom att individer måste inse behovet av förändring kan de också känna inlärningsångest, 

vilket är en ängslig känsla över att behöva glömma bort vad man tidigare lärt sig och blivit 

van vid och istället börja lära sig något helt nytt (Schein, 2009). Så länge inlärningsångesten 

överstiger individens känslor av överlevnadsångest kommer individen att försöka motarbeta 

förändringarna och leta efter ursäkter till att inte behöva delta (Schein, 2009). Det är därför 

viktigt att skapa överlevnadsångest som överstiger inlärningsångesten så att de berörda 

individerna känner behovet av att förändras och är beredda att samarbeta (Schein, 2009). I 

nästa steg minskas inlärningsångesten genom stöttning, positiva målbilder och involvera de 

som är i begrepp att lära sig det nya arbetssättet i förändringsprocessen (Schein, 2009; Weick 

& Quinn, 1999). Övertygelse om att det befintliga arbetssättet inte är tillräckligt fungerande 

för att det ska gå att fortsätta med är ofta en viktig anledning till att förändringar sker (Weick 

& Quinn, 1999). Om det existerande arbetssättet alltid kan ta tillvara på nya 

marknadsmöjligheter på bästa sätt är det inte troligt att det kommer behöva ändras men å 

andra sidan är det inte särskilt troligt att ett sådant arbetssätt ens existerar, organisationer 

kommer alltid att förändras, antingen i omgångar eller kontinuerligt (Weick & Quinn, 1999). 

Den förändring som sker i omgångar startar som tidigare nämnts med information om att 

förändringsåtgärder behöver göras för att undvika negativa påföljder, så som att företaget 

riskerar att tappa marknadsandelar eller bli teknologiskt ifrånsprungna. Nästa steg i 

förändringsprocessen blir sedan att bemöta de anställdas överlevnadsångest och påvisa ett 

behov av förändring samt eventuella hot (Weick & Quinn, 1999). Detta följs av 

inlärningsångesten och slutligen det steg där ångesten övergår till motivation att fortsätta med 

det nya arbetssättet (Schein, 2009; Weick & Quinn, 1999).  
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I en kontinuerlig förändringsprocess, till skillnad från förändring i omgångar, är första steget 

inte att man står inför ett direkt hot utan att det blickas framåt mot vad organisationen skulle 

kunna uppnå och vägen dit, utifrån denna målbild börjar omorganisationen och 

förändringsarbetet (Weick & Quinn, 1999). När organisationen väl är i mål med 

förändringsarbetet går den tillbaka till att läsa av omgivningen och sätta upp nya mål (Weick 

& Quinn, 1999). Det bästa sättet att jobba enligt vissa är att vara flexibel och kontinuerligt 

vara beredd på förändringar och anpassa sig till nya förhållanden och marknadsbehov, vilket 

också är en av grundpelarna inom det agila tankesättet (Kotter, 2014; Breu, Hemingway & 

Bridger, 2001; Weick & Quinn, 1999; Christopher, 2000; Lewin, 1944). Trots detta samtycke 

om hur en organisation ska fungera för att överleva de snabba och föränderliga 

omständigheterna som råder, finns det ingen bestämd modell som fungerar för alla 

organisationer, utan det krävs förståelse för organisationens såväl interna som externa struktur 

(Weick & Quinn, 1999; Lewin, 1944).  

 

2.4 Analysmodell 

  

Agilt och 

förändringsledning 

Bemyndigande 

Flexibilitet 

Organisationskultur 
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3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

Den använda metodologin för studien är kvalitativ med konstruktionistisk ansats, vilket 

förefaller som det mest lämpliga valet då den tidigare forskningen främst fokuserat på 

kvantitativa undersökningar om dessa fält. En kvalitativ metod valdes därför till fördel över 

en kvantitativ metod då studien önskar belysa och undersöka ämnet från perspektivet av 

personerna och organisationerna som deltagit i studien. Den konstruktionistiska ståndpunkten 

innebär att den sociala verklighet som råder inom organisationer och kulturer antas vara 

ständigt föränderlig och varierande beroende på vem man frågar. Organisationer är alltså inte 

statiska och givna, utan ett samspel mellan olika människor som upplever varandra och den 

rådande kulturen på olika sätt. Vi vill därför genom en kvalitativ studie försöka ge en 

fördjupad förståelse för de problem som den tidigare forskningen i ämnena har berört. Detta 

ska ske genom analysering av svaren och beskrivningar av de upplevelser som respondenterna 

uppger kopplat till tidigare teorier istället för testande av olika variablers påverkan och 

samband. 

 

Via ett konsultföretag i Sundsvall fick vi först höra om det agila arbetssättet och dess 

potential, varpå vi började läsa in oss i området och såg möjligheter till fördjupning. Företaget 

övervägde att anamma detta arbetssätt men ville även ha möjlighet att sälja det som 

affärslösning till andra företag som vill utvecklas. Inledande kontakt med konsultföretaget 

som var nyfikna på mer kunskap om det agila visade att de var beredda att hjälpa oss i vår 

fördjupning med kontakter för intervjuer. Den inledande utgångspunkten för detta arbete var 

att undersöka och diskutera den potentiella vinningen för företag med att göra en agil 

transformation av sina organisationer. Vi deltog i flera möten med konsultföretaget där de 

uppmärksammade att de hade problem med införandet och försäljningen av affärskonceptet 

till sina kunder, att organisationskulturen och det man säger ”sitter i väggarna” är ibland svårt 

att ändra på och att de stötte på motstånd dels från ledningen, men framförallt från de 

anställda som stod i begrepp att beröras av transformationen.  

Därefter deltog vi i en workshop med konsultföretaget och en webbdesignbyrå där de båda 

företagen diskuterade eventuella för- och nackdelar med att skapa agila team för att arbeta 

mot gemensamma kunder. Detta för att få inblick i hur planering av sådana samarbeten kan se 

ut i praktiken och lyssna på för- och nackdelar som tas upp samt vilka hinder de står inför. 

Under workshopen delades företagen in i blandade grupper med en moderator från 

konsultföretaget i varje som ledde diskussionen där vi deltog som observatörer och förde 

löpande anteckningar till vad som sades. Efter 30 minuter fick alla grupper dela med sig av 

sina diskussionspunkter och svar, vilket sedan sammanställdes. Vi som observatörer deltog 

inte aktivt i sammanställningen, efteråt gick vi istället åt sidan för att sammanställa och 

anteckna vad vi båda hört. Därefter gjordes en sammanfattande reflektion som skickades till 

konsultföretaget för att visa vad vi fångat upp och vad vi ansåg om deras idéer om det agila 

arbetssättet.  

Studien fortsatte med fördjupning i tidigare forskning inom agilt och förändringsledning för 

att få en så övergripande bild av fälten som möjligt. Sedan höll vi en återkopplande 

presentation av den forskning vi studerat och den problemformulering vi kommit fram till 

inför en grupp anställda och platschefen på konsultföretaget för att bemöta eventuell kritik 

samt nya idéer om studien. Sedan fastställdes studiens syfte att beskriva och diskutera det 

agila arbetssättets implementation utanför IT-sektorn, det vill säga vilka svårigheter som finns 

med att göra agila transformationer, särskilt gällande eventuella konflikter med den befintliga 

organisationskulturen.  
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Vi ämnar undersöka den sociala verkligheten som råder i olika organisationer och utifrån 

semistrukturerade intervjuer med dess medlemmar få fram hur de uppfattar denna omgivning 

med händelser och förändringar som sker inom den (Bryman & Bell, 2017).  

För intervjuer som metod finns det alltid en risk för att de som intervjuar utan medvetet 

handlande påverkar svaren; genom att bara vara i samma rum och ställa frågor kan de som 

intervjuar påverka respondenten (Bryman & Bell, 2017). Även de frågor som utformats och 

ställts kan ha brister i sig som kan ha medfört missuppfattningar och påverkat respondenternas 

uppfattning om ämnet och utifrån det fått dem att svara på ett annat sätt. Även den mänskliga 

faktorn kan ha påverkat både respondenterna så väl som oss som ställde frågorna, att frågor 

uppfattades på ett annat sätt än hur de var tänkta och motsatt att de svar som gavs uppfattades 

fel av oss och kunde påverka eventuella följdfrågor. Fördelen med intervjumetodologin är att 

den medför en flexibilitet till datainsamlingen som är svår att uppfylla med 

enkätundersökningar, och denna flexibilitet lämpar sig väl med den kvalitativa ansatsen. Om 

respondenterna inte förstår frågorna kan forskarna förtydliga frågan direkt, och man kan 

enkelt styra om frågorna till ett sidospår om det anses relevant och viktigt. Frågorna kan även 

anpassas enklare efter personen som intervjuas vilket är svårare både för enkätundersökningar 

och fokusgrupper där man hanterar flera respondenter med samma intervjuschema. (Bryman 

& Bell, 2017) 

 

3.2 Urval 

Respondenterna var sju personer med olika yrkesbakgrunder i varierade ledningspositioner 

samt två agila coacher. Ett målstyrt urval gjordes utifrån den tillgänglighet som fanns men 

även för att på bästa sätt försöka få klarhet i studiens forskningsfråga. Det fanns ingen 

personlig relation till någon av ledarna som kontaktades via konsultföretaget. Samtliga 

respondenter hade mer eller mindre erfarenheter av det agila arbetssättet, och urvalet 

grundades främst på denna basis men även på deras befattning och utbildning. 

 

 R1 R2 R3 

Kön Kvinna Kvinna Man 

Befattning Platschef Hållbarhetschef Agil coach 

Utbildning Fyraårig teknisk 

gymnasieutbildning 

Kandidatexamen företagsekonomi Doktorand inom 

agilt 

 

 R4 R5 R6 R7 

Kön Kvinna Kvinna Man Man 

Befattning Agil coach Bolagsjurist Chefsarkitekt Projektledare 

Utbildning Ingen Jurist Fyraårig teknisk 

gymnasieutbildning 

Kandidat i 

företagsekonomi 

 

3.3 Litteratururval 

 

Urvalet av teorier fokuserades generellt på två forskningsfält, det första rörande teorier om 

agilt eftersom studiens syfte var att beskriva och diskutera införandet av agilt arbetssätt och 

eventuella svårigheter med en sådan förändring. Detta fält har sin grund i tidigt 90-tal inom 
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tillverkningssektorn för att sedan populariseras inom mjukvaruutveckling och växa till ett 

branschöverskridande affärskoncept (Christopher, 2000; Nagel & Dove, 1991).  

Eftersom det redan fanns forskning om de potentiella fördelarna med att arbeta agilt bestämde 

vi istället att fokusera på den kulturella inverkan som det agila arbetssättet kan ha. I detta 

skede togs det andra forskningsfältet organisationskultur in, vilket vi endast hade begränsade 

förkunskaper om så det krävdes mer tid att ta reda på vad det innefattande, vilket i sig medför 

risken att de mest centrala artiklarna för fältet inte togs med. Detta efter att vi läst tidigare 

forskning om organisationskultur och ansåg att de problem som konsultföretaget beskrev att 

de upplevt vid införandet av det agila arbetssättet ofta härrörde från kultur. Syftet ändrades då 

till att fokusera på hur det agila arbetssättet uppfattas utanför IT-sektorn och vilka svårigheter 

som finns med att göra agila transformationer, särskilt gällande eventuella konflikter med den 

befintliga organisationskulturen. I detta skede togs även forskningsfältet förändringsledning 

in som ytterligare ett fokus då en agil transformation innebär omställningar i en organisation 

varpå det är viktigt att veta vilka aspekter som gör att organisationsförändringar lyckas.  

Vi sökte artiklar om fälten utifrån studiens nyckelbegrepp och valde de vetenskapliga 

artiklarna och böckerna som bäst behandlade det problem som vi ämnat undersöka. Av de 

mest relevanta artiklarna om det agila handlade de flesta om fördelar och varför det agila 

arbetssättet är bra, med ett fåtal artiklar som helt går emot arbetssättet och påpekar nackdelar. 

Vi försökte ha en så jämn fördelning som möjligt av de båda, med en viss vägning åt de 

artiklar som var mer kritiska och som påvisar hinder i agila transformationer.  

 

3.4 Frågeframställning & intervjuernas genomförande  

Studiens datainsamling har även grundat sig på intervjuer med personer med olika bakgrunder 

och befattningar, att detta skötts helt och hållet opartiskt går inte att avgöra (Bryman & Bell, 

2017). Innan intervjuerna hölls skapades en intervjuguide för att få en tydligare röd tråd under 

intervjuerna, men även för att efter transkriberingen lättare hitta och jämföra svaren. 

Intervjuerna valdes att hållas med båda författarna närvarande för att hjälpa till att hålla koll 

på vad som sägs och vad som ska sägas i nästa fråga för att intervjuerna inte ska stanna upp i 

väntan på att läsa och ställa nästa fråga. I och med att intervjuerna var semistrukturerade och 

utgick från teman fanns det utrymme för spontana frågor relaterade till svaren. 

När syftet med studien fastslagits, överläggning med konsultföretaget och senare vår 

handledare gjorts kunde intervjufrågorna utformas med frågor såväl kopplade till tidigare 

teorier men även utifrån vår egen problemformulering. Den första som intervjuades var 

platschefen för konsultföretaget angående hennes åsikter om agilt och erfarenheter inom 

organisationsförändringar ur en chefs synvinkel, detta hölls på deras kontor i Sundsvall. 

Samma intervjuprocess genomfördes med en hållbarhetschef på ett logistikföretag i Sundsvall 

som för stunden genomgår en agil transformation. Med hjälp av vår personliga kontakt på 

konsultföretaget lyckades vi få en intervju med en doktorand på ett svenskt universitet som 

forskar och utför konsultarbeten inom det agila arbetssättet. Konsultföretaget hjälpte oss även 

att boka intervju med en jurist på en offentlig myndighet som i dagsläget har avdelningar som 

jobbar agilt. Utan konsultföretagets hjälp kunde personer inom organisationer som genomgått 

eller i nuläget genomgår en agil transformation kontaktas och intervjuer kunde hållas med 

olika chefer och agila coacher, allt i syfte att få en så djup kunskapsbild som möjligt. Dessa 

intervjuer var med personer som arbetar inom ett telekomföretag och hölls på deras kontor vid 

separata tillfällen. En av respondenterna var agil coach och två andra hade ledarroller med 

praktiska erfarenheter inom det agila arbetssättet.  
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Respondenterna blev kortfattat informerade om vilket ämne som arbetet handlar om, men de 

blev inte informerade om vår problemformulering i detalj, och det skickades heller ingen 

agenda i förväg om vilka frågor som skulle ställas. Intervjuerna skedde via personliga möten 

med undantag för en intervju som gjordes över telefon. Intervjuerna dokumenterades via 

ljudinspelning med respondenternas godkännande. De erbjöds även anonymitet i förhoppning 

att de skulle uttrycka sina verkliga åsikter utan att känna behov att skydda sin egen position 

eller sitt företags rykte. Intervjuerna varade i snitt 40 minuter och var semistrukturerade med 

ett visst antal frågor och ett antal möjliga följdfrågor om inte respondenten gick in på dessa 

områden, och utöver detta uppkom spontana frågor under intervjuernas gång. Samtliga 

intervjuer spelades in för att senare kunna transkriberas. 

Frågorna utgick från tidigare teorier om agilt, organisationskultur och bemyndigande för att 

vara i enlighet med studiens nyckelbegrepp och teoriområden. De första frågorna handlade 

om respondenten, hur länge de har arbetat med agilt och om de har någon utbildning i 

grunden. Dessa inledande frågor utformades för att få respondenten mer bekväm till intervjun 

och på ett naturligt sätt skapa en övergång till mer djupgående frågor samt för att få en 

bakgrund om respondenten och dennes erfarenheter av studiens berörda ämne. 

 

 Berätta lite om dig själv, hur länge har du jobbat med agilt? 

 Har du någon utbildning i grunden? 

Frågorna som följde gick in djupare på det första nyckelbegreppet agilt och frågade hur 

mycket kunskap respondenterna hade om det. Därefter fick de frågan om de ser några direkta 

fördelar eller nackdelar med ett sådant organisationsomfattande arbetssätt. Detta gjordes för 

att se om respondenternas erfarenheter går i linje med eller skiljer sig från de för- och 

nackdelar som tas upp i teoriavsnittet. Följdanvisningar var att utgå från respondentens egen 

organisation för att minska allmän spekulation och istället få respondenterna att utgå från sina 

egna erfarenheter. 

 

 Vad vet du om det agila arbetssättet? 

 

 Vad är dina erfarenheter av det agila arbetssättet? 

 Ser du några klara för- och nackdelar med det agila arbetssättet? 

Dessa frågor ställdes för att fånga upp delar som skulle kunna vara relevanta vid analys 

avseende för- och nackdelar som nämns i tidigare forskning om agilt, samt om de skulle ta 

upp andra för- och nackdelar. Sedan behandlade nästa fråga organisationskultur och 

förändringsledning, vilken innefattade flera direkta följdfrågor om erfarenhet fanns och hur 

det mottogs och genomfördes. Denna fråga ställdes separat trots att den berör två 

forskningsfält, då frågan utformades på ett sådant sätt att respondenterna öppet kunde ge 

utförliga förklaringar till deras erfarenheter, och relevanta följdfrågor ställdes spontant under 

intervjuernas gång. 

 

 Vad är din erfarenhet av verksamhetsförändringar, förändringar av de befintliga 

arbetssätten och/eller de mer kulturellt underliggande värderingarna inom företaget? 
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Under den sista delen av intervjun tillfrågades respondenterna om mer centrala och avgörande 

delar för det agila såsom bemyndigande, hur chefer och ledare bemött bemyndigandet och hur 

det mottagits av anställda. 

 

 Då decentralisering är en stor del av det agila arbetssättet, hur ställer du dig till att 

ledare och chefer måste lämna ifrån sig en del av bemyndigandet till de anställda? 

 Vill de anställda som nu fått mer bemyndigande ha det? Vill medarbetare kunna säga 

till om mer saker eller vill de hellre låta andra bestämma? 

 

 

3.5 Analysmetod 

Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades samtliga från ljudinspelningarna och de 

olika svaren kategoriserades efter vilket forskningsfält de berörde för att sedan dra kopplingar. 

Till skillnad från intervjuerna spelades inte workshopen in utan antecknades sporadiskt i syfte 

att öka vår egen kunskap om agilt arbetssätt och hur olika företag ser på det. Samtliga svar 

analyserades utifrån de teoretiska ramverk som stått till grund för arbetet, vilket i stöd från 

teorier kunde användas för att dra slutsatser och relevanta kopplingar i försök att bidra med ny 

kunskap. Detta gjordes genom en tematisk analys, vilket innebär att vi försökte teman i form 

av nyckelord från svaren som respondenterna gav. Dessa nyckelord var inte specificerade 

innan intervjuerna, utan sållades ut från det transkriberade materialet utifrån studiens 

nyckelbegrepp och vanliga åsikter och företeelser som återfinns i tidigare teorier. 

Respondenterna tematiserades utifrån deras åsikter och ställningstaganden till det agila 

arbetssättet, med andra ord om de hade positiva eller negativa åsikter om det. Denna 

gruppering gjordes även utifrån hur stor erfarenhet respondenterna hade av 

verksamhetsförändring samt hur de ställer sig till bemyndigande och hur de upplever de 

anställdas attityder till bemyndigande. (Bryman & Bell, 2017) 

 

3.6 Kvalitetsdiskussion 

Under studiens utförande har vi tagit hänsyn till två kriterier som används för bedömning av 

kvalitativ forskning, nämligen trovärdighet och äkthet. Dessa har valts till fördel över 

reliabilitet och validitet, då dessa kriterier huvudsakligen har utformats för bedömning av 

kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2017).  

 

Med trovärdighetskriteriet i åtanke har vi under intervjuernas gång därför försökt upprepa de 

frågor vars svar gavs på ett sådant sätt att de kunde tolkas på olika sätt. Därefter upprepat 

respondenternas svar för att bekräfta att vi uppfattat deras svar på ett sätt som överensstämmer 

med deras avsikt och uppfattning. Svar som enligt oss inte var giltiga för tolkning utan hade 

förutbestämda definitiva meningar, såsom hur länge respondenterna jobbat på deras 

respektive arbetsplats har inte återupprepats för validering (Bryman & Bell, 2017). Utöver 

detta försökte vi i största mån ställa öppna frågor för att inte leda respondenterna till att svara 

på ett visst sätt, och intervjuerna spelades även in så att respondenternas exakta ord kunde 

spelas upp i efterhand för analys.  
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I vilken grad denna studies resultat är applicerbara i andra kontexter är svårt att bedöma då 

den sociala verkligheten som studerats är föränderlig och den specifika kontexten som 

respondenterna blivit tillfrågade om oftast inte är generaliserbar (Bryman & Bell, 2017). I 

vissa fall kan dock frågorna och dess svar vara av en karaktär som berör allmänna problem 

som kan överföras i andra sammanhang, men svaren kan även i dessa fall varit formade av 

respondenternas individuella uppfattningar om den sociala verklighet som de upplevt varför 

graden av resultatens överförbarhet är svår att avgöra. Vi har även försökt undanhålla våra 

personliga värderingar i största möjliga mån för att inte låta dem påverka studiens resultat, 

och även förhållit oss kritiska och granskande till de resultat vi analyserat.  

 

Gällande studiens äkthet försökte vi skapa en så rättvis bild som möjligt av den sociala 

verkligheten och målet var att få intervjua såväl chefer som anställda. Resultatet blev dock att 

vi mest fick möjlighet att intervjua personer med chefspositioner, eller andra befattningar som 

kan uppfattas som överordnade. Detta kan ha påverkat resultatet då det inte är självklart att 

personerna med chefspositioner har en uppfattning som delas av de underordnade inom 

organisationerna som de representerar (Bryman & Bell, 2017). Utöver detta kan det också 

vara av större vikt att en chef ger svar som är representativa för organisationens värderingar 

och målbilder än vad det är för en anställd, vilket även detta kan ha påverkat resultatet. Detta 

försökte vi dock motverka genom att erbjuda anonymitet såväl innan intervjuerna som efteråt, 

men vår uppfattning är att detta inte gav någon större effekt då endast en av respondenterna 

valde att vara anonym i sina svar.  

Gällande respondenternas befattningar, utbildning och erfarenheter inom det agila hade 

samtliga chefs- eller ledarroller inom sina respektive organisationer med varierande 

utbildningsbakgrund och erfarenhet inom det agila arbetssättet. De respondenter utan 

chefspositioner hade istället erfarenheter som förändringsledare. 

Att respondenterna inledningsvis tillfrågades om sin erfarenhet av det agila arbetssättet 

medförde att balansgången för oss att avgöra deras kompetens om ämnet blev enklare. Detta 

gjordes för att inte överförklara agilt och röja den neutralitet som vi strävar efter, för att inte 

påverka deras svar med våra värderingar och förkunskaper från tidigare studier. Dessutom 

fanns det andra problem och risker, de med ledarroller sa att de inte kunde svara hur som helst 

då de genomgår en agil transformation och vill undvika att påverka förändringsarbetet och sin 

position.  

 

Att det blev just dessa respondenter handlade till stor del av studiens målstyrda urval utifrån 

vårt samarbete med konsultföretaget men även via personliga kontakter med anställda som 

har erfarenhet eller människor i närheten som har. En del av respondenterna var mer 

inblandade i agilt än andra då de var agila projektledare och författare till agila handböcker. 

Risken med detta kan vara att dessa respondenter hade en övervägande positiv syn på 

arbetssättet och inte kunde komma på nackdelar, vilket skulle kunna bero på att 

respondenternas svar var vinklade och partiska. Detta motsägs dock av att trots den 

övervägande positiva responsen, var de som hade mer kunskap om ämnet mer medvetna om 

riskerna än de som besatt mindre kunskap och erfarenhet.  

 

Vi hade bättre förkunskaper om agilt eftersom konsultföretaget kontaktade oss med förfrågan 

om uppsatsidé och forskningsämne, och bjöd sedan in oss till två utbildningstillfällen samt en 

workshop som gav oss inblick i ämnet. En begränsning gällande detta kan vara att vi under 

workshopen inte agerade moderatorer för diskussionsgrupperna om agila team företagen 

sinsemellan, utan deltog endast som observatörer samt att diskussionerna inte transkriberades. 

I och med detta och de sporadiska fältanteckningarna som istället fördes låg inte denna 

workshop till grund för vårt resultat.  
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En värderingsfri syn på fältet var svårare än väntat att få och även om författarna till de 

tidigare artiklarna hade för avsikt att skriva opartiskt om ämnet upplevdes det indirekt som att 

det gjorts en vinkling. Beroende på om de skrev om fördelar eller nackdelar var vi tvungna att 

försöka hitta ett mellanläge om vad agilt innebär och vad konceptet innefattar. 

Att vi var två underlättade även möjligheten att be om förtydligande och validera vad 

respondenten sa, och även att mer effektivt fånga upp möjligheter till följdfrågor.  

 

3.7 Etikaspekter 

Vi ombads inför varje intervju av konsultföretaget att på förhand skicka ut en agenda på vilka 

frågor som skulle behandlas och ställas så den svarande skulle vara mer påläst, men detta 

avböjdes då intresset var att få spontana svar. Detta innebär att vi ville ha respondenternas 

direkta åsikter om de ställda frågorna istället för inövade och förberedda svar. Vi hade dock 

informationskravet i åtanke under studiens gång och informerade därför respondenterna om 

studiens syfte innan intervjuerna hölls (Bryman & Bell, 2017). 

Vi tog även hänsyn till samtyckeskravet vilket innebär att alla deltagare känner att de frivilligt 

deltar i studien. Samtliga respondenter blev på förhand tillfrågade om de ville ställa upp och 

intervjuas, och efter att de accepterat vår förfrågan blev i inbjudna till deras olika 

arbetsplatser, med undantag för intervjun med R3 som hölls via telefon. 

I försök att uppfylla anonymitetskravet ställdes inledningsvis i varje intervju frågan om 

respondenten ville nämnas vid namn och vilken organisation de representerade eller om de 

hellre ville vara anonyma. Eftersom somliga respondenter önskade vara anonyma och andra 

inte togs beslutet att göra samtliga respondenter och deras organisationer anonyma. 

Information om respondenterna, deras organisationer och svaren som de gav har endast 

använts till denna studies syfte enligt nyttjandekravet. Detta då informationen som behandlats 

kan vara känslig och har därför behandlats med konfidentialitet. 

 

 

 

4. Resultat och analys 

4.1 Agilt arbetssätt 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 
Attityd 
till det 

agila 

Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv 

Medvete
n om för- 

och 
nackdela

r 

Medveten 

övervägand

e positiv 

Medvete

n 

likgiltig 

Medveten 

övervägand

e positiv 

Medveten 

övervägand

e positiv 

Medvete

n om 

båda 

Medvete

n om 

båda 

Medveten 

övervägand

e negativ 

 

 Vad vet du om det agila arbetssättet? 

 Vad är dina erfarenheter av det agila arbetssättet? 

 Ser du några klara för- och nackdelar med det agila arbetssättet? 



 

 

 

18 
 

 

Alla respondenter hade erfarenheter och kunskap om det agila arbetssättet, och för samtliga 

respondenter, förutom respondent 2 och 3, var deras erfarenheter uteslutande inom IT-

branschen eller IT-avdelningar inom deras organisationer. Detta kan vara för att arbetssättet 

efter sitt ursprung i tillverkningsbranschen (Christopher, 2000; Huang, 1999; Nagel & Dove, 

1991) närmast härstammar från det agila manifest som utvecklades av programmerare inom 

IT-branschen (Beck et. al, 2001).  

 

En av fördelarna med det agila arbetssättet och dess uttalade förmåga att få agila team och 

organisationer att klara av att göra produktsläpp i snabbare intervaller (Hidalgo, 2019; Kotter, 

2014; Breu, Hemingway & Bridger, 2001; Beck et. al, 2001) uppfattades olika av 

respondenterna. Vissa upplever att de kan leverera snabbare än innan, medan andra upplever 

att de mindre strikta sluttiderna för projekten leder till förseningar eller kortsiktigt arbetande. 

 

I ett av våra moment kunde vi konstatera att det gått snabbare att bygga saker sedan vi 

införde agilt… Vi fick nio månader på oss och jag tror inte vi hade klarat det om vi inte 

jobbat agilt. –R5 

 

Med friare tyglar jämfört med tidigare med kunddialog och inte lika hårda riktlinjer kring 

deadlines så är det ofta det drar ut på tiden också. Vi blir väldigt ofta försenade, vi har alltid 

en vision att ’i Q3 2019 ska vi lansera’ men vi har inga direkta anhalter fram till dess, så det 

är sällan vi klarar en deadline. -R7 

 

Den organisatoriska flexibilitet som ett agilt arbetssätt är tänkt att medföra (Kotter, 2014; 

Breu, Hemingway & Bridger, 2001; Christopher, 2000) var inte något som kom till uttryck i 

intervjuerna, men andra fördelar som återfinns i den agila litteraturen nämndes av ett flertal 

respondenter, såsom förbättrad transparens och samarbete både avdelningar och team 

sinsemellan, men även gentemot kunder (Laanti, Salo & Abrahamsson, 2011). Detta genom 

att avdelningar och individer som arbetar med helt skilda projekt ändå kan få insikt i vad de 

andra gör eller har gjort, vilket genom ökad transparens ger alla inblandade en bättre 

helhetsbild. En av respondenterna tyckte dock att det agila arbetssättet hade medfört ett sämre 

samarbete för de berörda avdelningarna, och att de i och med de korta intervallerna för varje 

del som de skulle jobba efter tappade helhetsbilden och långsiktigheten i sitt arbete. Detta 

tillsammans med bemyndigandet som det agila arbetssättet innebär gjorde att de tappade den 

övergripande kontrollen som kan ha behövts för att få dem att jobba och samarbeta mot 

gemensamma mål.  Liknande problematik tas upp av Drury, Conboy & Power (2012) som 

nämner att gemensamt beslutsfattande kan drabbas av det faktum att det kan bli spretigt med 

ett kluster av åsikter. Alla kan ha olika åsikter om vad som är viktigast att prioritera, vilket 

kan göra det svårt att se till helhetsbilden i och med att allas idéer ska väga lika tungt. 

Ytterligare nackdelar och risker som pekades ut med just agilt som arbetssätt som respondent 

5, 6 och 7 nämnde att planeringen blir otydlig vilket medför risk för förseningar i projekten. 

Respondent 3 och 7 tog även upp de termer och begrepp som förekommer inom arbetssättet 

som en eventuell nackdel, då dessa inte alltid är vedertagna för utomstående som inte arbetar 

efter det agila arbetssättet eller som inte är insatta i hur det fungerar, vilket kan leda till 

feltolkningar och svårigheter i kommunikationen.  
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Respondent 7 tyckte att samarbetet gentemot deras kunder hade förbättrats, men såg även det 

som en potentiell nackdel, då ett nära samarbete med utvalda kunder i utvecklingen av en 

produkt eller tjänst kan ge ett negativt utslag mot andra kunder eftersom efterfrågan kan vara 

så olika beroende på vad det är för kund. Risken är därför att slutprodukten kan bli vinklad att 

gynna det fåtal kunder som varit involverade i processen, men kanske inte är lämpad för 

marknaden som helhet. 

 

Sen skulle vi försöka delegera ned alla beslut till teamen, och vi provade det ett tag och det 

var ju fullständigt kaos. Det blev till exempel samma lösningar från två team, man byggde 

lösningar som förstörde för ett annat team […] Då du sitter i ett litet team och jobbar agilt då 

har du inte koll på helheten. – R6 

 

Det finns också nackdelar med precis samma sak, givet att vi jobbar agilt på det sättet att vi 

är kunddrivna så har man ju normalt sett några kunder som får vara vår samarbetspartner 

och då blir det ju väldigt kunddrivet ur deras perspektiv, men de kan ju ändå bli skevt mot 

massa andra kunder då det är så olika vad kunder behöver. -R7 

 

Generellt tycktes respondenterna ha en positiv inställning till det agila arbetssättet. De 

negativa åsikter som uttrycktes kunde ofta härröras till informanternas erfarenheter av själva 

implementeringen av den agila transformationen men kunde trots det påpeka saker som de 

tyckte var bra med själva arbetssättet. Flera respondenter nämner problem med agila 

transformationer som kan härröras till konflikter med den befintliga organisationskulturen, 

vilket vid omfattande förändringar kan vara en av de största utmaningarna att hantera 

(Gandomani et. al, 2015; Schein, 2009; Kavanagh & Ashkanasy, 2006; Gill, 2002).  

 

Dessa respondenter ansåg även att de anställda kan uppleva stress då arbetssättet förutsätter 

att de inblandade ska vara samarbetsvilliga, flexibla och deltagande i beslutsfattandeprocesser 

(Cunningham, Hyman & Baldry, 1996). Respondent 3 upplevde dock att de som var stressade 

var i klar minoritet, medan respondent 7 tyckte att stressnivåerna i största allmänhet hade ökat 

sedan de infört arbetssättet. 

 

Det där med stress kan jag absolut relatera till, man rycks ju mellan helt olika världar liksom. 

Dels ska man förvalta de produkter man har ansvar för, och sen så är man inne i nya projekt 

med helt andra utmaningar. Så det är många som känner sig stressade mellan varven – R7 

 

Det händer, absolut. Men ännu en gång så är de inte i majoritet, men det är några som är det 

[…] chefer har tolkat det som att ’åh vad bra, nu har vi milstolpar som är mycket tätare, jag 

vill att ni hinner med 10 krav den här sprinten och jag vill banne mig se det också’. Så det är i 

de miljöerna som det blir stressigt. – R3 

 

Det var ingen av respondenterna som bestämt tyckte att det agila arbetssättet skulle 

implementeras och användas av hela organisationerna. Fyra av respondenterna uttalade sig 

aldrig om i vilken utsträckning de anser att det ska implementeras, medan de tre resterande 

tyckte att det ska anpassas till avdelningar inom organisationen som har ett specifikt behov 

eller direkt skulle gynnas av det. Detta återspeglar vad Kotter (2014) föreslår, att en viss del 

av hierarki inom organisationer är att sträva efter, men att även dela upp organisationen i 

agila nätverk tillsammans med det hierarkiska. För att veta till vilken utsträckning och för 

vilka avdelningar inom en organisation som det agila arbetssättet lämpar sig eller inte, krävs 

en förståelse för den berörda organisationens rutinmässiga arbetssätt och de underliggande 

värderingarna som genomsyrar den (Schein, 2009).  
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Om detta inte tas i beaktning finns risken att det implementeras på fel ställen och kommer i 

konflikt med de befintliga rutinerna och istället skapar stress och osämja (Cunningham, 

Hyman & Baldry, 1996). 

 

Inte agilt all over the place. Vad är det fog för att använda det och förstå varför, vad är 

nyttan av att använda det. Så att det inte blir en religionsfråga. – R1 

 

Man måste titta på var man står idag och jämföra behovet som man har, en del kanske 

behöver vara mer agila och de andra mer stabila – R2 

 

4.2 Förändringsledning och organisationskultur 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Erfarenhet av 
verksamhetsförändri

ngar 

Stor 

erfarenhet 

övervägan

de negativ 

Stor 

erfarenhet 

övervägan

de negativ 

Stor 

erfarenh

et 

likgiltig 

Stor 

erfarenh

et 

likgiltig 

Stor 

erfarenhet 

övervägan

de positiv 

Stor 

erfarenh

et 

likgiltig 

Stor 

erfarenhe

t 

likgiltig 

 

 Vad är din erfarenhet av verksamhetsförändringar, förändringar av de befintliga 

arbetssätten och/eller de mer kulturellt underliggande värderingarna inom företaget? 

 

Samtliga respondenter hade erfarenheter av övergripande organisationsförändringar av olika 

slag, och beskrev ofta liknande svårigheter med dess införanden gällande organisationernas 

kulturella aspekter, såsom organisationsmedlemmarnas attityder till förändringarna och de 

nya arbetssätten snarare än de mer tekniska och ekonomiska faktorerna. Vidare svarar de 

flesta att lyckade förändringsarbeten, både de som avser en övergång till ett agilt arbetssätt 

och övriga slags förändringar, genomförs inkrementellt. Detta med hänsyn till att 

organisationens rådande kultur och en övertygelse om behovet av förändringen är centrala 

faktorer för hur lyckad förändringsprocessen är (Cummings, Bridgman & Brown, 2016; 

Schein, 2009; Kavanagh & Ashkanasy, 2006; Gill, 2002). Respondenternas observationer och 

erfarenheter återspeglar därför mycket av vad som återfinns i litteraturen gällande 

förändringsledning och organisationskultur. Gill (2002) nämner att förändringsarbeten med 

fokus på de strikt rationella och tekniska aspekterna tenderar att ignorera risken att 

organisationen och dess medlemmar kanske inte anammar förändringarna även om de är 

hållbara och lovande ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Den trygghet och säkerhet som en 

organisationskulturs förutsägbarhet kan medföra (Schein, 2009; Bass & Avolio, 1993) nämns 

också av respondenterna såväl som svårigheterna som uppstår i form av motstånd från de 

anställda när de inte är involverade i, eller tillräckligt informerade om, förändringarna, vilket 

leder till bristande övertygelse att förändringarna behövs (Schein, 2009; Gill, 2002). Gällande 

just övertygelsen om förändringens nödvändighet ska genomsyra hela organisationen för att 

minska motståndet, varpå förändringsledaren måste skapa en stimulus som rubbar 

individernas kognitiva jämviktstillstånd, då de annars inte kommer att inse behovet av 

förändringen och vara motvilliga att anamma den (Schein, 2009; Lewin, 1944).  
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Förändringsledaren måste skapa överlevnadsångest som motiverar individerna att förändras 

om individen själv inte inser behovet, denna stimulus som medförs kan få negativa 

konsekvenser. Dessa begrepp nämns inte uttryckligen av respondenterna, men deras innebörd 

och de företeelser som teorierna beskriver återspeglas av vissa respondenter. I och med att det 

agila arbetssättet inte är ett strikt ramverk som punktmarkerar exakt hur ett företag ska arbeta, 

utan mer av ett tankesätt med vissa principer som ska försöka efterlevas, kommer företag som 

vill börja arbeta agilt även att behöva hantera en kulturell omstrukturering (Kotter, 2014; 

Laanti, Salo & Abrahamsson, 2011). På frågorna om deras erfarenheter av kulturella 

förändringar inom organisationerna och hur reaktionerna har varit på dessa beskriver 

respondenterna den inneboende tröghet som finns på såväl individ- som kollektivnivå, och det 

initiala motstånd som utlysandet av ett förändringsprogram innebär (Cummings, Bridgman & 

Brown, 2016; Schein, 2009; Weick & Quinn, 1999; Lewin, 1944).  

 

Förändringsbenägenheten som anställda har är inte jättestor, så många letar snarade fel än 

möjligheter. Det bor en broms i hela den förändringen, det största problemet där är själva 

grundargumentet för förändringen förankrades aldrig i organisationen. Det fanns två läger, 

ett som säger att det är skitviktigt och varför det måste göras, och det andra helt emot. – R1 

 

Förutsatt att övertygelsen om behovet av förändringen lyckas genomtränga organisationens 

inneboende tröghet och initiala motstånd kommer förändringsledaren sedan att behöva 

hantera de anställdas inlärningsångest. Detta är en ängslig känsla och oro över att behöva 

glömma bort vad man tidigare lärt sig och blivit bra på, för att istället lära sig något helt nytt 

(Schein, 2009; Weick & Quinn, 1999). Projektledare och chefer som ska leda en agil 

transformation kanske inte får det gehör från organisationen som de hoppas på, individer kan 

gå med på att arbeta på det önskade sättet men har inte genuint anammat det utan jobbar som 

önskat så länge det finns någon som driver och övervakar det hela (Schein, 2009; Schein, 

1983). Om inte det agila arbetssättet genomsyrar alla inblandade och individerna inte tar åt 

sig det nya tankesättet så finns risken att de efter implementeringsprocessen slutförts faller 

tillbaka i gamla vanor. Denna ängslighet över att behöva lära om i och med förändrade 

arbetsförhållanden och metoder var inte lika uppmärksammad av respondenterna som 

nödvändigheten av övertygelse om förändringsbehovet, men två av respondenterna nämnde 

erfarenheter av motstånd vid förändring rörande anställdas motvilja att lära sig något nytt. 

 

Jag tror att de egentligen är lite bekväma, ’åh nej nu behöver jag lära om mig, vad jobbigt’. 

Att gå på gamla mönster och vanor är folk bekväma med, och att skicka iväg jobb till andra 

istället för att själv kunna ta de kliven och göra klart det – R4 

 

Vi har vissa inom IT som kommer kunna gå över till att programmera i Java från att sitta med 

Cool Gen, och vissa som redan kan Java och andra som inte kommer vilja lära sig. Java är 

ett mycket svårare språk att koda i, och jag tror att inte alla kanske vill ta det steget […] 

Kanske har en del med ålder att göra också, man orkar inte lära sig något nytt. – R5 

 

Det är därför av stor vikt att inte bara övertyga organisationen att förändring är nödvändig och 

att de anställda kommer behöva ändra sina rutiner och lära sig nya arbetssätt, utan även att 

lugna deras inlärningsångest genom att hjälpa och involvera dem genom hela 

förändringsresan. Detta för att minska risken att de upplever förändringen som för svår och 

faller tillbaka till de gamla arbetsmönstren (Schein, 2009; Weick & Quinn, 1999; Lewin, 

1944). 
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Sen finns det en tendens att ’nu har vi bestämt att vi ska jobba agilt’ enligt topp 

management, och då blir deras mindset att ’nu är vi agila’ [...] Nej, det är en införandedel 

och kulturresa som man behöver ett ledarskap genom hela tiden.– R6 

 

De stora förändringana sker inte i projektet utan det är att hålla kvar rattrörelsen efteråt, att 

hålla i till att hela förändringen verkligen sitter. – R1 

 

4.3 Bemyndigande 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 
Som ledare 

lämna ifrån 
sig 

bemyndigan

de 

Positiv Positiv Positiv Positiv, 

erfarenhet 

av negativ 

Positiv Positiv Positiv, 

erfarenh

et av 

negativ 

Anställdas 

attityd till 

att ta emot 
ökat 

bemyndigan
de 

Övervägan

de positiv 

Övervägan

de positiv 

Övervägan

de positiv 

Övervägan

de positiv 

Likgilti

g 

Övervägan

de positiv 

Likgiltig 

 

 Då decentralisering är en stor del av det agila arbetssättet, hur ställer du dig till att 

ledare och chefer måste lämna ifrån sig en del av bemyndigandet till de anställda? 

 Vill de anställda som nu fått mer bemyndigande ha det? Vill medarbetare kunna säga 

till om mer saker eller vill de hellre låta andra bestämma? 

Att det från ledare och chefers sida finns ett förtroende för att de anställda har kompetens, att 

det kan löna sig att de får befogenhet att vara med och ta beslut samt att de anställda kan 

jobba i grupp med potential att bidra med nya lösningar, är en viktig del av 

bemyndigandeprocessen (Kotter & Cohen, 2002, Quinn & Spreitzer, 1997). Respondenterna 

som hade någon typ av ledarroll var öppna för att låta anställda få mer befogenhet att fatta 

beslut och såg de potentiella fördelarna med det, även om några var medvetna om risken att 

besluten som tas kan få oönskade resultat (Pearce & Manz, 2005; Quinn & Spreitzer, 1999; 

Eccles, 1993). Samtidigt kände en del av respondenterna att trots ett kollektivt bemyndigande 

kan de som chefer aldrig delegera bort sitt ansvar som chef, inte bara utifrån möjliga påföljder 

vid ett felaktigt beslut, utan chefen måste även klara av att stå bakom de beslut som tas. Finns 

det inte en konsensus för ett slutgiltigt beslut inom gruppen, kan chefen behöva sätta sig in i 

gruppens diskussioner och agera som moderator inom gruppen för att ett beslut ska kunna tas. 

Som chefer kan de aldrig helt och hållet lämna ifrån sig ansvaret utan är alltid ytterst 

ansvariga för vad de anställda gör, vilket kan bidra till missuppfattningar om det agila 

arbetssättet. Arbetssättet innebär alltså inte att cheferna slutar vara chefer och låter de 

anställda sköta allt, istället innebär det att man delegerar ned möjligheten för beslutsfattandet 

till sina anställda och fokuserar mer på ett makrostyrt ledarskap istället för detaljstyrning 

(Drury, Conboy & Power, 2012).   
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Ytterst som chef kan jag aldrig delegera bort mitt ansvar, beslutsfattande och mandat 

ja, men aldrig ansvar, vilket innebär att även om jag inte är inne och detaljstyr och 

fattar beslut så måste jag ju säkerställa att jag förstår vart vi är på väg […] det kräver 

ett närvarande ledarskap ändå, inget ’vind för våg’-deltagande, frihet under ansvar 

med är mycket av vad det handlar om, makrostyrning – R1 

 

Det beror på vem du frågar, funktionen jag har är väldigt öppen och fri, de andra kan 

jag inte riktigt svara på, men jag är för det [...] Slår vi ihop våra processer och alla 

kan få titta på det gemensamt kan det bli ett ökat värde för kunderna och ägare. – R2 

 

Trots att alla respondenter var öppna för idén om bemyndigande hade de erfarenheter av andra 

chefer och ledare som uppvisat motstånd i frågan, där en av anledningarna skulle kunna vara 

en bristande förståelse från ledningens sida om att det agila arbetssättet inte är ett strikt 

regelverk för hur man ska jobba (Kotter, 2014). Som en av respondenterna svarade fanns det 

en liten andel av cheferna som kände att bemyndigandet av deras anställda inte ingick i deras 

arbetsroll, det var inte detta de var anställda för och de motsatte sig att hjälpa till, en del till så 

hög grad att de hellre lämnade organisationen än att jobba på det här sättet. De kände för 

starkt att det inte ingick i deras roll som chef, trots erbjudanden om att fokusera på andra 

ledarskapskompetenser som skulle erbjudas när de anställda autonomt kunde ta över 

beslutstagandet. En annan respondent nämner att han i vissa fall upplever att de andra ledarna 

samtycker till att lämna ifrån sig bemyndigandet, men i andra fall kan de ha ett större 

kontrollbehov och vilja ha bestämda svar genom satta beslutsprocesser innan de kan gå 

vidare. 

 

En del tycker det är jättejobbigt och har sagt att då kan jag hellre gå än att jobba så här, men 

de andra har fått nya uppgifter att bygga kompetensutveckling och på att ta hand om sina 

anställda på nya sätt. – R4 

 

Däremot det som är en liten risk är de som ser att de är anställda med en specifik roll och vill 

inte vara flexibel och hjälpa till med något annat. – R4 

Det fanns blandade åsikter om bemyndigande på chefsnivå, men respondenterna hade även 

upplevt att det finns anställda som sätter sig på tvären till en sådan typ av förändring och i 

vissa fall är väldigt högljudda om det, även om de kan vara i minoritet. En aspekt som 

respondenterna nämner som ett hinder vid införandet av bemyndigandet är om den rådande 

organisationskulturen strikt bestraffar de som tagit ett felaktigt beslut (Gill, 2002; Quinn & 

Spreitzer, 1997). En annan aspekt berättar respondent 5 om. Hennes avdelning var först 

kritisk till införandet av agilt och det bemyndigande som kollektivt skulle fördelas och hur det 

skulle fungera ekonomiskt med löpande deadlines till exempel. Något som respondenterna 

inte var kritiska till var vad bemyndigandet gör och hur det får de anställda att känna sig, de 

upplevde att de tyckte det var roligare att jobba och att de kände sig mer delaktiga. Att 

involvera anställda med ökat bemyndigande kan förutom att bidra till en bättre 

arbetsupplevelse även öka motivationen av att prestera bättre och leverera bättre resultat 

(Hanaysha, 2016; Gill, 2002; Quinn & Spreitzer, 1997).  

Den senaste tiden har vi fått in helt andra typer av människor som har mycket idéer och tar 

mycket ansvar, jag delegerar så mycket som jag kan och vill ha en organisation som är 

modig, som törs och vågar göra fel. – R1 
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Men sedan också att det är roligare att jobba, man ser resultat mycket fortare och man 

känner sig delaktig – R4 

 

Att arbeta agilt med utökat bemyndigande ska möjliggöra ett arbetssätt som främjar mer 

kollektivt beslutsfattande vilket förutsätter att de anställda bland annat har lätt att lära sig, är 

flexibla och villiga att bidra till beslut (Hidalgo, 2019; Kotter 2014; Kotter & Cohen, 2002). 

Samtliga respondenter upplevde att majoriteten av deras anställda ställer sig positiva till 

bemyndigande och vill ha mer att säga till om, även om två respondenter nämner att det också 

finns anställda som är negativa till det. Det skiljer sig åt hur mycket bemyndigande man 

faktiskt vill ha (Pearce & Manz, 2005), en del vill kunna planera hela sina arbetsdagar, främst 

den yngre generationen av anställda enligt R1, medan andra hellre följer de rutiner och 

arbetsuppgifter de är vana vid. Ska de nu arbeta agilt är det inte säkert att alla i den agila 

gruppen har samma syn på vad som ska prioriteras vid varje given situation, men för att 

gruppen ska klara av att fungera så bra som möjligt måste alla ta till sig och använda 

bemyndigandet (Hanaysha, 2016; Wells, 2014). En respondent nämner att de som är mest 

negativa är högljudda med sin åsikt men i klar minoritet, å andra sidan nämner en annan 

respondent att eftersom de inte varit med om någon som lämnat klagomål om att det agila 

arbetssättet inte fungerar, så antar de att det fungerar, tills motsatsen är bevisad utgår man från 

att det fungerar bra. En annan respondent var inne på samma spår, att anställda kan vara 

missnöjda med arbetssättet men att det kan sitta för djupt inne i personen att hålla sin egen 

åsikt för sig själv istället för att dela med sig av den. 

Det är ingen fråga som har varit uppe hos oss, jag ser inte att det är någon som tycker det är 

jobbigt och då får man väl anta att de uppskattar det hyfsat i alla fall. Men det är ingen som 

har klivit fram och sagt att ’såhär vill vi inte jobba’, så då får jag anta att det funkar bra. Jag 

har inte hört att någon sagt att de bara vill att någon säger åt dem vad de ska göra. – R5 

 

Ja vi har rätt många som tycker att ’ånej kom inte dragande med det där nu igen’ de vill ha 

rutin att följa, men då kanske de ska jobba någon annanstans – R4 

5. Slutdiskussion 

Det agila arbetssättet är med sin nuvarande status som organisationsomfattande koncept och 

sitt ursprung i det agila manifestet tänkt att få organisationer eller projekt att vara mer flexibla 

och att genom deadlines med tätare intervaller göra snabbare uppdateringar och produktsläpp 

(Hidalgo, 2019; Kotter, 2014; Christopher, 2001; Breu, Hemingway & Bridger, 2001; Beck 

et. al, 2001). Dessa är två av de fördelar som är frekvent omnämnda i litteraturen om det agila 

arbetssättet, men var inte något som hade upplevts av respondenterna i deras erfarenheter av 

det agila arbetssättet. Undantagsfallen är respondent 5 som nämnde att de efter införandet av 

arbetssättet lyckats göra snabbare produktutvecklingar, och respondent 7 som tyckte att de 

blivit mindre ”styltiga” efter att det implementerats, vilket kan tolkas som att en viss grad av 

flexibilitet har införts. Gällande flexibiliteten kan en anledning till att det inte hade upplevts 

av respondenterna vara att det inte är lika enkelt att utläsa om organisationen har blivit mer 

eller mindre flexibel jämfört med om organisationen lyckats genomföra projekt snabbare efter 

införandet av agilt.  

 

 

Samarbetet såväl internt inom organisationerna som externt mot kunder är också en viktig del 

i vad som ska fungera bättre med ett agilt arbetssätt (Kotter, 2014; Breu, Hemingway & 
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Bridger, 2001) och detta kom oftare på tal från respondenterna, men upplevelserna var något 

kluvna. Som respondent 6 nämnde hade det agila arbetssättet snarare stjälpt deras interna 

samarbete då de olika avdelningarnas lösningar ofta kom i konflikt med varandra, vilket 

snarare skulle kunna tyda på en bristande transparens och kommunikation än en försämrad 

samarbetsbenägenhet. Det skulle också kunna vara ett resultat av att beslutsfattandet 

delegerats ned för långt utan att ta hänsyn till behovet av att till viss grad bibehålla ett 

övergripande kontrollsystem, vilket kan få till följd att varje avdelning tar helt egna beslut och 

jobbar med helt egna projekt utan vetskap av att samma eller konflikterande arbeten sker på 

andra håll. En förbättrad transparens lyftes oftare än samarbetet fram av respondenterna som 

ett resultat av det agila arbetssättet, vilket kan vara hänförbart till att det kan förefalla enklare 

för en organisation att göra sina interna processer och strukturer mer synliga och öppna. 

Åtminstone till en högre grad än att öka organisationens samarbetsförmåga med hjälp av ett 

arbetssätt som inte ger tydliga instruktioner på exakt hur detta ska gå till, utan istället tillför en 

kultur som är tänkt att främja samarbetsvilja.  

 

Respondenternas spridda svar angående fördelarna med det agila arbetssättet kan bero på att 

det är mer av en kultur och tankesätt än ett tydligt ramverk, och vagheten som detta medför. 

Det kan vara svårt för respondenterna att utläsa och avgöra om transparensen, flexibiliteten 

eller de anställdas bemyndigande har ökat eller ej, och även om de tycker sig märka av en 

förbättring kan det med tanke på att begreppen är något abstrakta också vara svårt för dem att 

utläsa till hur hög grad förbättringen har skett. Det skulle också kunna vara så att 

respondenternas chefsroller gör att de inte har samma insikt i huruvida vissa fördelar har 

uppnåtts eller ej. I synnerhet gällande bemyndigandet då det snarare än en formellt tilldelad 

befattning är avhängigt de anställdas känsla av att vara självstyrande och att 

organisationsmiljön möjliggör ett initiativtagande och autonomt beteende för att 

bemyndigandet ska förverkligas (Gill, 2006; Quinn & Spreitzer, 1997). Vidare behöver det 

inte heller vara självklart för respondenterna eller vedertaget inom deras organisationer när 

det agila arbetssättet har anammats. Detta då en agil transformation både enligt 

respondenterna och Kotter (2014) lämpar sig bäst att införas gradvis, vilket också 

rekommenderas för generella kulturförändringar enligt Schein (2009). Det vill säga inte 

enbart för agila transformationer utan för alla förändringar som på ett eller annat sätt berör 

organisationens kulturella antaganden. Just att införa förändringarna gradvis kan också vara 

en av anledningarna till att det är svårt att avgöra när transformationen är slutförd och 

organisationen eller avdelningen som förändringen berör har blivit agil.  

 

Schein (2009), såväl som ett antal respondenter, betonar också vikten av att ledningen ser till 

att de anställda genom den inkrementella förändringsprocessen har det stöd som krävs för att 

ta sig igenom den, då risken annars är att inlärningsångesten blir för stor, vilket kan leda till 

att de faller tillbaka till gamla rutiner och arbetssätt istället. Trots den spridda responsen 

gällande fördelarna med att vara agil var den generella attityden från respondenterna till det 

agila arbetssättet ändå positiv. Detta kan dock vara delvis hänförbart till det faktum att 

respondent 3 och 4 är agila coacher, respondent 1 är platschef för ett konsultföretag som 

delvis ger rådgivning inom arbetssättet och resterande innehar chefs- eller ledarpositioner 

inom företag som har genomfört, eller står i begrepp att genomföra agila transformationer. 
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Respondenterna var också genomgående överens om att allt för plötsliga förändringar i 

arbetssätt och rutiner mottas negativt och med motstånd, och att det istället bör införas 

inkrementellt. Detta tyder på en medvetenhet om den inneboende tröghet mot förändring och 

inlärning som återfinns hos individer och organisationer, där några respondenter också 

uttryckligen nämner den trygghet som deras anställda finner i fasta rutiner och att de ogärna 

släpper dessa. Detta är något som Schein (2009) också tar upp som en av de utmärkande 

faktorerna till att organisationskulturer är svåra att förändra. För att överkomma denna tröghet 

och påbörja en kulturell förändringsprocess krävs som tidigare nämnts att det skapas en känsla 

av överlevnadsångest hos de som ska beröras av förändringen. Detta kan vara särskilt svårt 

om organisationen inte står inför direkt upplevda hot mot sin verksamhet och förändringen 

inte är strikt nödvändig för organisationens överlevnad utan mer av en förbättringsprocess 

(Weick & Quinn, 1999). Detta är enligt respondenterna ofta fallet, då förändringarna som de 

har erfarenhet av i de flesta fall inte handlar om en tydlig hotbild mot deras organisationer, 

utan istället avser en kontinuerlig förändring mot en tydlig målbild. Några respondenter 

nämner att involverandet av de anställda och en förståelse för förändringsbehovet är viktigt 

för att undvika motstånd och få igenom ett förändringsförslag, och andra respondenter nämner 

erfarenheter av det motstånd som anställda kan uppvisa vid bristande övertygelse om 

förändringsbehovet. Resultaten som framkommit av denna studie gällande förändringar av 

organisationskulturer reflekterar till stor del vad tidigare studier anger att det krävs en 

förståelse och hänsyn till den rådande kulturen i en organisation för den som står i begrepp att 

införa förändringar på den (Schein, 2009; Kavanagh & Ashkanasy; Gill, 2002; Bass & 

Avolio, 1993). Det kan gå tämligen snabbt även för exempelvis en utomstående agil coach 

som blir inlånad till ett företag att få en förståelse för kulturens ytliga beståndsdelar, såsom 

organisationens strukturer, processer och uttalade strategier och målbilder. Det är däremot en 

svårare uppgift att komma till insikt om de mer abstrakta och underliggande antagandena som 

genomsyrar organisationen och dess medlemmar, men det är just dessa antaganden som är av 

särskild vikt att förstå för att införa nya värderingar och antaganden. Flertalet respondenter 

nämner också, precis som Breu, Hemingway & Bridger (2001) och Kotter (2014), att det 

agila arbetssättet är nära kopplat till de kulturella värderingarna. Det har att göra med att vara 

agil kräver ett anammande av värderingar och principer och innebär att en agil transformation 

också kommer att medföra en förändring av organisationskulturen.  

 

En annan aspekt på organisationskulturer som nämndes, och som kan ha en betydande roll 

vid införandet av ett agilt arbetssätt och kollektivt bemyndigande, handlar om hur 

organisationen ser på fel som begås. Kollektivt bemyndigande förutsätter att de anställda ska 

våga stiga fram och delta i beslut, vilket medför risk att det inte alltid blir det bästa beslutet 

och ibland kanske även fel beslut. Det agila arbetssättet där en stor del av tankesättet är att 

främja innovation, eget initiativtagande och gemensamma beslut är kanske inte förenligt med 

en bestraffningskultur som söker att tillrättavisa de ansvariga vid fel. Om kulturen är som så, 

kan det bli av större vikt med inkrementell implementering i ett försök att luckra upp 

bestraffningskulturen och i små steg förändra den. Detta blir ännu tydligare från de anställdas 

perspektiv om en agil transformation är tänkt att ge dem bemyndigande att kunna ta beslut, 

men om de från erfarenhet vet vad som händer om de tar fel beslut. Vem vågar då ta nya 

initiativ och pröva sig fram istället för att följa organisationens direktiv. Risken blir då att 

bemyndigandet inte förverkligas och att arbetssättet förblir vad det tidigare var.  
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Respondenterna som alla hade chefs- och ledarroller var välkomnande till modiga individer 

som vågar ta nya initiativ och testa nya saker även om det ibland blir fel, då misstag ses som 

tillfällen att lära sig. Utöver organisationskulturens påverkan på ett kollektivt bemyndigande 

måste de anställda känna att ledaren verkligen har tillit till de anställda, att de ska prestera och 

bidra med bra resultat. Om de anställda känner den tilliten från ledarna kan det bidra till att de 

tror på att de faktiskt klarar av att ta rätt beslut vid svåra situationer (Quinn & Spreitzer, 

1997). Respondenterna var medvetna om att som chef och ledare kan de kollektivt ge mer 

bemyndigande till sina anställa men aldrig delegera bort sitt ansvar, de är alltid ytterst 

ansvariga för de beslut som tas. Trots att det agila arbetssättet ska tillåta och framförallt 

främja initiativtagande i en kultur som tillåter misstag, är det fler som kan drabbas negativt 

om organisationskulturen är bestraffande. Dels kan gruppen som tagit beslutet få stå till svars 

för det, men precis som respondenten även nämnde att chefer och ledare inte kan delegera 

bort sitt ansvar så finns även risken att de själva blir bestraffade likväl som de anställda.   

Samtliga respondenter upplevde att deras anställda gärna vill ha möjlighet att påverka sina 

arbetsuppgifter samt bidra till beslut. Respondenterna svarar att det är individuellt i vilken 

utsträckning de anställda vill vara autonoma eller känner sig nöjda med att följa de rutiner och 

arbetssätt som de alltid gjort och sedan gå hem. Att bemyndiga de som redan vill kunna säga 

till om mer torde gynna dem, men vad skulle ett kollektivt bemyndigande leda till för de som 

inte efterfrågar att arbeta så? Även om bemyndigandet enligt ledningen tekniskt sett har getts 

ut och de anser att deras anställda har den möjligheten behöver det inte betyda att det har 

anammats och alla arbetar agilt och autonomt. Misslyckandet kan enligt tidigare forskning 

tendera att komma ifrån ledningens missuppfattning av bemyndigandet, att de ser det som en 

befattningsgrundad roll som bara behöver ges ut för att uppfyllas. Snarare ska det vara ett 

underförstått tankesätt och en tillit som utmynnar i att de anställda känner att de har 

möjligheten att jobba självstyrt (Gill, 2006; Quinn & Spreitzer, 1997). Resultatet visar dock 

på att respondenterna i denna studie tycks uppfatta bemyndigande som ett underförstått 

tankesätt. En av respondenterna upplevde att eftersom ingen lämnat klagomål på att det 

kollektiva bemyndigandet inte fungerar eller är något som de anställda inte vill ha, så antog 

ledarna att det måste fungera bra. Detta kan stödjas av vad en annan respondent svarade, att 

bara för att missnöje finns behöver det inte betyda att detta faktiskt framförs, personerna kan 

lika gärna hålla sin uppfattning för sig själv. Detta betyder inte att de som inte uttrycker sin 

åsikt automatisk är för eller emot, bara vetskapen om att det kan finnas individer som väljer 

att inte dela med sig av sin upplevelse, vare sig positiv eller negativ. Det kan finnas ett 

mörkertal för de individer som väljer att inte uttrycka sitt eventuella missnöje med de införda 

förändringarna. 

 

6. Slutsats 

Denna studie har haft som syfte att öka förståelsen för de svårigheter som kan uppstå för 

organisationer som genomför en agil transformation, och hur attityderna är gentemot 

arbetssättet utanför IT-sektorn. Resultatet tycks vara mångtydigt i de avseenden att 

respondenterna å ena sidan var väl införstådda med att kultur är en viktig del att beakta vid 

omfattande organisationsförändringar, och att en agil transformation till stor del kommer att 

beröra de kulturella antagandena. Resultatet visar även att det fanns en uppfattning, i linje 

med vad Quinn & Spreitzer (1997) samt Kotter (2014) säger att bemyndigande och ett agilt 

arbetssätt inte är förenligt med en sträng bestraffningskultur.  
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Respondenterna var inte lika medvetna om vilka fördelar som ett agilt arbetssätt ska medföra, 

och hade heller inte särskilt många konkreta exempel på fördelaktiga resultat som hade 

uppnåtts efter att det agila arbetssättet införts i deras organisationer. Detta tyder på en upplevd 

vaghet angående arbetssättet, då respondenterna enligt dem själva var införstådda på vad 

arbetssättet innebär och hade även praktisk erfarenhet av det. Fallet kan också vara att det tar 

tid innan fördelarna med det agila ger resultat, eller att de uttalade fördelarna med arbetssättet 

är överskattade. Det kan påpekas att en av anledningarna till att arbetssättet inte blivit en mer 

vedertagen organisationsmodell utanför IT-sektorn kan vara att det mer är ett tankesätt än ett 

detaljerat ramverk. Organisationskultur är som tidigare nämnt svårt att förstå sig på till fullo, 

och är till stor del en abstrakt värdegrund som genomsyrar en organisation vilket lägger en 

ytterligare vaghet till genomförandet av en agil transformation. De utlovade fördelarna som 

en agil transformation är tänkt att medföra är som tidigare nämnt studerade och kartlagda. 

Däremot är resultaten och fördelarna med en lyckad agil transformation fortfarande tämligen 

otydliga och abstrakta, det vill säga när är transformationen slutförd och när får man 

resultaten? Denna vaghet som omgärdar både det agila arbetssättet såväl som 

organisationskulturer kan vara en betydande anledning till att det agila inte tycks 

implementeras i större utsträckning utanför IT-branschen eller organisationers IT-avdelningar. 

Något som skulle vara av intresse för framtida forskning är att kvalitativt fördjupa sig inom 

agila transformationer och dess påverkan på organisationskultur ur de anställdas perspektiv. 

 

7. Begränsningar 

Denna studies data är inhämtat från en handfull respondenter med varierande insyn i det agila 

arbetssättet, men resultaten kan inte tolkas som universella och applicerbara i alla scenarion. 

Vidare har studien begränsats sitt fokus till två forskningsfält, agilt och organisationskultur, 

med tanke den utsatts tidsramen på tio veckor. En större studie skulle kunna ta hänsyn till fler 

forskningsfält och fler perspektiv från respondenter som inte enbart innehar chefspositioner. 

Denna studie har inte tagit hänsyn till de anställdas eller kundernas perspektiv till det agila 

arbetssättet. 
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Appendix 
Frågor och svar från respektive respondent. 

 

 Vad vet du om det agila arbetssättet 

 

 Vad är dina erfarenheter av det agila arbetssättet? 

 Ser du några klara för- och nackdelar med det agila arbetssättet? 

R5 ”I körtkortslånen kan vi konstatera att det gått snabbare att bygga saker sedan vi införde 

agilt… Vi fick nio månader på oss och jag tror inte vi hade klarat det om vi inte jobbat agilt.” 

 

R7 ”Också med friare tyglar jämfört med tidigare med kunddialog och inte lika hårda 

riktlinjer kring deadlines så är det ofta det drar ut på tiden också. Vi blir väldigt ofta 

försenade, vi har alltid en vision att ’i Q3 2019 ska vi lansera’ men vi har inga direkta 

anhalter fram till dess, så det är sällan vi klarar en deadline.”   

 

R3 ”Det agila är ju en gräsrotsrörelse från början, man har nästan alltid börjat i de små 

teamen på golvet. Man har börjat med att få in små förändringar, istället för att försöka få in 

en stor förändring i hela organisationen. Sedan har man aggregerat upp det i nivåer för att se 

hur man gör på flera team och avdelningar. Tittar vi i Skandinavien inom IT-utveckling är ju 

agilt helt förhärskande, och jag tror det handlar mycket om demokrati, vi får teamen att 

själva känna att det här har vi nytta av och då inför vi det. Vi är vana i Sverige att kunna säga 

till om mycket på jobbet.” 

 

R2”Det är ett mastigt projekt det som görs nu men det är lite som att dra av ett plåster vi är 

tvingade till att göra det här och då är kanske följderna att vi stannar kvar i det också men vi 

har ju mycket att lära, och då skulle jag kanske hellre ha föredragit att man börjar i 

småprojekt så man lär sig hur det funkar för nu känns det som att vi måste lära oss flera 

saker samtidigt, ”det handlar inte bara om att lära sig ett nytt program utan ett nytt sätt att 

vara”, det är väl därför många misslyckas för de har inte mind setet med sig och orkar.” 

 

R6 ”Sen skulle vi försöka delegera ned alla beslut till teamen, och vi provade det ett tag och 

det var ju fullständigt kaos. Det blev till exempel samma lösningar kom från två team, man 

byggde lösningar som förstörde för ett annat team […] Då du sitter i ett litet team och jobbar 

agilt då har du inte koll på helheten.” 

 

R7 ”Det finns också nackdelar med precis samma sak, givet att vi jobbar agilt på det sättet att 

vi är kunddrivna så har man ju normalt sett några kunder som får vara vår samarbetspartner 

och då blir det ju väldigt kunddrivet ur deras perspektiv men de kan ju ändå bli skevt mot 

massa andra kunder då det är så olika vad kunder behöver.” 

 

R1 ”Ska vi vara relevanta över tid så behöver vi kunna leverera. Det är ganska stor 

förflyttning att lära en sälj och en leverensorganisation att gå från att sälja ”bruna kartonger 

och timmar till at börja prata med kunderna om det” 

 

R1 ”Man definierade den här förflyttningen i antal genomförda affärer inte i form utav 

pengar”, 
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R7 ”Det där med stress kan jag absolut relatera till, man rycks ju mellan helt olika världar 

liksom. Dels ska man förvalta de produkter man har ansvar för, och sen så är man inne i nya 

projekt med helt andra utmaningar. Så det är många som känner sig stressade mellan 

varven” 

 

R7 ”Det finns också nackdelar med precis samma sak, givet att vi jobbar agilt på det sättet att 

vi är kunddrivna så har man ju normalt sett några kunder som får vara vår samarbetspartner 

och då blir det ju väldigt kunddrivet ur deras perspektiv men de kan ju ändå bli skevt mot 

massa andra kunder då det är så olika vad kunder behöver.” 

 

 

R3 ”Det händer, absolut. Men ännu en gång så är de inte i majoritet, men det är några som 

är det […] chefer har tolkat det som att ’åh vad bra, nu har vi milstolpar som är mycket 

tätare, jag vill att ni hinner med 10 krav den här sprinten och jag vill banne mig se det också’. 

Så det är i dem miljöerna som det blir stressigt.” 

 

R1 ” Inte agilt all over the place. Vad är det fog för att använda det och förstå varför, vad är 

nyttan av att använda det. Så att det inte blir en religionsfråga.” 

 

R1 ”Jag tror att det agila sättet att driva förändring prestigelöst ledarskap och det kräver 

ganska modiga chefer och ledarskap, i ett hierarkiskt och ganska kantigt där ligger så 

otroligt mycket av mandatet i händerna på chefer och ledare, ska en sån här modell fungera 

så måste man lämna förtroenden och delegering en stor del utav förändringen till andra i 

organisationen, å ja jag tror det kräver ett annat ledarskap” 

 

R4 ” Jag ser bara fördelar speciellt eftersom det är så stort företag jobbar man traditionellt i 

där ingen annan vet vad man gör utan där alla sitter och jobbar i silos ingen annan vet man 

vad man gör” 

 

R4 ”Vi har ju hållit på och tragglat så att i år blev det en nystart men i början hoppade vissa 

avdelningar på direkt, nackdelen att de kanske suboptimerade så himla bra men resten av 

världen han inte med så gränssnitt som måste samarbeta med någon annan kanske där 

haltade ganska kraftigt”  

 

 

R1 ”Man kanske inte ska trycka in en struktur i organisationen där den kanske inte rent 

logiskt gör nå större skillnad”  

 

R2 ”Man måste titta på vart man står idag och jämföra behovet som man har, en del kanske 

behöver vara mer agila och de andra mer stabila” 

 

R2”hur agila måste vi vara om man tittar på omvärlden generellt” 

 

 

 Vad är din erfarenhet av verksamhetsförändringar, förändringar av de befintliga 

arbetssätten och/eller de mer kulturellt underliggande värderingarna inom företaget? 

 

R1 ” förändring av arbetssätt och förändra kultur är inte samma resa i mitt perspektiv, det 

kräver olika metoder och ledarskap, tyvärr är det ju så att man glömmer kulturen i någon 
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form och jag tror att man ganska ofta har en förmåga att underskatta motståndet i 

organisationer att genomföra förändringar, speciellt i de fallen där merparten av en 

organisation kan se nyttor och köpa in sig på det, är det motstånd kanske svårigheterna är 

mer uppenbara” 

 

R1 ”Förändringsbenägenheten som anställda har är inte jättestor, så många letar snarade fel 

än möjligheter, det bor en broms i hela den förändringen, det största problemet där är själva 

grundargumentet för förändringen förankrades aldrig i organisationen utan det fanns två 

läger, ett som säger att det är skitviktigt och varför det måste göras, och det andra helt 

emot.” 

 

R4 ”Jag tror att de egentligen är lite bekväma, ’åh nej nu behöver jag lära om mig, vad 

jobbigt’. Att gå på gamla mönster och vanor är folk bekväma med, och att skicka iväg jobb till 

andra istället för att själv kunna ta de kliven och göra klart det…” 

 

R2 ”Där jag sett att det inte gått så bra där har man fokuserat mer på saken i sig, tekniken, 

verktyget framför mind set, man anammar det inte. På jobbet vill man inte gå igenom 

förändringar för det är osäkerhet där det är tryggt. Ibland kanske man har börjat för stort 

istället för på en lagom nivå om vad organisationen är anpassad på.”  

 

R3 ”Man kan nog säga att jag har god erfarenhet, och till skillnad från andra agila coacher 

har jag också jobbat med många företag som inte är inom IT utan att man har helt andra 

verksamheter och att det här är ett team-arbetssätt man har nytta av.” 

 

R6 ”Eftersom jag jobbat så pass länge har jag nog stora erfarenheter om vad som lyckas och 

inte lyckas. Nu kommer några såna här Buzz Words men ’Culture eats strategy for breakfast’, 

det spelar liksom ingen roll vilken strategi du har utan du måste adressera kulturen om du ska 

göra riktig verksamhetsförändring.” 

 

R2 ”Förändringen jag var med på förut så var det inte tydligt om varför förändring skulle ske 

och man visste inte vad som hände på jobbet från dag till dag” 

 

R2 ”I tidigare projekt där det inte gick så bra gav man inte anställda anledning till att vara 

engagerad för man hade inte förståelse, engagemanget uppifrån fanns inte som hade krav 

ännu högre upp, och leder man inte en förändring engagerad får man inte med sig folk.” 

 

 

R1 ”förändringen på min tidigare organisation att byta från det gamla systemet till det nya 

har ju inte gått jättebra med facit i hand, och det har mötts av otroligt mycket motstånd och 

började långt innan jag slutade. Svårt att få med sig de som jobbar i de här systemen, inte 

skitsugna på att lära sig koda i nytt språk” ” Förändringsbenägenheten som anställda har är 

inte jättestor, så många letar snarade fel än möjligheter, det bor en broms i hela den 

förändringen, det största problemet där är själva grundargumentet för förändringen 

förankrades aldrig i organisationen utan det fanns två läger, ett som säger att det är 

skitviktigt och varför det måste göras, och det andra helt emot, där är de fortfarande.” 

 

 

R5 ”Vi har vissa inom IT som kommer kunna gå över till att programmera i Java från att sitta 

med Cool Gen, och vissa som redan kan Java och andra som inte kommer vilja lära sig. Java 
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är ett mycket svårare språk att koda i, och jag tror att inte alla kanske vill ta det steget […] 

Kanske har en del med ålder att göra också, man orkar inte lära sig något nytt.” 

 

R6 ”Sen finns det en tendens att ’nu har vi bestämt att vi ska jobba agilt’ enligt topp 

management, och då blir deras mindset att ’nu är vi agila’ [...] Nej, det är en införandedel 

och kulturresa som man behöver ett ledarskap genom hela tiden.” 

 

R1 ”De stora förändringana sker inte i projektet utan det är att hålla kvar rattrörelsen 

efteråt, att hålla i till att hela förändringen verkligen sitter.” 

 

 Då decentralisering är en stor del av det agila arbetssättet, hur ställer du dig till att 

ledare och chefer måste lämna ifrån sig en del av bemyndigandet till de anställda? 

R1 ”Ytterst som chef kan jag aldrig delegera bort mitt ansvar, beslutsfattande och mandat ja, 

men aldrig ansvar vilket innebär att även om jag inte är inne och detaljstyr och fattar beslut 

så måste jag ju säkerställa att jag förstår vart vi är på väg […] det kräver ett närvarande 

ledarskap ändå, inget ’vind för våg’-deltagande, frihet under ansvar med är mycket av vad 

det handlar om, makrostyrning” 

 

R2 ”Det beror på vem du frågar, funktionen jag har är väldigt öppen och fri, de andra kan 

jag inte riktigt svara på, men jag är för det [...] Slår vi ihop våra processer och alla kan få 

titta på det gemensamt kan det bli ett ökat värde för kunderna och ägare.” 

 

R4 ”En del tycker det är jättejobbigt och har sagt att då kan jag hellre gå än att jobba så här, 

men de andra har fått nya uppgifter att bygga kompetensutveckling och på att ta hand om 

sina anställda på nya sätt.” 

 

R1 ”Det går att säga att det är nog ganska många som skulle behövt en 

förändringsledningsutbildning för att förstå mekaniken att genomföra en stor förändring, vi 

har ledningsutbildning och coachning där vi pratar väldigt mycket om alla stadier man går 

igenom, ilska sorg och förnekelse innan man gasar och kör” 

 

R4 ”Däremot det som är en liten risk är de som ser att just de är anställda som en ’sån här 

person’ det står i mitt avtal, jag vill inte hjälpa till med något annat.” 

 

 Vill de anställda som nu fått mer bemyndigande ha det? Vill medarbetare kunna säga 

till om mer saker eller vill de hellre låta andra bestämma åt en? 

R1 ”Den senaste tiden har vi fått in helt andra typer av människor som har mycket idéer och 

tar mycket ansvar, jag delegerar så mycket som jag kan och vill ha en organisation som är 

modig, som törs och vågar göra fel.” 

 

R3 ”Ja absolut, man ser ju dem också. Och de är oftast ganska högljudda, men som tur är de 

inte representativa. På de tre ställen där jag gjort mina undersökningar är det ungefär 5–

10% som är negativa, och resten är positiva.” 

 

R4 ”Jag har nog upplevt att man vill kunna bestämma mer, slippa fråga får vi göra så här. 

Det kan ta veckor innan man får beslut, det har ledarna förstått och det ör det som håller på 
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att hända att anställd ska få bestämma ganska mycket så länge man håller sig inom 

ramarna” 

 

 

R4 ”Men sedan också att det är roligare att jobba, man ser resultat mycket fortare och man 

känner sig delaktig” 

 

R5”Det är ingen fråga som har varit uppe hos oss, jag ser inte att det är någon som tycker 

det är jobbigt och då får man väl anta att de uppskattar det hyfsat i alla fall. Men det är ingen 

som har klivit fram och sagt att ’såhär vill vi inte jobba’ så då får jag anta att det funka bra. 

Jag har inte hört att någon sagt att de bara vill att någon säger åt dem vad de ska göra.” 

 

R4”Ja vi har rätt många som tycker att ’ånej kom inte dragande med det där nu igen’ de vill 

ha rutin att följa, men då kanske de ska jobba någon annanstans” 

 

 

 

 


