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Abstrakt 
 

Titel: Agilt ledarskap – Ett sätt att leda en organisation med medarbetaren i centrum. 

Författare: Anna Hillerbratt, Victor Fors & Sara Sandén 

Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan. 

Program: Human Resource Management. 

Kurs: Företagsekonomi III – Organisation, Kandidatuppsats. 

Handledare: Olle Duhlin 

Examinator: Mikael Lundgren 

Syfte: Syftet med denna studie är att genom tolkning och värdering av organisationers 

beteenden skapa en uppfattning av det agila ledarskapet. Syftet är även att förstå om och 

hur det agila ledarskapet kan appliceras på organisationer oavsett om agila metoder 

används eller ej. Studien är intressant för studenter och ledare men även individer vilka 

är intresserade av hur ledarskap kan komma att se ut i förhållande till framtidens 

organisationer. 

Metod: En fallstudie som behandlar agilt ledarskap ur ett organisationsperspektiv. 

Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi och en induktiv metod. 

Slutsats: Vi har genom tidigare forskning av det agila uppfattat att fokus initialt legat på 

den praktiska tillämpningen av agila metoder, och att det saknades en ledarskapsteori 

baserad på de två huvudsyftena i det agila synsättet. Resultatet av studien är därför den 

egenutvecklade VAS-modellen, Vilja, Anpassning, Samarbete. Modellens värdegrund 

är: Med de anställdas utveckling i centrum skapar vi tillsammans en attraktiv arbetsplats 

och en lönsam organisation, en organisation som kan säkerställa frekvent leverans av 

kvalitet och på så sätt tillgodose kundens behov samt vara lyhörd för förändring.  

Nyckelord: Agil, agilt synsätt, ledarskap, självstyrande team, kommunikation, 

motivation, flexibilitet. 
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Abstract 
 

Title: Agile leadership – a way to lead an organization with the employee as the main 

focus. 

Authors: Anna Hillerbratt, Victor Fors & Sara Sandén 

Institution: Linnaeus University, School of Business and Economics. 

Program: Human Resource Management. 

Course: Business Administration III – Organization,  

Supervisor: Olle Duhlin 

Examiner: Mikael Lundgren 

Purpose: The purpose of this study is to create an understanding of agile leadership 

through the interpretation and valuation of organizational behaviors. The purpose is 

also to understand if and how agile leadership can be applied to organizations 

regardless of whether or not agile methods are used. The study is interesting for 

students and leaders, but also individuals who are interested in how leadership can 

develop in relation to future organizations. 

Methodology: A case study that adresses agile leadership from an organizational 

perspective. The study was conducted with a qualitative method and an inductive 

approach. 

Conclusions: We have, through previous research, perceived that the focus of the agile 

methodologies initially was based on the practical application of agile methods and that 

there was no leadership theory based on the two main purposes of the agile approach. 

The results of the study is therefore a self-developed VAS-model. The basic principle of 

the model is: With the employees as the main focus we create an attractive workplace 

and a profitable organization, an organization that ensures frequent delivery of quality, 

thus meeting customer needs and being responsive to change. 

Key words: agile, agile approach, leadership, self-organizing teams, communication, 

motivation, flexibility. 
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1. Inledning 

I inledningen kommer vi beskriva bakgrunden till den agila utvecklingen, 

problematisera definierandet av det agila ledarskapet samt presentera studiens 

problemformulering och syfte. 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i en tid där information, varor och tjänster flyter allt snabbare i samhället. Sättet 

organisationer tidigare drivits på, genom traditionella metoder, skapar ofta fler problem 

än lösningar. Dagens organisationer utmanas ständigt genom att tvingas hitta lösningar 

på stora förändringsprogram, företagssammanslagningar samt implementering av 

omfattande IT- och belöningssystem (Laloux 2016). Vi står inför ett paradigmskifte där 

organisationer strävar efter att bli bättre och mänskligare. Denna strävan har lett till ett 

mer värdeskapande sätt att driva utveckling genom att skapa en meningsfull tillvaro och 

helhet för organisationen och framför allt dess medarbetare (Laloux 2016).  

 

Forskning på organisationsutveckling visar att fler och fler branscher blir påverkade av 

digitaliseringen där kostnadseffektiviseringar och hårdare internationell konkurrens 

tvingar fram förändringar. Ett exempel där kraven en längre tid varit märkbara är i IT-

branschen. IT-företagen har tvingats ligga i framkant med att anpassa sin produktion 

och utveckling av exempelvis hård- och mjukvara för att tillfredsställa kundernas behov 

(Robbins & Judge 2016). IT-branschen använde tidigare främst vattenfallsmodellen vid 

utvecklingsprojekt (Puri 2009). Vattenfallsmodellen består av en tydlig kravställning 

med fasta hållpunkter och få möjligheter till förändring under vägen, allt för att undvika 

oväntade kostnader. Resultatet blev istället det motsatta med svårigheter att hålla 

estimerade tidsramar som påverkade projektets kostnader men innebar också att 

leveransen inte alltid motsvarade kundens förväntningar (Bengtsson 2013).  

 

1.1.1 Agil utveckling 

Till följd av en hårdare konkurrens ställs allt högre krav på att organisationer ska kunna 

möta kundens krav och efterfrågan. Vid genomförandet av exempelvis ett projekt eller 

produktion av en beställd produkt sker det förändringar med anledning av att kundens 
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efterfrågan och förväntningar förändras under tiden (Fowler & Highsmith 2001; Puri 

2009). Då produkter eller tjänster ej når den kvalitet vilken förväntas av kunden, 

alternativt att slutprodukten ej är leveransklar vid beslutad deadline, skapas en 

krissituation. Vid dessa tillfällen tvingas projektledningen att ta till snabba åtgärder. 

Dessa kriser resulterade i utvecklandet av ett synsätt, det agila synsättet, med 

argumentet, att om vi genom dessa arbetssätt lyckas ta oss ur kriser bör det kanske vara 

rätt arbetssätt att anamma även när vi inte är i kris (Gustavsson 2007). 
 

 
Modell 1. Agil utveckling (egen modell 2017) 

Det agila synsättet resulterade i det agila manifestet 

Ordet agil kommer från engelskans agile och betyder lättrörlig eller smidig (Berglund 

2014). Redan på 1990-talet började olika agila arbetssätt tas fram, framförallt inom IT-

branschen. Då många olika agila arbetssätt framträdde bestämde sig sjutton 

systemarkitekter för att enas om en gemensam grundsyn. Främst för att bringa ordning 

och arbeta mot samma riktning och för att bibehålla trovärdigheten, enades de om 

gemensamma syften, grundvärden och principer om hur det agila synsättet skulle 

genomföras. Enligt Highsmith (2009) fanns det främst två syften för utvecklandet av det 

agila synsättet:  

  



  
 

 3 

 

1. Det första var att skapa en flexibel och snabbrörlig verksamhet vilken effektivt 

kunde möta kundens efterfrågan på produkter och tjänster i en omvärld med 

ökad konkurrens.  

2. Det andra var att se till att medarbetarna med glädje ville gå till sitt arbete varje 

dag.  
 

Sammankomsten resulterade i det Agila manifestet, vilket innehåller följande fyra 

grundvärden (Fowler & Highsmith 2001): 

 

- “Individuals and interactions over processes and tools.  

- Working software over comprehensive documentation.  

- Customer collaboration over contract negotiation. 

- Responding to change over following a plan.” 

- (Fowler & Highsmith 2001:2) 

 

Förutom fyra grundvärden, sammanfattas det agila manifestet med 12 principer (Fowler 

& Highsmith 2001). Enligt Highsmith (2009) har dessa principer stor betydelse för hur 

en organisation anammar det agila. Han är övertygad om, att på det sätt de 17 

individerna uttryckte och formulerad sina värden och ändamål för det agila manifestet 

och hur de långsiktigt skulle anammas, är en av anledningarna till att den agila 

utvecklingen växt det senaste decenniet. Principerna förmedlar varför teamet finns, vad 

de tänker utveckla, vilka det utvecklas för och hur samarbetet ser ut (Highsmith 2009).  

 

“If we want to build great products, we need great people. If we want to attract and 

keep great people, we need great principles”. 

- (Highsmith 2009:50) 
 

Trots att ramverken och metoderna för hur principerna ska genomföras kan se olika ut 

beroende på organisationen, är syftet att principerna ska vara densamma. De tolv 

principerna lyder: 
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- Högsta prioritet är att tillgodose kundens behov genom tidiga och regelbundna 

leveranser av tjänster eller produkter med hög kvalitet.   

- Tillhandahålla ett arbetsklimat som välkomnar förändringar även i sent skede. 

En agil verksamhet ser förändringen som en fördel i kundens möjlighet till 

konkurrenskraft. 

- Leverera material till kunden frekvent, med fördel endast med några veckors 

mellanrum.  

- Kunden och arbetsteamet arbetar dagligen tillsammans under genomförandet av 

projektet.  

- Projekt byggs kring motiverade individer, ge dem de förutsättningar de behöver 

för att genomföra projektet, det vill säga stöd och förtroende.  

- Personlig kommunikation är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information på, både till och inom teamet.  

- Det primära måttet på framsteg är hur väl mjukvaran fungerar.  

- Agila metoder främjar hållbarhet och uthållighet. Samtliga delaktiga individer 

inom projektet ska på obestämd tid arbeta med en jämn arbetsbelastning. 

- Kontinuerlig uppmärksamhet på utmärkt teknisk kvalitet och högkvalitativ 

design för att vara agil.      

- Enkelhet är grundläggande. Förmågan att göra rätt saker, varken mer eller 

mindre. 

- Högpresterande medarbetare är ett resultat av självorganiserade team.  

- Teamet reflekterar, utvärderar och anpassar regelbundet sitt arbetssätt för att 

förbättra sin effektivitet (Fowler & Highsmith 2001).  

Agila ramverk 

För att ge läsaren en förståelse av varför arbetet i organisationer vilka säger sig vara 

agila skiljer sig åt, anser vi att det krävs en viss förklaring. Som metoder för att tillämpa 

de agila manifestets principer används olika ramverk. Det finns inget uttalat ramverk 

som uteslutande används. Det finns dock ramverk som är mer frekvent använda på 

marknaden. Några av dessa är bland annat Extreme programming, Scrum, Crystal och 

Feature Driven Development. Vilken och hur de används beror på organisationen och 

den verksamhet som bedrivs (Bhalerao & Puntambekar 2009; Measy 2015). Det 

gemensamma för dessa ramverk är att de utgår från det agila manifestet och har som 

mål att förbättra produktivitet och effektivitet, medan det som skiljer dem åt är att de 
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respektive ramverken består av skilda metoder hur det ska genomföras (Bhalerao & 

Puntambekar 2009). Modellerna utesluter dock en stor del av det agila manifestet och de 

tolv principerna, vilket finns med i det andra syftet till det agila manifestet, att 

medarbetarna ska tycka det är roligt att gå till arbetet. 

Agila metoder 

Organisationer måste differentiera sig gentemot sina konkurrenter och genom att möta 

kundens efterfrågan och krav på flexibilitet skapas större möjligheter att bli 

framgångsrik (Highsmith 2009). Förmågan att framstå som snabbrörlig och positiv till 

förändring i en omvärld som förändras allt snabbare, är något som företag idag gärna 

vill framhäva. Det används också för att locka digitala talanger till organisationen 

(O’Mahony 2016). Det organisationerna vill uppnå är förmågan att leverera kvalitet 

genom att stora uppdrag bryts ner i mindre mer kontrollerbara etapper, även kallade 

sprintar. För att ytterligare effektivisera skapas mindre team vars uppgift är att leverera 

sin del av det stora uppdraget. De högpresterande medarbetarna levererar bäst resultat i 

självstyrande team vilket är en av grundpelarna i de agila principerna. Kommunikation 

inom och mellan team är också en viktig beståndsdel för att takten och kvaliteten på 

leveransen ska kunna öka. Genom de självstyrande teamen och det ökade tempot föds 

ett behov av en annan typ av ledarskap. Ett ledarskap som, för ledaren, innebär att ta ett 

steg tillbaka, där ett coachande förhållningssätt är viktigt. För att en organisation ska 

vara agil krävs det inte bara ett arbete med agila metoder (Measey 2015). I boken Agile 

Foundations (Measey 2015) beskrivs agilt snarare utifrån att organisationskulturen 

måste vara agil och ha ett agilt förhållningssätt. Ledarens roll i en agil verksamhet 

kräver många olika egenskaper. Dessa egenskaper beskrivs inte lika tydligt som de agila 

principerna i litteraturen och skiljer sig beroende på vilka ramverk som används för att 

implementera de agila metoderna (Measey 2015). Vi kommer i vår uppsats beskriva 

fenomenet agilt ledarskap, ett sätt att leda en organisation och dess medarbetare.  

Agila organisationer 

“Som VD på Meridium är min största drivkraft att avveckla mig själv. Det beror inte på 

att VD-jobbet är tråkigt, tvärtom. Anledningen är helt enkelt att om Meridium inte 

behöver en VD så fungerar allt som det ska och i de fall något skulle sluta fungera så 

finns engagemanget i verksamheten att snabbt hitta en lösning på problemet. VD-rollen 

blir då överflödig”. 

- (Lindblom 2014:1) 
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I vilken utsträckning agila metoder används varierar i olika organisationer. Det finns 

företag som har anammat fenomenet agilt synsätt fullt ut och därmed har som mål att 

avsätta VD och ledningsgrupp (Lindblom 2014). Enligt Lindblom (2016) är Meridium 

ett företag vilka har som mål att applicera det agila synsättet på hela organisationen. Det 

ökade kravet från kunderna, att leverera nya funktioner i snabbare takt, har inneburit att 

fler organisationer har känns sig tvingade att förändras. Många organisationer arbetar 

agilt utan att för den delen ha som mål att avsätta sin VD (Danielsson 2015). För att 

kunna genomföra förändring och utveckling på ett effektivt sätt behöver, de av 

organisationen utsedda, ledarna besitta egenskaper och förmågor för att på bästa sätt 

leverera önskat resultat. Ledarskapsforskning följer och ändras utefter att 

organisationsstrukturer förändras. Globalisering, information och 

kommunikationsteknik samt medarbetarnas högre utbildningsnivåer är nya utmaningar 

forskningen måste ta hänsyn till (Jacobsen & Thorsvik 2014).  

Agilt ledarskap 

Enligt Nielsen (2004) har många ledare en uppfattning om att de har större betydelse för 

organisationen än vad de i själva fallet har. De anser sig vara oumbärliga och vara 

anledningen till att verksamheten kan drivas. Uppfattningen begränsar i sin tur både 

ledarens egna och medarbetarnas möjlighet att växa och utvecklas. Nielsen (2004) 

benämner det oumbärliga ledarskapet med the myth of leadership. Med anledning av 

behovet av en organisatorisk förändring och ledarskap som kan möta dessa förändringar 

förmodar vi att ledaren måste söka lösningar i sitt eget ledarskap. Vad som 

kännetecknar ett agilt ledarskap kommer vår uppsats diskutera. Vi anser att 

förändringen mot ett agilt ledarskap i många fall kräver en inre resa hos ledaren och det 

är hos ledaren en del av utmaningen finns. Är inte ledaren beredd att ta ett steg tillbaka 

som en styrande instans står den agila organisationen inför en prövning i den agila 

verksamheten.  

1.2 Problemdiskussion 

När vi har sökt information om agilt ledarskap har vi haft svårt att hitta en tydlig 

definition. För att kunna ta reda på varför det agila ledarskapet bör användas behöver vi 

först förstå helheten med implementeringen av agila metoder, vilket görs med 

användning av olika ramverk. Trots den forskning som gjorts på agil utveckling, är det 



  
 

 7 

svårt att fastställa en bestämd definition av hur agila metoder används i praktiken, vilket 

i sin tur leder till att det är svårt att definiera vad agilt ledarskap är. Highsmith (2009) 

menar att alla organisationer tar till sig det agila på den nivå vilken passar den enskilda 

verksamheten. Detta innebär att, när agil utveckling studeras presenteras flertalet olika 

versioner av ramverk. Vilket också var en av anledningarna till att det agila manifestet 

togs fram. Då fler organisationer har uppmärksammat det agila synsättet har även 

grundvärderingarna i det agila manifestet misstolkats, främst då det gäller betydelsen av 

formuleringen. Exempelvis det första grundvärdet; Individuals and interactions over 

processes and tools, bör inte tolkas som att ramverken och metoderna är obetydliga. Det 

finns en skillnad mellan att något är mer eller mindre viktig än att det är obetydligt 

(Highsmith 2009).  

 

Vi anser att de olika versionerna av agila metoder inte är unikt för den agila 

utvecklingen, utan existerar i de allra flesta organisations- och ledarskapsteorier, vilket 

också är helt naturligt då organisationer ser olika ut med olika individer inom 

organisationen. Alla organisationer är unika i sitt slag och med tanke på den ström av 

varor, tjänster, information och arbetskraft som sker allt snabbare i en globalt 

digitaliserad värld är förändringen svår att ignorera (Grey 2013 se Jacobsen & Thorsvik 

2014). En del av kritiken mot ledarskapsteorier handlar just om att begreppen ofta blir 

generella då skillnader i relationer, situationer och kulturell kontext skiljer åt. 

Organisationen bör karaktäriseras av stabilitet och förutsägbarhet, vilket innebär att 

ledarskap och motivation blir viktiga verktyg för att styra medarbetare i den 

kontinuerligt föränderliga omvärlden (Alvesson & Sveningsson 2012).  

 

Det existerar kritik mot agila ramverk och metoder, framförallt anses det att ramverket 

Scrum har blivit en kult och att organisationerna vilka vill implementera det agila 

synsättet behöver bli agila på riktigt, det vill säga ta till sig båda syftena. Det anses att 

Scrum är ett sätt för konsulter att tjäna pengar, utan att de egentligen har den riktiga 

kunskapen om vad det agila synsättet innebär (Stadigs 2009). Jönsson (2012) menar att 

agila metoder inte är det första och enda sättet att genomföra framgångsrika projekt på. 

När vi som forskare läser denna kritik är det lätt att tro att kritiken riktar sig mot det 

agila synsättet medan kritiken egentligen är densamma som grundarna själv framhäver 

om än ur ett annat perspektiv. Highsmith (2009) beskriver just denna problematik 

utifrån att endast ett av de två syftena till det agila manifestet tas i beaktande då 
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organisationer vill implementera agila ramverk utifrån effektivitet och kvalitet. Då 

endast ramverken och metoderna implementeras utesluts det andra syftet med det agila 

vilket innebär att medarbetaren faktiskt vill gå till arbetet. Att arbeta agilt är inte best 

practice för alla typer av organisationer. Ett agilt synsätt fungerar bra i organisationer 

med medarbetare vilka har ett särskilt kulturellt perspektiv och för ledare som har en 

viss världsbild (Highsmith 2009). 

 

Vi har i problemdiskussionen, förutom agilt ledarskap, valt att ta upp ledarskap och 

ledarskapsforskning ur ett större perspektiv, då vi anser det relevant i diskussionen om 

huruvida agilt ledarskap är ett modeord på en redan existerande ledarskapsstil eller om 

det är något unikt. Under studiens genomförande har vi stött på flertalet åsikter om agila 

utveckling, exempelvis i tidskrifts- och tidningsartiklar. Vilket vi i vår studie hoppas på 

att reda klarhet i. Ledarskap är ett ämne som ofta diskuteras och även görs otaliga 

studier på. I den föränderliga värld vi befinner oss i kommer det fortsatt krävas 

ytterligare studier, då det leder till ytterligare dimensioner av ledarskap. Organisationer 

ställs inför nya utmaningar med ökad konkurrens. För att kunna vara en del av 

konkurrensen krävs det att verksamheten består av högpresterande medarbetare, vilka 

effektivt levererar varor och tjänster till kunder med bra kvalitet. För att detta ska vara 

möjligt har ledaren en viktig roll. Från att ha varit en delegerande chef som tagit ansvar 

för alla beslut, stora som små, krävs det i framtiden att chefen tar på sig rollen som 

ledare (Jacobsen & Thorsvik 2014). Oavsett om agilt ledarskap är en ny benämning på 

någon form av redan existerande ledarskap eller något eget och unikt anser vi att 

utveckling av fenomenet är till nytta för fortsatt forskning inom ledarskap.  
 

Är agila ramverk främst ett sätt att få organisationen att framstå som innovativ med 

fokus på framtiden, istället för att ta hänsyn till de behov verksamheten och dess 

medarbetare har? Nyfikenhet gör att vi ställer oss frågan, då vi ifrågasätter om 

medarbetarnas behov och ökad motivation är en anledning till varför organisationer 

implementerar agilt eller om det i själva verket bara är en positiv följdeffekt där 

prioriteten var att framstå som innovativ. Highsmith (2009) lyfter fram att 

organisationer glömmer bort intentionen med det andra argumentet, medarbetarnas 

välmående och vilja att gå till arbetet. Studier och forskning görs på organisationens 

metoder för att nå flexibilitet och effektivitet i sin verksamhet (Highsmith 2009). Vilket 
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är ytterligare ett argument för att vidare forskning med fokus på relationen mellan 

ledaren och dess team. 

 

Nuottila, Aaltonen och Kujala (2016) vill med sin studie, Challanges of adopting agile 

methods in a public organization, belysa behovet av att ytterligare forskning behövs 

inom agil utveckling och framförallt inom fler branscher än de som tidigare studerats. 

De flesta forskningsrapporter utgår från IT-branschen. I dessa rapporter är det dessutom 

främst de agila metoderna som det tas hänsyn till. Ledarskapet i dessa branscher har gått 

från ett traditionellt kontrollorienterat styrande till ett agilt ledarskap. Syftet med att 

implementera agilt ledarskap i dessa branscher var att öka effektiviteten och 

flexibiliteten samt eliminera onödig dokumentation, administration och produktivitet 

som ej innebar något värde. Resultatet av studierna inom IT-branschen påvisade att 

dessa organisationer lyckats öka kundnöjdheten samt skapa ett flexibelt 

förändringsarbete vilket bidragit till vidare utveckling (Nuottila, Aaltonen & Kujala 

2016). Nuottila, Aaltonen och Kujala (2016) belyser även behovet av hur agila metoder 

i praktiken kan användas i olika utformning inom organisationer för att gå från 

traditionell till agil projektledning. Trots att studier av agilt ledarskap enklast utförs 

inom IT-branschen anser vi att studier på andra branscher kan ge ytterligare perspektiv 

av agilt ledarskap. Därmed avser vi att studera olika branscher, även de som ej säger sig 

arbeta agilt. Vi anser att det ger oss möjligheten att förstå innebörden av fenomenet agilt 

ledarskap. 

1.3 Problemformulering 

Vad innebär agilt ledarskap?  

För att kunna svara på ovanstående ställer vi oss följande delfrågor:  

- Vad innebär agilt arbete i en organisation? 

- Kan agilt ledarskap användas i organisationer som ej säger sig arbeta med agila 

metoder? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom tolkning och värdering av organisationers 

beteenden skapa en uppfattning av det agila ledarskapet. Syftet är även att förstå om och 

hur det agila ledarskapet kan appliceras på organisationer oavsett om agila metoder 

används eller ej. Studien är intressant för studenter och ledare men även individer vilka 

är intresserade av hur ledarskap kan komma att se ut i förhållande till framtidens 

organisationer. 

2. Teoretisk referensram 

Vi har i den teoretiska referensramen valt att utgå från den agila utvecklingen och 

beskriva den mer ingående. Då litteratur och forskning skiljer sig åt och det inte gått att 

hitta någon enhetlig modell för hur en agil verksamhet bör arbeta, har vi valt att styrka 

de olika delarna i agil utveckling med andra mer välkända teorier som självstyrande 

team, kommunikation och Golemans sex ledarstilar.  

2.1 Agil utveckling 

Ett av argumenten för att implementera agila metoder till en organisation är att ge 

verksamheten möjlighet att anpassa sina produkter och tjänster till en dynamisk 

marknad (Boehm 2002). De agila metoderna vilka är en del av ramverken härstammar 

visserligen från IT-branschen som en motreaktion till traditionella 

projektledningsmetoder, men kan även appliceras på andra branscher. Användning av 

metoderna har tidigare främst varit lämpligt hos små till medelstora projekt men har på 

senare tid kommit att spridas vidare även till större projekt (Boehm 2002; Berglund 

2014; Puri 2009). Anledningen till att agila metoder främst passar på mindre projekt är 

att de till sin natur är lättrörliga, medan större projekt naturligt är motsatsen (Elshamy & 

Elssamadisy 2006).  

 

Personlig kommunikation samt snabba leveransperioder är viktiga aspekter när agila 

metoder diskuteras. Agila metoder ska förenkla hierarkiska relationer och byråkratiska 

processer vilket ska underlätta för medarbetarna att leverera produkter eller tjänster 
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vilka möter kundens efterfrågan (Puri 2009; Boehm & Turner 2003). Organisationer 

med företagskulturer där beslutsfattande är starkt förknippade med hierarki, kan vid 

situationer där beslut ska tas stöta på hinder. Motståndet kan innebära slitage mellan 

organisationens ledare och medarbetare. Agila metoder kräver decentraliserad styrning 

där alla involverade medarbetare i teamet kan fatta beslut gällande projektet (Boehm & 

Turner 2003). En studie gjord av Cao, Mohan, Xu och Ramesh (2009) på fyra olika 

projekt, visade att förändringar i företagskulturen som till exempel sammanslagning 

alternativt uppköp av organisationen har betydande roll för hur de agila metoderna 

resulterar i framgång eller misslyckande. Även ledningens inställning påverkar projektet 

enligt Cao et al. (2009). Att organisationen förhåller sig till det agila synsättet som en 

del av företagskulturen är ett krav enligt Measey (2015) för att nå framgång.  

 

 
Modell 2. The agile mindset wraps around everything (Measey 2015:11). 

 

Exempelvis så är tillämpning av whiteboardtavlor är ett vanligt verktyg inom agila 

metoder för att tydligt visa vad projektet befinner sig, vad som har gjorts och vad som 

står näst på tur. Organisationen är inte agil enbart om metoderna finns i verksamheten. 

Modell 2 beskriver vikten av att det agila synsättet sitter i ryggraden hos 

organisationens medarbetare, det behöver vara en del av företagskulturen. Medarbetarna 

behöver identifiera sig själva med det agila för att kommunicera med kunderna på rätt 

sätt och därmed ha möjlighet att dra nytta av de fördelarna de agila metoderna för med 

sig (Measey 2015).   
   

Puri (2009) förklarar att agilt inte handlar om arbetsmetoder utan styrning eller regler, 

vilket lätt kan missförstås (Puri 2009; Gustavsson 2007). Även Highsmith (2009) ställer 

sig frågande till kritiken att agila metoder definieras med ad hoc, odisciplinerade 
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arbetssätt och sämre teknik. Han menar att dessa kritiker ej kan ha satt sig in i de agila 

metoderna. Att vara disciplinerad är att göra det man åtar sig att göra, vilket agila 

organisationer tenderar att göra i samma utsträckning som mer traditionella 

organisationer, trots att de arbetar med mindre detaljplanerad dokumentation 

(Highsmith 2009). Agila metoder står för smidighet och rörlighet vilket i sig definierar 

möjligheten till flexibilitet utan förlorad kontroll (Gustavsson 2007). Agilt är att besitta 

förmågan att både vara innovativ, produktiv och kunna svara på förändring för att nå 

resultat i ett oroligt affärsklimat. Hur agil organisationen är beror på förmågan att 

balansera flexibilitet och stabilitet, att skapa en rytm (Highsmith 2009). Till skillnad 

från vattenfallsmodellen, med metoder vilka syftar till att IT-projekt utförs i sekvenser i 

en viss ordningsföljd, utförs agila metoder med fokus på värdeskapande processer. 

Dokumentation, administration och analys av projektets förutsättningar är tidskrävande 

processer vilka utförs i traditionella metoder som vattenfallsmodellen (Puri 2009). Med 

agila metoder reduceras de administrativa processerna kraftigt, medarbetarna ägnar sig 

åt det vilket skapar värde för kunden (Puri 2009; Measey 2015).  

 

Agila metoder förespråkar kontinuerlig kommunikation med kunden istället för skriftlig 

dokumentation. Syftet är framförallt att den täta dialogen gör det möjligt att fånga upp 

ändringar tidigare och arbetsteamet kan därmed med effektivare metoder anpassa 

produkten eller tjänsten (Cao & Ramesh 2008; Measey 2015). Avsaknaden av den 

skriftliga dokumentationen är en av anledningarna till att det kan ses som ett problem att 

applicera agila metoder på större och komplexa projekt. Att ej dokumentera allt vid ett 

komplext projekt resulterar lätt till lösa trådar och skapar därmed stora problem, vilka 

kan bli svåra att åtgärda (Boehm 2002). Informell kommunikation både mellan 

medarbetarna och gentemot kunder kan enligt Fitzgerald, Harnett & Conboy (2006 se 

Cao, Mohan, Xu & Ramesh 2009) skapa missförstånd och utgör ytterligare ett argument 

för att agila metoder är svårare att lyckas med i större projekt med fler involverade 

individer. 

 

Trots de svårigheter ett större projekt kan ha vid implementering av agila metoder går 

utvecklingen framåt. Elshamy och Elssamadisy (2006) har genom många års arbete 

utvecklat metoder att även kunna applicera på större projekt. Genom att först lösa 

projektets utmaningar i en mindre grupp för att sedan expandera till den tänkta 

storleken, kan ledaren frigöra de problem och hinder vilka vanligen uppstår vid 
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genomförandet av ett större projekt. De är dock tydliga med att implementering av agila 

metoder på större projekt är mer avancerat än traditionella metoder (Elshamy & 

Elssamadisy 2006). Det råder delade meningar bland forskare och författare gällande 

huruvida användandet av agila metoder i större och komplexa projekt är till fördel eller 

ej. Rasmussen (2003) anser att det ej är möjligt att leda dessa projekt med agila metoder 

medan Gustavsson (2007) i sin bok, AGILE - konsten att slutföra projekt, skriver att 

Agila metoder passar utmärkt att använda som modell vid komplexa projekt. 

Gustavssons (2007) argument är att i de komplexa projekten kan det vara svårt för både 

kunden och arbetsteamet, att visualisera det slutliga resultatet. Därför kan de agila 

metoderna underlätta arbetet med tanke på att de dokumenterade projektdetaljerna till 

viss del uteblir, till förmån för tätare kommunikation (Gustavsson 2007). 
 

2.1.1 Roller i den agila organisationen 
 
Alla organisationer består av individer med olika roller, likväl en agil organisation. 

Vilka roller den agila organisationen består av beror till viss del på vilket ramverk som 

används men generellt ett arbetsteam, en kund, en ledare och övriga intressenter 

(Measey 2015). Vidare i detta kapitel har vi valt att fokusera på de två roller vi anser 

vara relevanta för att kunna skapa förståelse för det agila synsättet och för att svara på 

vår problemformulering.  

Det agila teamet 

Vi återgår till Highsmith (2009) och hans förtydligande av att det initialt fanns två 

argument till uppkomsten av det agila manifestet, där det andra argumentet var att se till 

att medarbetarna med glädje ville gå till sitt arbete varje dag (Highsmith 2009). Det 

agila teamet definieras som ett självstyrande team. De bestämmer hur projektet ska 

genomföras, hur många perioder även kallade sprintar som krävs, vem som utgör arbetet 

och till sist ansvarar teamet för leverans till kunden. Individerna i teamet behöver ha 

specialistkunskaper inom ett område men dessutom behöver de ha tillräcklig kunskap 

för att förstå vad resterande medlemmar i teamet gör. Ett självstyre är inte detsamma 

som att teamet får göra vad de vill, de har befogenhet att ta avgörande och viktiga beslut 

inom högt uppsatta ramar. Som resultat av de beslut det agila teamet tar under ett 

projekt, utvecklas och anpassar de sig (Measey 2015). Enligt Measey (2015) har det 

agila teamet generellt mer kunskap om det arbete de gör än deras ledare.  
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Genom att skapa en motiverande arbetsplats för medarbetarna, kan effekterna av ett 

självstyrande team lyftas fram. Inom IT-branschen bidrar effekterna till att självstyrande 

team tenderar att prestera bättre än andra team. Ett självstyrande team innefattas av 

kortare och därmed snabbare beslutsvägar då medlemmarna i teamet har befogenheter 

att själva eller tillsammans ta svåra beslut, vilka i traditionella verksamheter vanligtvis 

tas av en chef. Självstyre bidrar även till ökad motivation, ökad hjärnaktivitet samt ökad 

nivå av initiativ och till sist prestation som kontinuerligt förbättras (Measey 2015).   

Den agila ledaren 

Det agila ledarskapet innefattar specifika egenskaper och förmågor hos ledaren. En 

omfattande studie gjord av Joiner och Josephs (2007) fann att ledarens förmåga att 

förtydliga och förmedla sina intentioner var betydande för att bli framgångsrik. Även 

egenskaper vilka avgör hur bra ledaren samarbetar med intressenter, hur kreativa de är i 

att lösa komplexa problem samt hur proaktiv ledaren är att genom feedback dra lärdom 

av och utveckla sitt eget ledarskap är av stor vikt (Joiner & Josephs 2007). I en agil 

organisation är det av stor vikt att stödja en no blame kultur. Vilket betyder att misstag 

accepteras och ses som en möjlighet att utvecklas, både för teammedlemmarna och 

ledaren (Measey 2015). Ytterligare en studie av Misic (2005) noterar att agila ledare 

inom branscher vilka identifieras som arbetsintensiva, behöver fokusera på individer. 

Inom det agila ledarskapet är ledningens uppgift att fastställa de ramar medarbetarna ska 

förhålla sig till. Det är sedan upp till medarbetarna att självständigt uppnå 

organisationens mål. Ledarens uppgifter består inte av detaljstyrning, som kan vara 

fallet i många traditionella organisationer, utan kännetecknas istället av coachning och 

inspiration. Det krävs en mer stöttande roll utav ledaren än vid styrning inom en 

organisation med hierarkisk organisationsstruktur och styrning (Misic 2005; Berglund 

2004).  

 

För att kunna fånga upp den utveckling vilken det agila ledarskapet befinner sig i, anser 

Puri (2009) att dagens ledare bör fokusera på följande fem aspekter; courage, context, 

course, cadence och cost.  

 

Courage beskriver behovet av mod hos de ledare vilka praktiserar ett agilt ledarskap. 

Implementering och utveckling av agila metoder kräver ett hårt arbete och praktiserande 

av de nya arbetsmetoderna inom organisationen. Misslyckanden ska ses som en 
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möjlighet att lära, anpassa och stabilisera de agila metoderna. Ju mer metoderna 

praktiseras ju bättre blir medarbetare och teamet på att utföra dem. Som ett steg i 

utförandet av de agila metoderna sker återkoppling med täta mellanrum, exempelvis var 

femte vecka. Återkopplingen resulterar i att teamet skapar en rytm (Puri 2009). 

 

Context, sammanhanget blir allt mer viktigt för att skapa framgång i genomförda 

projekt. Det räcker inte att fokusera på ett projekt eller delmoment, hela företagets 

verksamhet måste tas i beaktande vid styrning. För att kunna skapa effektiva processer 

krävs det att de svåra besluten tas i tidigt skede. Dessa beslut har som funktion att 

förhindra att projekt tappar kurs och blir okontrollerbara. Frågor som vilken vision 

projektet har, vilka är projektets primära mål och affärsmässigt drivna faktorerna, vilka 

värden i projektet ska främst tas i beaktande när beslut ska fattas samt vilka 

förväntningar finns hos organisationens ledning och aktieägare? (Puri 2009). 

 

Course sammanfattar riktning och framsteg. Context beskriver sammanhanget för 

projektet medan course beskriver den riktning projektet har och framsteg som 

sammanhang och riktning resulterar i. Trots att agila metoder inte förespråkar 

dokumenterade strategier över hela projektet använder sig arbetsteamet av uppsatta 

planer och mål men över betydligt kortare tid. Uppföljning av de kortsiktigt uppsatta 

planerna genomförs i större utsträckning än inom ett traditionellt projekt och den 

muntliga kommunikationen intressenter emellan är betydelsefull (Puri 2009). 

 

Cadance, kadens alternativt rytm används inom ett agilt synsätt för att presentera de 

positiva effekter agila metoder bör leda till. De agila teamen vilka lyckas utveckla en 

rytm utger en teamanda med självförtroende och pålitlighet. Teamens projekt innehåller 

allt färre lösa trådar vilket i sin tur resulterar i att projekten slutförs med kvalitet i tid. 

Det betyder inte att dessa team ej möter problem av olika slag, de problem som dyker 

upp blir dock mer hanterbara än med traditionella metoder (Puri 2009). 

 

Cost, kostnad. Även inom agila projekt krävs det noggrann planering med projektets 

ekonomiska medel. Skillnaden är att man genom projektets genomförande försvarar 

kostnader med det ekonomiska värdet och fördelar för kunden. I ett traditionellt projekt 

sätts det vanligen upp en budget som sedan kontrolleras vid projektets avslut (Puri 

2009). 
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Dagens ledare har många fokusområden och processer att styra och kontrollera, fokus 

bör ligga på de få områden och processer vilka skapar störst värde för verksamheten och 

arbetsteamet. Ledarens uppgift är att förenkla och effektivisera dessa, framförallt i den 

högpresterande och konkurrenskraftiga omgivning organisationer idag befinner sig i 

(Puri 2009). 

2.2 Självstyrande team 

”När en grupp blir ett team händer något enastående. Arbetet känns inte som en börda. 

Det blir roligt. Medlemmar i högpresterande team känner sig involverade, engagerade 

och uppskattade”. 

- (Wheelan 2013:15)  

2.2.1 Från grupp till team 

Dagens starka betoning på arbetsgrupper visar en ökad insikt om att arbetets 

komplexitet kräver samarbete. Det finns dock en tydlig distinktion mellan arbetsgrupp 

och team. I en arbetsgrupp strävar medlemmarna efter att gemensamt uppnå 

organisationens mål. Det är dock först när effektiva metoder för att uppnå dessa mål har 

klargjorts, som arbetsgruppen blir ett team (Wheelan 2013). Levi (2011) menar att 

teamarbete är ett effektivt sätt att förbättra både organisationens produktivitet och 

medarbetarnas arbetsglädje. Implementeringen av team tillhandahåller en ökad 

flexibilitet, vilket är ett krav för att organisationer ska kunna verka i dagens föränderliga 

affärsklimat. Även fast implementeringen av team medför en mängd fördelar både för 

organisationen och medarbetarna är det dock förknippat med problem och utmaningar, 

framförallt gällande normer och sammanhållning inom teamet vilket ofta leder till 

konflikter (Levi 2011). Enligt Levi (2011) beror utmaningarna inom teamen till stor del 

på ett motstånd till förändringar, vilket kräver support från organisationen och ledaren 

för att inte påverka teamets utveckling. 

 

Wheelan (2013) identifierar fyra stadier för att skapa effektiva team. Det första stadiet 

kännetecknas av att medlemmarna är beroende av ledaren för sin förmåga att känna en 

tillhörighet till gruppen. Att ledaren tar kommando är viktigt, inte bara för att skapa en 

känsla av tillhörighet men även för att utveckla grupplojalitet samt skapa en miljö där 

medlemmarna känner sig tillräckligt trygga för att våga ta initiativ (Wheelan 2013). 
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Ledaren bör, i det första stadiet, vara styrande, strukturerad och självsäker eftersom 

medlemmarna inte haft tid att organisera sig. Det andra stadiet handlar om att utveckla 

gemensamma mål, procedurer och värderingar. Vid den här tidpunkten försöker 

gruppmedlemmarna frigöra sig från den beroendeställning de har gentemot ledaren. 

Frigörelsen leder oundvikligen till konflikter gällande gruppens mål och värderingar, 

vilket också är nödvändigt för att skapa en tillit inom gruppen. Ledaren bör successivt 

ge medlemmarna ett större inflytande och således tillåta självstyrning i större 

utsträckning (Wheelan 2013). 
 

I det tredje stadiet har gruppen lyckats navigera genom de oundvikliga konflikterna 

varav engagemanget, tilliten och viljan att samarbeta ökar. Enligt Wheelan (2013) är 

ledarens uppgift i det tredje stadiet att involvera medlemmarna i ledarskapsprocessen, 

ledarrollen är således inte lika nödvändig på senare utvecklingsstadier eftersom att roller 

och mål har tydliggjorts inom gruppen. Ledaren intar en mer konsultativ roll i 

förhållande till gruppen (Wheelan 2013). I det fjärde stadiet har gruppen lyckats bli ett 

högpresterande team där arbetet utförs väl. Gemensamma mål, procedurer och 

värderingar efterföljs vilket innebär att teamets produktivitet och effektivitet är god 

(Wheelan 2013). Eftersom medlemmarna arbetar aktivt för att uppnå målen blir ledarens 

roll än mer konsultativ, i de fall där gruppen utvecklas till att bli ett team ses ledaren 

som en medlem av teamet snarare än ledare (Wheelan 2013). 

 

2.2.2 Självstyrande team och agila metoder 

Självstyrande team är en av principerna i det agila manifestet och ses därför som en 

betydande framgångsfaktor inom agila projekt. Att teamen är självorganiserande 

innebär att de möjliggör implementering av agil praxis samt agila värderingar och 

principer (Fowler & Highsmith 2001; Chow & Cao 2008). Implementeringen av 

självstyrande team inom organisationen innebär huvudsakligen att ansvar förflyttas från 

ledning till teamets medlemmar (Levi 2011). För att självstyrande team ska nå framgång 

krävs enligt Cockburn och Highsmith (2001) ett gemensamt fokus, ett ömsesidigt 

förtroende och förmågan att omorganiseras gång på gång för möjligheten att möta nya 

utmaningar. Enligt Wilson (1995) innebär självstyrande team en möjlighet att förbättra 

både kvalitet och produktivitet, men det kräver en förändrad chefsattityd. Med 

förändrad chefsattityd menar Wilson (1995) mindre kontroll och en delegering av 

befogenheter i en större utsträckning. Den kontroll som vanligtvis utövas av chefer 
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ersätts av medlemmarnas kontroll av varandra inom gruppen (Wilson 1995; Yukl 2013). 

Det står klart att ledare som anammar självstyre har ökade produktivitetsmål, 

kvalitetsmål samt minskad mängd konflikter i åtanke vid implementeringen av 

självstyrande team (Manz & Sims 1987). Manz och Sims (1987) ifrågasätter dock om 

självstyrande team implementeras för att förbättra produktiviteten eller om det 

egentligen handlar om att förbättra de anställdas arbetskvalitet. 

 

Wilson (1995) menar att möjligheten att implementera självstyrande team är beroende 

av företagets villighet att ifrågasätta och förändra företagets formella strukturer. 

Vanligtvis fastställer ledningen själva uppdraget, verksamhetens spelrum samt budget, 

medan det självstyrande teamet får befogenheter och ansvar över bland annat 

prestationsmål, arbetsfördelning, lönenivåer och medarbetarutvärderingar (Yukl 2013). 

Även Levi (2011) nämner att skiftet mot självstyrande team kan vara problematiskt i 

organisationer som har en traditionell syn på styrning och kontroll. Yukl (2013) hävdar 

att alla sorters team kan vara självstyrande, inte bara inom traditionell 

tillverkningsindustri, självstyrande team har även applicerats på tjänsteindustrin i allt 

större utsträckning. Levi (2011) hävdar dock, till skillnad från Yukl (2013) att 

utvecklingen av självstyrande team är en problematisk process som inte passar i alla 

situationer. 
 

Wilson (1995) beskriver det självstyrande teamet som ett alternativ till organisationers 

traditionella hierarkiska struktur. Tillämpningen av självstyrande team har, enligt 

Wilson (1995) visats ge resultat, så bra resultat att en del företag väljer att kalla de 

självstyrande teamen för högpresterande team. Yukl (2013) hävdar att självstyrande 

team leder till högre engagemang och tillfredsställelse, lägre personalomsättning och 

sjukfrånvaro samt en ökad effektivitet. En förbättring av kvalitet och produktivitet kan 

dock endast åstadkommas genom förändring av de anställdas kompetensnivåer (Wilson 

1995). Wilson (1995) menar att kompetensnivåerna inte kan höjas uteslutande genom 

utbildning, det är istället de tillfällen där anställda får en möjlighet att utveckla sina 

talanger i arbetet som bäst resultat uppnås. Utvecklingen kräver ett förändrat 

chefsbeteende där de traditionella hierarkierna avskaffas för att ersättas med 

självstyrande team (Wilson 1995). I likhet med Wilson (1995) och Yukl (2013) syn på 

det förändrade chefsbeteendet menar Wheelan (2013) att ledarens roll måste vara 

mindre styrande för att högpresterande team skall kunna utvecklas. 
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2.2.3 Ledarskap inom självstyrande team 

Wilson (1995) nämner att chefer kan vara oroliga över att förlora sitt chefskap där de 

menar att en grupp utan styrning är ekonomiskt ofördelaktigt, kvalitetshämmande samt 

påverkar produktiviteten negativt, vilket i sin tur leder till risker och problem (Wilson 

1995). Enligt Wilson (1995) påverkas inte självstyrande grupper negativt av en mindre 

grad styrning. Om det verkligen sker, menar Wilson (1995) att det istället beror på att 

gruppens gemensamma styrka inte nyttjas fullt ut. Därför måste en viss styrning ske 

genom att ledaren presenterar en gemensam referensram med ett gemensamt syfte och 

normer för att undvika att gruppens alternativa lösningar och resultat försummas 

(Wilson 1995). Yukl (2013) menar att även om gemensamma syften och normer har 

existerar kan självstyrande team misslyckas utan ett kompetent ledarskap och support. 

Cockburn och Highsmith (2001) poängterar att självstyrande team inte är okontrollerade 

ledarlösa team, ledarskapet är närvarande men varsamt och anpassningsbart med en hög 

grad av feedback och en finkänslig styrning. 

 

För att beskriva ledarskapet inom självstyrande grupper väljer Yukl (2013) att dela in 

ledarskapet i interna och externa roller. Den interna ledarskapsrollen involverar 

ledningens befogenheter som överlåts till, och fördelas inom gruppen. Det är vanligt att 

självstyrande team har en intern ledare som är utvald av medlemmarna och som 

vanligtvis byts ut regelbundet. I självstyrande team är de viktigaste uppgifterna 

uppdelade bland medlemmarna, de är inte teamledarens ansvar. Teamledarens främsta 

ansvar är istället att koordinera och underlätta gruppens beslutsprocesser. Trots att en 

intern ledare är utvald kan dock en form av delat ledarskap uppstå i de tillfällen där en 

av medlemmarna tar på sig en ledarskapsroll på grund av sin expertis inom specifika 

områden (Yukl 2013). 
 

Den externa ledarens roll innefattar befogenheter som inte överlåts till den självstyrande 

gruppen. Den externa ledaren, som ofta ansvarar för flertalet självstyrande team, har 

som främsta uppgift att inta rollen som coach och konsult under den period där gruppen 

formas. En betydande coachning och uppmuntran är vanligtvis nödvändigt för att 

teamet ska bli framgångsrikt (Yukl 2013). Med coachning menar Yukl (2013) i detta 

fall att ledaren hjälper medlemmarna med planering och organisering av arbetet, 

beslutsfattande samt konfliktlösning snarare än specifika råd gällande utförandet av 

själva arbetet. I takt med att gruppen utvecklas kan medlemmarna gradvis åta sig mer 
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ansvar gällande coachning av nya gruppmedlemmar samt förbättring av deras egna 

arbetsrelationer (Yukl 2013). 
 

Att leda självstyrande team kräver, enligt Levi (2011) en ny inställning till ledarskap. 

Trots att de självstyrande teamen i stort kontrollerar och leder sig själva tillhandahåller 

den externa ledaren andra viktiga roller såsom coaching, support och motivation (Levi 

2011). En viktig del av den externa ledarskapsrollen är även att erhålla nödvändig 

information, resurser och support från organisationen. Till skillnad från traditionella 

ledare inom funktionella grupper använder inte externa ledare inom självstyrande team 

sin legitima makt för att direkt påverka teamet, istället är de externa ledarna mer 

fokuserade på att genom sin expertis influera teamet (Yukl 2013). Yukl (2013) hävdar 

att framgången hos självstyrande team är beroende av en kompetent extern ledare, inte 

bara i övergångsfaser mellan olika projekt eller uppgifter utan även i prestations faser 

där teamet är mer eller mindre självgående. Manz och Sims (1987) menar, i likhet med 

Yukl (2013) att den externa ledarens roll i självstyrande team skiljer sig från 

traditionella ledarskapsroller. Ledaren för självstyrande team främjar, i större 

utsträckning, att medlemmarna ska kunna leda sig själva (Manz & Sims 1987). 

2.3 Kommunikation i organisationer 

Kommunikation har en fundamental funktion i en organisation vilket gör att det blir en 

naturlig del i vår teoretiska referensram. Ordet kommunikation kommer från latinets 

communis som betyder gemenskap (Blomquist & Åkesson Röding 2010). 

Kommunikation består av länkar vilka håller samman en organisation, men har även 

andra viktiga funktioner såsom grund för beslut och lärande. Genom kommunikation 

skapas även mening och sammanhållning för organisationens medarbetare (Jacobsen & 

Thorsvik 2014). I den agila organisationen är effektiv kommunikation en viktig 

beståndsdel där dokumenterad information begränsas till förmån för tät verbal 

återkoppling i syfte att skapa en mer flexibel och snabb leverans (Cao & Ramesh 2008). 

Grundarna till det agila manifestet har arbetat fram 12 principer varav en lyder: 

 

“Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet”. 

- (Fowler & Highsmith 2001:2) 
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Kommunikation i organisationer kan beskrivas som en konstant pågående process där 

medlemmarna bevarar och förändrar organisationen genom kommunikation med både 

individer och team inom organisationen men även med externa parter (Keyton 2005 se 

Jacobsen & Thorsvik 2014). Förklaringen innefattar då alla aktiviteter inom 

organisationen och i dess omvärld. I en mer traditionell definition läggs ofta fokus på 

själva kommunikationen vilket då kan beskriva som en process där information 

utvecklas mellan parter, individer och/eller team. Begreppet kommunikation har vidare 

utvecklats från informationsöverföring till att också innefatta förmedling av idéer, 

attityder och känslor (Sutton & Porter 1968; Hall 1972 se Jacobsen & Thorsvik 2014).  

 
2.3.1 Kommunikationskanaler 

Förmågan att förmedla rik information är en central fråga i forskning om 

kommunikationskanaler. En kanal förmedlar rik information när den: 

- kan överföra många signaler samtidigt 

- ger möjlighet till snabb återkoppling 

- ger möjlighet att utnyttja muntligt och naturligt språk 

- möjliggör att sändare och mottagare kan vara personliga och anpassa budskapet 

till varandra 
 

Skillnaden mellan information genom en skriftlig alternativt muntlig kanal är just 

förmågan att förmedla rik information. Begränsningen för skriftlig information är 

mängden information som är möjlig att förmedla samt utmaningar med effektiv 

återkoppling från mottagaren (Jacobsen & Thorsvik 2014). Muntlig kommunikation är 

rik information men ger också direkt återkoppling på budskapet (Daft & Lengel 1986 se 

Robbins & Judge 2016).  

 

Genom digitalisering har det skett en utökning av kommunikationskanaler, vilket även 

lett till att förändring av dagens kommunikation på arbetsplatser (Jacobsen & Thorsvik 

2014). Ytterligare kommunikationsmöjligheter såsom chattar, videomöten, intranät, 

molntjänster men också sociala medier har till stor del ersatt den traditionella fysiskt 

skriftliga kommunikationen. Nya möjligheter har öppnat sig där kommunikation mellan 

team kan ske även på geografiskt olika platser. Det som är signifikant för den digitala 

kommunikationen är att de är oberoende av tid och rum. Kritiken mot dagens digitala 

kommunikation är att den blivit svår att begränsa, vilket leder till att medarbetare istället 

får för mycket information som i sin tur leder till stress och ineffektivitet eftersom 
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medarbetarna upplever det svårt att prioritera i informationsflödet (Jacobsen & Thorsvik 

2014; Robbins & Judge 2016). Trots utmaningar med digital ny teknik har ändå 

möjlighet att förmedla kvalitativ information i de nya kommunikationskanalerna 

uppstått. De nya digitala kommunikationskanalerna har blivit en ofta förekommande 

ersättning till det tidigare fysiska mötet mellan individer (Robbins & Judge 2016).  

2.3.2 Kommunikation och struktur 

Kommunikation kan studeras utifrån riktning, där vertikal och horisontell 

kommunikation är två begrepp i forskningen (Robbins & Judge 2016). Den vertikala 

kommunikationen syftar på hierarkiska nivåer ofta mellan ledare och medarbetare, 

medan horisontell handlar om kommunikation mellan kollegor i samma enhet eller 

mellan olika team på samma nivå (Jacobsen & Thorsvik 2014). Utmaningen med den 

vertikala kommunikationen är att informationen lätt förvrängs och förändras nedåt eller 

uppåt i olika nivåer (Robbins & Judge 2016). En mellanchef mottar information från 

ledningen och tolkar utifrån sina utmaningar och syften. En grundläggande utmaning 

med vertikal kommunikation är att den undertrycker kommunikation och social 

samverkan med under och överordnade (Jacobsen & Thorsvik 2014). Horisontell 

kommunikation uppstår mellan medlemmar inom ett team eller mellan team över 

avdelningsgränser men på samma nivå inom organisationen. Denna form av information 

är effektiv och möjliggör koordination och blir därigenom tidsbesparande för 

organisationer (Robbins & Judge 2016). I en agil organisation läggs tonvikten på den 

horisontella kommunikationen inom och mellan team för att uppnå önskad effektivitet 

(Boehm & Turner 2003).  

2.3.3 Kommunikation som ett ledningsverktyg   

Forskare visar att effektiva ledare är bra på att kommunicera. En studie med intervjuer 

på 200 företagsledare framhävde likheter i kommunikation hos ledarskapet (Dubrin 

2006 se Blomquist & Röding 2010). Robbins och Judge (2016) har sammanställt fyra 

syften med kommunikation för ledare: 

 

- Kommunikation används för att organisera medarbetare genom styrning på olika 

sätt. Policys, riktlinjer och formella regler och lagstiftning ska följas. Både 

formell och informell information används. 
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- Kommunikation används för att informera. Behovet av information förändras 

beroende på arbetssituation, men vid organisationsförändringar är behovet ofta 

större.  

- Kommunikation används för att bygga fungerande grupper. Genom att skapa 

utrymme för känslor och sociala behov säkerställer ledaren att gruppen arbetar 

bygger på att ledaren integrerar och samtalar men också tillåter.  

- Kommunikation används för att motivera. Genom tydlig kommunikation om 

visioner och strategier men även genom feedback motiveras medarbetare. 

Förmåga att ge och ta feedback är en förutsättning för att lära och utvecklas.  
 

Förmågan att kommunicera präglar en ledares vardag genom olika typer av 

interaktioner med medarbetare. Oavsett organisationens struktur finns vissa typer av 

dialoger exempelvis svåra samtal, konflikthantering, möten men även ge och ta 

feedback, vilka ledaren kommer att möta. Dessa dialoger är därför av stor vikt för en 

ledare att lära sig att förstå, analysera och hantera genom olika typer av ledarstilar 

(Blomquist & Röding 2010). 

2.4 Ledarskap och emotionell intelligens 

Då ledarskapet inom det agila är fallstudiens huvudsyfte att undersöka, blev det 

naturligt att hitta stöd i andra ledarskapsteorier. Vi valde en ledarskapsteori som 

beskriver sex ledarskapsstilar av Goleman (Goleman, Boyatzis & McKee 2013) då vi 

anser att den beskriver hur ledare bör växla mellan olika stilar. Vi anser att ledarstilarna 

stämmer väl med det agila synsättets behov av flexibilitet och kommunikation. 

Ledarskap handlar inte om att få medarbetare att göra sitt jobb, ledarskap handlar om att 

få medarbetaren vilja göra det. Bra ledarskap handlar inte uteslutande om en kompetent 

arbetsledning eller ett effektivt beslutsfattande, det som istället är kännetecknande är 

förmågan att fånga intresse, lyckas motivera och utveckla energi och arbetsglädje hos de 

anställda (Haslam, Reicher & Platow 2011). För att ledaren ska kunna anpassa sig efter 

olika situationer och individer krävs förmågan att skifta fokus. Goleman är 

upphovsmakare till modellen Emotional Intelligence, EQ-modellen, har utformat en 

modell över ledarstilar utifrån deras förmåga att tillföra ett effektivt ledarskap 

(Goleman, Boyatzis & McKee 2013).  
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Trots ett stort antal försök att genom forskning identifiera faktorer vilka är avgörande 

för framgångsrika ledare, är inte resultaten entydiga (Yukl 2013). Kritik mot Golemans 

EQ-modell menar att ledarskap generellt är svårt att mäta, och därför uppstår också 

frågor i vilken utsträckning just emotionell intelligens har en påverkan på ledarskapet 

(Yukl 2013). Avslutningsvis hävdar kritiker att Golemans forskning endast använt 

tidigare forskningresultat och därför inte tillfört något nytt till forskningen om effektivt 

ledarskap (Yukl 2013). Goleman, Boyatzis och McKee (2013) bekräftar kritiken 

gällande beskrivningen av de olika ledarstilarna, dock hävdar de att Golemans bidrag 

till forskningen är tydligt. Forskningsbidraget består av en förståelse för de olika 

stilarnas emotionella påverkan på omgivningen och dess tydliga bidrag till att förbättra 

organisationens prestation (Goleman, Boyatzis & McKee 2013). 

2.4.1 Emotional Intelligence 

Grunden i de sex ledarstilarna bygger på begreppet Emotional Intelligence, EQ, som 

beskriver en individs fyra olika förmågor till självkännedom och sina relationer. Dessa 

fyra olika förmågor är sedan nedbrutna i ett antal olika kompetenser för att skapa en 

resonans och för att kunna utvecklas till en god och effektiv ledare. Resonans i detta 

sammanhang innebär ledarens förmåga att skapa samklang med individer och team. 

Genom att skapa kopplingar till sina medarbetare och att emotionellt analysera sig själv 

och sina medarbetare blir ledarskapet mer effektivt. EQ-modellens fyra grundbegrepp 

består av: self-awareness, self-management, social awareness och relationship 

management (Goleman 2000).  

 
Modell 3. Golemans EQ-modell (egen modell ur Goleman, Boyatzis och McKee 2013). 
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Vidare förklarar Goleman, Boyatzis och McKee (2013) vikten av att kommunicera 

autentiskt, vilket innebär att vara tydlig med sina egna värderingar och prioriteringar. Vi 

anser att Golemans EQ begrepp och teorier kring ledarstilar är teoretiskt relevanta för 

vår forskning genom dess tydliga betoning vid relationer och vikten av bra 

kommunikation. Goleman, Boyatzis och McKee (2013) hävdar att emotionell 

intelligens går att lära sig, men bortser från det faktum att människor innehar tydliga 

personlighetsdrag vilket påverkar olika individers förmågor.  

2.4.2 Golemans sex ledarstilar 

Goleman, Boyatzis och McKee (2013) hänvisar till en studie vars resultat visat att 

ledare vilka har förmåga att hantera fyra av sex ledarstilar, förbättrar organisationens 

resultat med 15-20 procent. I vår fallstudie om det agila ledarskapet har vi därför använt 

oss av Golemans ledarstilar som stöd i vår tolkning. Enligt Highsmith (2009) 

kännetecknas de agila metoderna av kommunikation, flexibilitet och effektivitet vilket 

kräver ett brett spektra av ledarskapsförmågor. Val av ledarstil och önskat resultat är 

också baserat på situation, vilken roll eller position ledaren eller individen har i 

organisationen (Highsmith 2009). Goleman (2000) berättar att ledarstilarna i sig inte är 

något banbrytande utan det hans forskning förtydligat är, hur en ledare beroende på 

önskat resultat medvetet kan använda sig av de olika stilarna.  

 

De sex ledarstilarna beskrivs som visionärt, coachande, samförstående, demokratiskt, 

trendsättande och kommenderande. De olika ledarstilarna kan analyseras utifrån 

ledaregenskaper men också när de är lämpliga att (Goleman 2000): 
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 Hur stilen skapar 

resonans 
Beteenden/egenskaper När den är lämplig 

Auktoritativ - 

Visionär 
Får människor med sig 

mot den gemensamma 

visionen 

Inspirerar, förklarar hur och varför allas 

ansträngningar behövs, har tilltro till den 

egna visionen, empatisk 

När förändring kräver en ny 

vision eller när en tydlig 

riktning är nödvändig 

Coachande Kopplar ihop individens 

ambitioner med 

organisationens mål 

Lyssnar, uppmuntrar, delegerar, hjälper 

andra att se sina egna styrkor och svagheter 
När det finns behov av att 

medarbetare förbättrar sina 

prestationer genom att bygga 

långsiktiga förmågor 

Samförstående Skapar harmoni genom att 

förena och stärka 

relationerna mellan 

individer 

Uppskattande, vänlig, upprätthåller en hög 

moral, sätter människors välmående i fokus 
När det finns behov av att läka 

sprickor i teamet, motivera i 

stressfulla situationer, bygga 

relationer 

Demokratisk Värderar individers bidrag 

och skapar ägarskap 

genom delaktighet 

God lyssnare, lagspelare, påverkare När det är viktigt att få 

supportrar, skapa konsensus 

och/eller få värdefulla bidrag 

från medarbetarna 

Trendsättande Uppfyller och förverkligar 

utmanande och spännande 

mål 

Stark drivkraft att prestera, initiativrik, 

målorienterad, höga mål och krav både på 

sig själv och andra. Ej relationsbyggande 

När fokus är på att skapa 

högkvalitativa resultat från ett 

motiverat och kompetent team 

Kommenderande Minskar rädslan genom att 

ge tydliga direktiv i 

nödlägen 

Befaller, övervakar, kontrollerar, använder 

makt, hotar 
Vid allvarliga kriser, för att 

initiera en ”turn-around”, 

problem med anställda 

Modell 4. Golemans ledarstilar (översatt Goleman 2000). 

 

De sex ledarstilarna beskriver olika beteenden och egenskaper, men Goleman (2000) 

förklarar att endast fyra av de sex ger en tydlig positiv effekt på arbetsklimatet. Den 

kommenderande och trendsättande stilen bör endast användas vid de tillfällen de avser, 

annars riskeras att demotivation i gruppen skapas (Goleman 2000). Goleman, Boyatzis 

och McKee (2013) beskriver vidare att ett kommenderade ledarskap bör använda endast 

vid kriser samt då större förändringar kräver en tydlig ledare i en kort övergående 

period. Den andra stilen som kan uppfattas negativt är den trendsättande stilen, vilket 

innebär att ledaren genom stark drivkraft på ett tydligt målorienterat sätt vill leverera 

resultat. Denna typ av ledarstil kräver kompetenta och motiverade medarbetare för att 

ledarstilen ska uppfattas som motiverande (Goleman, Boyatzis & McKee 2013). Stilen 

går att förknippa med självstyrande team som tidigare beskrivits i fallstudien i avsnitt 

2.2.2.  
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Den demokratiska ledarstilen passar bäst vid situationer där en ledare behöver input från 

sina medarbetare, dock förutsätter detta att medarbetare har kompetens och kunskap 

annars riskerar gruppen att uppleva ledaren som otydlig. En ledare med en 

samförstående ledarstil har förmågan att ge feedback och skapa en meningsfullhet och 

samhörighet i teamet. De coachande och visionära ledarstilarna är de som har störst 

positiv inverkan på klimatet i en arbetsgrupp. Speciellt den coachande stilen hjälper 

individer att identifiera styrkor och svagheter och agerar uppmuntrande och delegerande 

vilket är kännetecknande för att bygga långsiktigt lärande (Goleman, Boyatzis & 

McKee 2013). Goleman (2000) berättar om paradoxen gällande coachandets effekt på 

organisation prestation då ledarstilen fokuserar på individen och inte på arbetsuppgifter, 

trots det har coachning en tydlig positiv effekt på resultat. Anledningen till det ligger i 

coachingens kärna där ständig kommunikation och feedback skapar motivation hos 

individer och grupper. Motivationen skapas då medarbetare känner stöd och vet vad 

som förväntas av dem (Goleman, Boyatzis & McKee 2013).  

3. Metod 

Vi har, i följande kapitel, valt att detaljerat beskriva de metodval som ligger till grund 

för forskningen. De detaljerade beskrivningarna anser vi ökar forskningens transparens 

och såldes även forskningens trovärdighet. Kritik mot metodvalen inkluderas under 

respektive ämne. 

3.1 Forskningsproblemets karaktär och nivå 

Ett forskningsproblem kan antingen beskrivas som ett inomvetenskapligt problem 

alternativt ett samhällsuppkommet problem (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wägnerud 2017). Vårt forskningsproblem är en blandning av båda karaktärerna. Vi 

anser det vara ett samhällsuppkommet problem med anledning av en tidningsartikel om 

en organisation där VD:n ville avsätta sig själv och låta medarbetarna gemensamt leda 

organisationen. Artikeln väckte en nyfikenhet vilket ledde till att vi började göra 

efterforskningar av det agila fenomenet genom tidningsartiklar, litteratur samt tidigare 

forskning. Då uppmärksammades informationsluckor i teorierna vilket då beskriver ett 

inomvetenskapligt problem. Enligt Esaiasson et. al. (2017) beskriver 

forskningsproblemets karaktär vad som ämnas studeras genom problemformulering och 
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hur problemformuleringen motiveras. Karaktären på vårt forskningsproblem är en 

undersökning av beteenden och attityder gällande agilt ledarskap. Vi har undersökt 

beteenden och attityder inom självstyrande team och ledare i förhållande till det agila 

synsättet. För att kunna urskilja beteenden och attityder och för att få möjligheten att 

förstå dessa har det krävts att vi, bland annat, valt en kvalitativ forskningsstrategi som 

ger oss en djupare förståelse vilket vi ansåg var mest effektivt genom kvalitativa 

intervjuer.  

 

Forskningsproblem kan studeras på ett flertal nivåer där nivån syftar till vilka som är de 

primära mät- och analysenheterna. Nivåerna sträcker sig från individ- till samhällsnivå 

(Bryman & Bell 2011). Nivån på vårt forskningsproblem är på individ- och gruppnivå 

då vi studerar och tolkar beteenden och attityder hos ledare och genom ledarens 

uppfattningar även kan få information om beteenden och attityder inom självstyrande 

team. Eftersom vi även har studerat det agila synsättet inom organisationen som helhet, 

anser vi även att vi tolkar forskningsproblemet utifrån organisationsnivå. Däremot 

utesluter forskningen samhällsnivån då vårt fokus inte varit nationella kontexter trots att 

vi studerat olika slags företag, vi undersöker inte vilka effekter ett agilt synsätt har inom 

samhället. 

3.2 Forskningsprocess 

I forskningsprocessen skiljer forskaren huvudsakligen mellan två grundläggande 

ansatser i förhållandet mellan teori och empiri: induktion och deduktion (Fejes & 

Thornberg 2015). En induktiv ansats innebär att forskaren drar generella slutsatser 

genom erfarenheter och observationer av flertalet enskilda fall. Förhållandet kan 

beskrivas som att teori formas utifrån det empiriska material som forskaren erhåller. 

Deduktion kan beskrivas som motsatsen, där forskaren utgår från en teori och 

därigenom härleder en hypotes eller ett påstående för att sedan undersöka om det 

stämmer i ett eller flera fall. Förhållandet kan beskrivas som att forskaren testar en eller 

flera teorier genom det empiriska underlaget (Svensson 2015; Fejes & Thornberg 2015). 

Vid granskning av forskningsprocesser återfinns oftast inslag av både induktion och 

deduktion varför abduktion har introducerats och utvecklats som begrepp. Abduktion 

handlar om att forskaren ständigt pendlar mellan empiriskt material och redan kända 

teorier. Empirin och teorin jämförs och tolkas med syfte att söka mönster och 

förklaringar (Fejes & Thornberg 2015). 
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Vi har huvudsakligen använt oss av en induktiv ansats. Vi har utgått från vissa delar av 

den teoretiska referensram som presenterats, dock fann vi snabbt luckor i teorin som 

medförde att vi ansåg att en tydligare beskrivning och vidareutveckling av teorierna var 

nödvändigt. Vi valde därför att påbörja insamlandet av empiriskt material i ett tidigt 

skede för att skapa en ökad förståelse av det agila synsättet med hjälp av 

intervjudeltagarna. Vi använder visserligen teorier för att kunna tolka empirin på ett 

effektivt sätt, vilket kan anses deduktivt, men vi anser att den huvudsakliga 

forskningsprocessen kännetecknas av en induktiv ansats. Då de faser som forskningen 

kännetecknats av inte har pendlat mellan intervjuer, teori och åter tillbaka till nya 

intervjuer är en abduktiv forskningsprocess inte applicerbar. Därför anser vi att 

forskningsprocessen, som huvudsakligen är induktiv, även innehåller inslag av 

deduktion.  

 

Vi var öppna för att ta emot den information och kunskap som de kvalitativa 

intervjuerna bidrog med samtidigt som vi inte avvisar den teoretiska referensram som 

forskningen baseras på. Teoriernas påståenden såg vi som en inspirationskälla för att få 

en förståelse av det empiriska materialet. Vi ansåg att de teorier som ligger till grund för 

beskrivningen av det agila ledarskapet kunde utvecklas och specificeras utifrån mer 

praktiska användningsområden varför vi ansåg att redan kända och accepterade teorier 

var en god utgångspunkt för forskningen. Det empiriska materialet, i form av kvalitativa 

intervjuer, blir ett välkommet inslag till de redan accepterade teorierna.  

3.3 Forskningsstrategi 

Kvalitativ forskning syftar till att förklara egenskaper, meningen eller karaktären hos ett 

fenomen medan kvantitativ forskning fastställer mängder och primärt syftar till att 

klargöra fenomenets förekomst eller frekvens. Den målsättning som forskaren väljer 

påverkar vilka frågor, angreppssätt och metoder som bör genomsyra forskningsstudien. 

En kvalitativ forskare frågar sig själv vad fenomenet betyder eller vad det handlar om 

medan den kvantitativa forskaren frågar sig hur vanligt fenomenet är och vilka samband 

som finns (Widerberg 2002). Vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi då vi ämnade 

beskriva hur agilt ledarskap används i praktiken samt huruvida agilt ledarskap kan 

användas i organisationer vilka inte säger sig arbeta med det agila synsättet. Vi ställer 

oss huvudsakligen frågan vad begreppet agilt ledarskap innebär för ledare i de utvalda 
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organisationerna i praktiken. Då de begrepp som ingår i agil utveckling är komplexa har 

det krävts en kvalitativ strategi för att få förståelse för hur de utvalda organisationerna 

arbetar. Även fast vi, till viss del, valde att undersöka begreppets förekomst så handlade 

det inte om en studie av hur vanligt eller till vilken frekvens agilt ledarskap används i 

organisationer.  

 

Yin (2011) beskriver den kvalitativa forskningens utmärkande drag som studier där 

åsikter och synsätt hos de människor som ingår i studien återges, och som meningen 

vilken kan hänföras dessa människors liv i verkliga förhållanden. Den kvalitativa 

forskningen omfattar, enligt Yin (2011), de omständigheter och sammanhang som 

människor lever i och ger därför en förståelse av mänskligt socialt beteende. Eftersom 

att syftet med vår kvalitativa studie är att genom deltagarnas synsätt återge tankar och 

åsikter samt öka vår förståelse gällande socialt beteende i samband med agila 

ledarskapsmetoder anser vi att en kvalitativ forskningsstrategi är passande. I det 

empiriska underlaget valde vi att återge synsätt, tankar och åsikter hos de personer som 

ingår i studien. Vi ville skapa en ökad förståelse över ledarnas beteenden och inställning 

till de agila synsättet och valde därför att låta de kvalitativa metoderna genomsyra vårt 

tankesätt under hela processen. För möjligheten att återge synsätt, tankar och åsikter på 

ett så korrekt sätt som möjligt valde vi att låta de människor som ingick i studien att 

själva styra mötet utifrån ett mer öppet ämnesområde gällande agilt synsätt och 

framförallt agilt ledarskap. Ett kvalitativt tankesätt leder, enligt oss, till att de människor 

som ingår i studien, i större utsträckning, kan få utrymme att beskriva deras syn på agilt 

ledarskap utifrån sina egna åsikter, tankar och synsätt, utan att vi som forskare påverkar 

de studerade människorna i sådan utsträckning att forskningens resultat ser annorlunda 

ut. Det resultat som vår forskning har genererar, anser vi baseras på deltagarnas egna 

åsikter och inte de värderingar och förutfattade meningar som vi forskare innehar. 

 

Yin (2011) beskriver att vanliga tillvägagångssätt inom den kvalitativa forskningen är 

ett flexibelt snarare än fast upplägg av forskningen där insamling av data sker på ett 

sådant sätt att en klarhet skapas gällande omständigheter, sammanhang och deltagarnas 

synpunkter. Vi anser att ett alltför strikt forskningsupplägg hade kunnat påverka vår 

kvalitativa forskning negativt om vi inte ägnat en stor eftertänksamhet till studiens 

upplägg. Vi var tvungna att fullt ut anamma de kvalitativa metoderna och därför vara 

beredda på att justera och, allt eftersom studien fortlöpte, anpassa oss till de olika 
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påståenden som den teoretiska referensramen tillhandahöll. Men främst har vi fått 

anpassa upplägget utifrån de olika åsikter och meningar som deltagarna i studien 

framhöll. 

3.4 Undersökningsdesign 

Inom fallstudier är forskarens mål att, på ett ingående sätt, belysa ett eller flera fall. Det 

som skiljer en fallstudie från andra tillvägagångssätt är att forskaren är intresserad av att 

belysa unika drag hos ett eller flera specifika fall (Bryman & Bell 2011). Behovet av 

fallstudier har, enligt Yin (2006), uppkommit genom att forskare önskar förstå 

komplicerade sociala företeelser. Fallstudier som undersökningsdesign möjliggör att 

forskaren behåller helhet och meningsfullhet i verkliga händelser, såsom exempelvis 

organisations- och ledningsprocesser (Yin 2006). Vi anser att våra forskningsresultat 

krävde att vi förstod det agila synsättet som en komplicerad företeelse, vi ville även 

beskriva fenomenet agilt på ett ingående sätt samtidigt som vi behåller meningsfullheten 

varför fallstudiedesignen blir tillämpligt. Det finns kritik mot att fallstudier är svåra att 

vetenskapligt generalisera utifrån, då en fallstudie endast tar upp ett fall (Yin 2006). Vi 

anser att vår studie är en flerfallsstudie av fenomenet agilt ledarskap. Studien utgår från 

flera organisationer, varpå ett visst mått av analytisk generalisering kan göras vilket vi 

återkommer till under av avsnittet forskningskvalitet. 

3.5 Kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod 

Inom kvalitativ forskning är, enligt Yin (2011), kvalitativa intervjuer den dominerande 

intervjuformen. Intervjun baseras inte på något strikt frågeformulär utan fokuserar 

istället på ett eller flera ämnesområden där deltagaren får möjligheten att framföra 

åsikter och beskriva sin inställning till och uppfattning av ämnet (Yin 2011). Enligt 

Widerberg (2002) är syftet med kvalitativa intervjuer att skapa ett, för forskningen, 

användbart material ur det unika samtal som sker mellan forskare och deltagare. Detta 

innebär att forskaren är det viktigaste verktyget i försöket att lyfta fram deltagarnas 

specifika uppgifter, berättelser och förståelser om och av ämnet (Widerberg 2002). Då 

intervjuerna baseras på ämnesområden är det viktigt att de kvalitativa intervjuerna 

baseras på öppna frågor, vilket innebär att deltagaren formulerar svar på frågorna utifrån 

egna ord utan att begränsas till ett ja eller nej svar (Yin 2011). Trost (2010) anser att 

kvalitativa intervjuer utmärks av att forskaren ställer enkla frågor och får komplexa svar 
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tillbaka. De kvalitativa intervjuerna resulterar i ett gediget material där forskarens 

uppgift är att utröna åsikter, mönster och inställningar (Trost 2010).  Som underlag till 

forskningens empiriska material valde vi att utföra kvalitativa intervjuer. Vi valde att 

inleda intervjuerna med en förklaring av de ämnesområden vi önskade få information 

om. Vi ansåg det viktigt att, efter den inledande delen, inte styra intervjuerna under 

resterande delar. Vi ville att deltagaren själv skulle få möjligheten att lyfta fram de 

åsikter och tankar denne ansåg viktigt inom de olika ämnesområdena. För att skapa en 

djup förståelse för meningen av det som sagts av deltagarna, var vi noga med att 

samtliga forskare alltid var närvarande vid intervjuerna. Vi valde att under intervjun ta 

olika roller, Exempelvis var det en av oss som hade till uppgift att anteckna allt som sas 

utan att lägga tid för reflektioner, den andra skrev ner stödord för att styrka upp det som 

antecknades medan den tredje fokuserade på intervjudeltagarens nyansering av det som 

blev sagt. Vi anser att det dels innebar att vi fick tillgång till flera perspektiv på det 

empiriska materialet, dels att våra förutfattade meningar och förkunskaper inte 

påverkade den information som framkom i intervjuerna i alltför stor utsträckning. 

Intervjuerna spelades inte in av den anledningen att vi ville få intervjudeltagarna att tala 

så öppet som möjligt om respektive ämnesområde. 

 

Många olika intervjuformer finns, där Trost (2010) väljer att skilja mellan olika grader 

av standardisering och strukturering. Men standardisering menar Trost (2010) graden 

till vilken frågorna och situationen är densamma för alla deltagare som intervjuas. En 

hög grad av standardisering innebär att alla deltagare får exakt samma frågor, upplästa i 

samma tonfall, i samma ordning där förklaringar antingen inte ges alls eller ges till alla. 

En låg grad av standardisering innebär en mer flexibel syn på intervjuns 

tillvägagångssätt där frågorna ställs i den ordning som anses passande för situationen 

och följdfrågor anpassas beroende på tidigare svar (Trost 2010). Vi har valt att utföra 

intervjuerna med en låg grad av standardisering. Främst med tanke på vår kvalitativa 

forskningsstrategi, där det var viktigt för oss att deltagarna själva styrde intervjutillfället 

på ett sådant sätt att vi forskare kunde ta till oss deltagarnas åsikter och känslor gällande 

agilt ledarskap. Vi anser att en låg grad av standardisering var det tillvägagångssätt som 

gav oss möjligheten att besvara vår problemformulering på ett trovärdigt sätt.  

 

Med strukturering menar Trost (2010) huruvida frågorna som ställs i intervjun har fasta 

svarsalternativ, vilket gör frågorna strukturerade, eller om svarsmöjligheterna är öppna, 
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vilket innebär att frågorna är ostrukturerade. Vi valde att utgå från ämnesområden 

gällande agilt synsätt, agila metoder, agilt ledarskap, självstyre, kommunikation och 

motivation snarare än strukturerade frågor. Intervjutillfället inleddes av en förklaring av 

studiens syfte varpå deltagaren fick möjligheten att själv styra intervjun utifrån de 

ämnesområden som redan innan hade kommunicerats till deltagaren. Vi hade dock 

ostrukturerade frågor gällande ämnesområdena redo, i de tillfällen vi ansåg att 

deltagaren inte önskade att själv styra intervjun fullt ut. Därför ställdes en del öppna 

frågor under intervjutillfällena för att styra tillbaka deltagaren till de ämnesområden 

som vi ämnade beröra.  

3.6 Urval 

Enligt Svenning (2003) påverkas urvalet av studieobjekt beroende på om 

forskningsstrategin är kvantitativ eller kvalitativ. Inom kvalitativ forskning finns ingen 

anledning till att göra ett slumpmässigt urval eftersom att syftet inte är att generalisera. 

Den kvalitativa forskningsprocessen kräver istället ett selektivt urval för att urvalet ska 

kunna användas i ett exemplifierande syfte. Selektivt urval inom fallstudier innebär att 

forskaren väljer fall efter särskilda kvaliteter hos undersökningsobjekten (Svenning 

2003). Svenning (2003) nämner även snöbollsurval som en typ av selektiva urval, vilket 

innebär att forskaren söker uppslag på nya intervjuer i varje intervju som utförs. Det 

urval som vi har valt i vår forskning grundade sig först och främst på företag som uttalat 

använde sig av agila metoder i ledarskapsutövandet, såsom exempelvis Meridium, 

Ericsson och Telenor. Urvalet ses därför som ett selektivt urval som passar vår 

kvalitativa forskningsstrategi där vi får en möjlighet att exemplifiera den praktiska 

användningen av agilt ledarskap. Ett visst snöbollsurval utgjorde också grund för 

urvalet då vi fick uppslag på nya intervjupersoner under de intervjuer som utfördes i de 

tidigare stadierna av forskningen, som exempelvis under första intervjun hos Ericsson 

där vi fick uppslag på ytterligare en intervjuperson som ansågs kunna tillföra ytterligare 

perspektiv till forskningen. 

 

Syftet till det selekterade urvalet var, i Meridium, Ericsson och Telenors fall, att titta på 

hela den agila verksamheten utifrån både synsätt, modeller, team och ledarskap. På 

Meridium intervjuades organisationens VD. Argumentet för att intervjua VD:n var att 

denne är den enda i verksamheten med en titel vilken definieras med chefskap. Ericsson 

delades upp på två intervjuer där den första var med en av organisationens linjechefer 



  
 

 34 

och den andra en projektledare, detta för att få två olika perspektiv på den komplexa 

organisationen. Intervjun med personalledaren på Telenor valdes med anledning av att 

denne var en av de ansvariga för organisationens implementering av agilt. Flygbolaget 

BRA:s stationschef valdes utifrån ledarskap och självstyrande team med fokusering på 

den regelstyrda flygbranschen och hur det påverkar möjligheten av självstyre. Friskis & 

Svettis verksamhetschef valdes för att denne anser sig vara en agil ledare i en 

traditionell organisation, vilket vi anser tillför ytterligare en dimension till forskningen. 

 

Intervjuerna utfördes uteslutande i deltagarnas arbetsmiljö då vi önskade få en visuell 

förståelse av arbetsplatsens utformning. Vi anser att utformningen av själva 

arbetsmiljön har betydelse för hur vi tolkar att det agila ledarskapet praktiseras, som 

exempel kan nämnas självstyrande team och den typ av lokaler som kan anses vara 

tillfredsställande för ett effektivt självstyrande team. Vi utförde 6 stycken kvalitativa 

intervjuer med personer i ledande positioner inom organisationer i Kalmar och 

Karlskrona. Att utföra endast sex stycken intervjuer kan anses påverka forskningens 

trovärdighet men vi anser att det empiriska material vilket intervjuerna gav är så pass 

omfattande att trovärdigheten bibehålls. Intervjutillfällena planerades till att ta en timme 

i anspråk, något som snarare visade sig bli två timmar. Vi tror att den låga graden av 

standardisering och strukturering var anledningen till att intervjuerna tog så pass lång 

tid. Deltagarna kände sig troligen bekväma i och med vald plats, samt att själva få 

möjligheten att styra intervjuerna. De ostrukturerade frågor som ställdes i vissa tillfällen 

var ett välkommet inslag för att behålla intervjuns fokus under hela intervjuprocessen. 

Vidare anser vi att urvalet föll på ett antal personer som lyckligtvis var insatta och 

intresserade av agilt ledarskap varför vi anser att de intervjuer som vi utfört resulterade i 

ett mycket omfattande empiriskt material som kan tolkas och jämföras med hjälp av den 

teoretiska referensramen på ett effektivt sätt. Då urvalet resulterade i en person per 

respektive organisation, i samtliga fall utom ett, kan viss kritik lyftas. De attityder och 

beteenden vi kunnat tolka genom ytterligare perspektiv på organisationen hade kunnat 

ge oss en mer nyanserad bild av det empiriska materialet. Dessutom går inte våra valda 

intervjuobjekts olika roller att jämföra fullt ut, dock så har valet av deltagarna gjorts 

med ett specifikt syfte, vilket har beskrivits ovan. Med tanke på de olika rollerna i 

organisationerna vilka valts har vi till viss del lyckats fylla de luckor vi anser oss funnit 

vid insamlingen av det teoretiska materialet.  
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3.7 Informationssökning  

Vi började med att söka information inom det agila området i Linnéuniversitetets 

databas OneSearch. Sökorden som användes var bland annat; agilt i kombination med 

ledarskap, team, arbetsgrupper, självstyrande team, kommunikation samt motivation. 

För att utöka sökresultaten användes sökorden även på engelska. Informationssökningen 

på OneSearch i kombination med internetsökningar resulterade i en mängd artiklar, 

vetenskapliga artiklar och litteratur som vi har använt oss av under forskningen. 

Andrahandskällor har använts i vissa fall. Vi har dock försökt att alltid söka upp 

originalkällan, speciellt gällande artiklar, i den mån det ansågs möjligt. Gällande 

litteratur har vi däremot accepterat andrahandskällor till viss del, anledningen är att den 

litteratur som använts är accepterad som kurslitteratur vid universitetsstudier vilket vi 

anser innebär en så pass hög kvalitet att andrahandskällor kan accepteras. 

3.8 Tolkning av kvalitativ data 

Widerberg (2002) menar att en kvalitativ forskning av hög kvalitet kräver att forskaren 

tar till sig hermeneutik som tolkningslära vilket innebär att forskaren tolkar, översätter, 

förtydligar och klargör kunskapsproduktionen. Hermeneutik baseras på en del 

grundläggande antaganden såsom att varje tolkning baseras på vissa förutfattade 

meningar och förväntningar hos forskaren. Andra antaganden gör gällande att all 

förståelse bygger på någon form av förförståelse såsom exempelvis en teoretisk 

referensram samt att i all tolkning och förståelse är de olika delarna beroende av 

helheten och vice versa. Avslutningsvis baseras hermeneutikens grundläggande 

antaganden på att den mening som skapas och framträder bara kan förstås i ett större 

sammanhang (Widerberg 2002). Den tolkningslära som vi anser passar vår 

forskningsstrategi är därför hermeneutiken, speciellt med tanke på de kvalitativa 

intervjuer som genomförts vilka vi anser passar utmärkt att tolka ur ett hermeneutiskt 

synsätt. Vi har avsett att tolka, översätta, förtydliga och klargöra den kunskap som vi 

tagit del av under forskningsprocessen. Vi måste därför acceptera att varje tolkning kan, 

till viss del, ha färgats av våra förutfattade meningar och förväntningar på den teoretiska 

referensramen och det empiriska materialet. Det sätt som vi valt att tolka teorierna på 

kan påverka det resultat och den kunskap som vi tagit till oss och producerat eftersom 

att vi även haft en viss förförståelse av den teori som forskningen baseras på, vilket i sin 

tur kan ha haft en påverkan på det empiriska materialets utfall. 
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Enligt Svenning (2003) kännetecknas den kvalitativa forskningsstrategin av att 

forskaren, utifrån det insamlade materialet, försöker djupdyka i en problematik. 

Westlund (2015) nämner att alla forskare bär på övertygelser, fördomar och förutfattade 

meningar vilka måste förhållas till genom hela tolkningsprocessen. En effektiv tolkning 

av det empiriska materialet, alltså att faktiskt tolka vad som framkommit i och med 

forskningen, kan uppnås om forskaren anammar en genuint nyfiken relation till empirin 

samtidigt som den egna förförståelsen tas i beaktande (Westlund 2015). Rennstam och 

Wästerfors (2015) belyser tre arbetssätt för att skapa ett hanterbart kvalitativt material; 

nämligen att sortera, reducera och argumentera. Genom att sortera empirin skapas 

ordning och överskådlighet i ett annars kaosartat material som ofta är mycket 

omfattande. Att reducera empiri handlar om att forskaren inser problematiken med att 

presentera materialet i sin helhet, och istället beskär materialet på ett sådant sätt att 

materialets olika nyanser och komplexitet bibehålls. Genom att forskaren argumenterar 

för sin tes, med hjälp av empirin, kan ett självständigt bidrag formuleras och forskaren 

får en möjlighet att göra sig hörd (Rennstam & Wästerfors 2015). 

 

Innan insamlandet av empiri skapades förförståelse, till stor del genom den teoretiska 

referensramen men även vid utformandet av bakgrund och problemdiskussion. I och 

med dessa förförståelser skapades även övertygelser, fördomar och förutfattade 

meningar gällande agilt ledarskap. Vi ansåg det viktigt att vi tog oss an varje intervju 

med ett öppet sinne för att inte låta våra förförståelser färga det empiriska underlaget. 

Speciellt med tanke på att vi, i och med vår kvalitativa forskningsstrategi, bör vara 

öppna för utveckling och förändring under forskningsprocessen. För att göra det möjligt 

att tolka det empiriska materialet började vi med att skapa en struktur med rubriker, 

vilken vi sedan utgick från för att gå igenom varje enskild organisation var för sig. När 

vi sedan tolkat varje organisation för sig valde vi att utifrån samma struktur skapa en 

sammansatt text där vi satte ihop de olika delarna under respektive rubrik. 

Sammansättningen gav oss nya tolkningar med anledning av en ökad förståelse i och 

med att vi drog samband och liknelser mellan organisationerna. Detta arbete ledde 

sedan vidare till vår tolkning av materialet. Vårt tillvägagångssätt för tolkning av det 

empiriska materialet stämmer överens med de tre arbetssätt som Rennstam och 

Wästerfors (2015) beskriver; nämligen att sortera, reducera och argumentera.  



  
 

 37 

3.9 Forskningskvalitet 

Enligt Svensson och Ahrne (2015) handlar all forskning om att läsaren ska uppleva 

forskningen som trovärdig med en hög kvalitet. Begreppen validitet, reliabilitet och 

replikerbarhet används frekvent inom den kvantitativa forskningen men ett flertal 

forskare ställer sig frågande till om begreppen är relevanta inom kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell 2011; Thornberg & Fejes 2015). Vi har valt att anamma en kvalitativ 

forskningsstrategi varför vi väljer att benämna validitet och reliabilitet utifrån de 

kriterier som, enligt Bryman och Bell (2011), är bättre anpassade för kvalitativ 

forskning, nämligen äkthet och trovärdighet. Vi anser att vår forskning bör bedömas 

utifrån äkthet och trovärdighet eftersom att vår kvalitativa forskning, med största 

sannolikhet, kommer att inneha en låg reliabilitet. De resultat som vi presenterar blir 

inte detsamma som om undersökningen utförs på nytt, eftersom att forskningen 

påverkas av den sociala miljö som uppstår, just där och då, i mötet mellan oss forskare 

och de deltagare som ingår i forskningen. Validiteten anser vi däremot vara hög då vi 

kan hävda att de slutsatser som genereras hänger ihop genom att vi mätt det som vi 

ämnade att mäta. Men då validitet, främst, fokuserar på själva mätningen väljer vi att 

istället benämna begreppet som äkthet.  

 

För att öka trovärdigheten i kvalitativ forskning finns, enligt Svensson och Ahrne 

(2015), olika tillvägagångssätt, bland annat transparens samt återkoppling till fältet. 

Transparens handlar om att forskaren öppnar upp för diskussion och kritik genom att 

tydligt redogöra för forskningsprocessen på ett sådant sätt att läsaren förstår 

resonemanget bakom metodvalen, vilket ökar forskningens trovärdighet och kvalitet. 

Återkoppling till fältet innebär att forskaren återkommer till de deltagare som ingått i 

forskningen och låter dem ge sina synpunkter på resultaten (Svensson & Ahrne 2015). 

Vi har valt att öka vår forsknings trovärdighet genom att beakta transparens. Trots att 

forskningen kan anses påverkas av den specifika kontext som forskare och deltagare 

befann sig i under intervjutillfällena anser vi att vi nått en hög transparens gällande 

forskningens metodval och tillvägagångssätt. Vilket även innebär att replikerbarheten 

ökar. En forskare som önskar upprepa vår forskning bör få en relativt god bild av de 

metoder och strategier som vår forskning bygger på i form av både detaljerade 

beskrivningar samt kritik mot metodvalen. Vi valde även att, under forskningen, 

återkoppla till flertalet av deltagarna som ingick i forskningen. Anledningen var 

framförallt att återigen säkerställa att vi återgett deltagarnas åsikter och synsätt på ett 
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korrekt sätt, men även för att diskutera de resultat som forskningen genererat. Vi anser 

att transparensen tillsammans med återkopplingen till fältet ökar vår forsknings äkthet 

och trovärdighet. 

3.10 Analytisk generaliserbarhet 

Svensson och Ahrne (2015) menar att kritiker ofta lyfter fram bristen på 

generaliserbarhet som en av den kvalitativa forskningens svagheter. Generaliserbarhet 

handlar om den utsträckning som studiens resultat kan appliceras på en annan miljö 

eller population än den som specifikt ingått i studien (Thornberg & Fejes 2015). Enligt 

Svensson & Ahrne (2015) står forskningens trovärdighet i relation till möjligheten att 

generalisera vilket innebär att även om kvalitativ forskning inte kan generalisera i 

samma utsträckning som kvantitativ forskning kan, är begreppet inte irrelevant. 

Thornberg och Fejes (2015) menar att en mer analytisk generalisering är möjlig inom 

kvalitativ forskning där forskaren tar hänsyn till lokala eller tillfälliga betingelser och 

därför utför en mer spekulativ tillämpbarhet på andra miljöer. Resultatet av forskningen 

bör därför ses som ett perspektiv av fenomenet snarare än den enda sanningen 

(Thornberg & Fejes 2015). Den forskning som vi utfört kan vara problematisk att 

generalisera med tanke på att de resultat som möjligen presenteras inte kan appliceras 

på andra miljöer eller populationer. Vi har delvis valt ett urval av deltagare som arbetar 

eller har valt att arbeta agilt, som alltså valt att anamma ett visst tankesätt och en viss 

ledarskapsstil. Att applicera resultaten på andra miljöer, trots att dessa miljöer också 

arbetar agilt i någon mån, anser vi vara problematiskt fullt ut. De resultat som vi 

framhåller i forskningen ser vi därför inte som den enda sanningen. Vi ser dem som ett 

komplement till dagens forskning vilket vi anser innebär att vi kan hävda en viss grad 

av generaliserbarhet. Det kan antas att mer eller mindre alla organisationer innehar 

någon form av agila metoder eller agilt ledarskap. 

3.11 Forskningsetik 

Bell och Waters (2016) tar upp de regler och normer som gäller för vetenskapliga 

undersökningar, däribland nämns att forskaren ska säkerställa att deltagarna är förstådda 

med forskningens syfte samt att forskarna har deltagarnas samtycke innan 

intervjuarbetet startar.  Enligt Svensson och Ahrne (2015) innebär ett samtycke inom 

forskningen att deltagarna som studeras ska bli informerade om forskningens syfte för 
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att få möjligheten att själva bestämma om de vill medverka. Innan intervjutillfället 

kontaktades deltagarna via telefon alternativt e-post där vi förklarade vad forskningen 

baseras på och vad vi ämnade undersöka. Innan själva intervjun startade valde vi att 

återigen förklara vad forskningen ämnade undersöka. Anledningen var att vi ville 

förbereda deltagaren på att de faktiskt ingick i forskningens empiriska material. Vid 

intervjutillfället erbjöds även deltagarna att vara anonyma, något som inte krävdes av 

någon deltagare. Vi ser det som en viktig del av den forskningsetik som bör beaktas av 

oss forskare. Vi ansåg det viktigt att deltagarna var fullt insatta i att forskningen blir 

föremål för offentligheten och att deltagaren därför redan innan intervjun är införstådd 

med att undanhålla eventuella företagshemligheter. Vi avslutade sedan intervjuerna med 

att återigen ställa frågan om anonymitet för att några missförstånd inte skulle kunna 

uppstå. Med anledning av att ingen krävde anonymitet har vi valt att presentera 

deltagarna utifrån deras riktiga efternamn, då vi ansåg att det ökar forskningens 

trovärdighet och äkthet.   

4. Empiri och tolkning 

I empirin har vi valt att först beskriva studiens fem organisationer samt vilken funktion 

respektive intervjudeltagare har i den organisationen denne representerar. Efter 

beskrivningen följer empiri och tolkning av empirin i avsnitt utifrån den agila 

mognaden, det agila teamet och den agila ledaren. Vid intervjuerna med deltagarna 

observerades en tydlig skillnad i agil mognad hos organisationerna. Med anledning av 

skillnaderna kommer organisationerna få olika utrymmen i empirin och tolkningen. 

Flygbolaget BRA och Friskis & Svettis har genomgående i texten fått mindre utrymme 

än de andra organisationerna. Dessa är dock viktiga för vår övergripande förståelse för 

det agila ledarskapet samt för att kunna besvara vår problemformulering. 

Genomgående i texten kommer vi beskriva organisationernas verksamhet i Kalmar 

respektive Karlskrona om inget annat anges. 

4.1 Presentation av deltagare 

Vi har valt att presentera organisationens bransch och verksamhet då vi anser att det ger 

läsaren en förståelse och ytterligare argument för hur och varför företagen arbetar som 

de gör. Vidare ansågs det relevant att beskriva deltagarens position i organisationen, då 
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vi tror att positionen påverkar deltagarens attityder och åsikter, vilket även kan haft 

inverkan på våra tolkningar. 

 
4.1.1 Meridium 

VD:n, Lindblom, på Meridium beskriver företaget som en verksamhet vilka arbetar med 

helhetslösningar inom digital interaktion med fokus på webb. De levererar publika 

webbportaler och intranät till deras kunder det vill säga andra företag. Verksamheten 

bedrivs från Kalmar och Stockholm med totalt 60 anställda, varav 40 är anställda i 

Kalmar. Lindblom är en av sju delägare till företaget som startades år 2002. Sex av 

delägarna har varit med sedan starten och alla är verksamma i organisationen. 

4.1.2 Ericsson Karlskrona 

Ericsson är en av världens största leverantörer av mobil kommunikationsteknologi. 

Karlskronakontoret, som grundades 1947, har helt övergått från produktion till 

mjukvaruutveckling och forskning. Antalet anställda i Sverige uppgår till ca 16 000 

varav Karlskronakontoret består av ca 650 anställda (Söderström & Palmgren 2017). 

Den främsta verksamheten består av tekniska lösningar för mobilanvändare och mobil 

infrastruktur. Vi har intervjuat två deltagare, Söderbom och Algotsson, vilka arbetar på 

Ericsson. Söderbom är linjechef och har arbetat på Ericsson sedan slutet av 90-talet 

vilket innebär att deltagaren arbetat både enligt vattenfallsmodellen och det agila 

synsättet. Algotsson är agil projektledare på Ericsson sedan ett par år tillbaka och 

ansvarar för ett antal utvecklingsteam. 

4.1.3 Telenor Karlskrona 

Telenor är en helhetsleverantör av kommunikationstjänster i Sverige med totalt 1900 

anställda, varav Karlskrona kontoret består av ca 400 anställda. Telenor Sverige AB 

tillhör Telenorkoncernen som idag är världens största mobiloperatör. Verksamhet består 

av att leverera telefoni, data och medietjänster till slutkund, vilket innebär både 

konsumenter och företag (Telenor u.å). Vår intervjudeltagare på Telenor, Svensson, har 

haft rollen som Development and Operations manager, med personalansvar för 35 

medarbetare i Sverige men också fyra utvecklingsteam i Indien med fyra till åtta 

teammedlemmar i varje team.  
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4.1.4 Flygbolaget BRA Kalmar 

Flygbolaget BRA opererar 41 procent av den totala inrikesmarknaden. Flygbolaget har 

totalt 1100 anställda i Sverige. I Kalmar är det nio anställda varav en stationschef, vår 

intervjudeltagare Bogren. Organisationen är en sammanslagning av flera flygbolag som 

tidigare drivits som separata enheter (BRA u.å.). Omorganiseringen kan ses som en 

utveckling där de separata enheterna, gick från en högre grad av självstyre till en mer 

centralstyrd organisation.  I denna miljö blir skalfördelar initialt svårt att acceptera för 

de olika medarbetarna runt om i Sverige. BRA har nu inlett ett arbete med att skapa en 

gemensam vision och ny kultur för organisationen, i hopp om att hitta 

effektivitetsvinster. Trots att flygbolaget BRA inte, uttalat, arbetar agilt anser vi att 

omorganisationens påverkan på enheternas självstyre blir ett intressant komplement till 

forskningen. 

4.1.5 Friskis & Svettis Kalmar 

Friskis & Svettis är en organisation bestående av 156 ideella idrottsföreningar, vilka 

engagerar ca 17 000 ideella funktionärer. Föreningarna finns till största delen i Sverige, 

men även inom andra länder i Europa. Verksamheten består av att erbjuda träning till 

medlemmarna. Varje förening ansvarar för sin egen ekonomi och finansieras av 

medlems- och träningsavgifter där överskottet går tillbaka till organisationen (Friskis & 

Svettis u.å.). Vår intervjudeltagare, Olsén, är verksamhetschef på Kalmar föreningen 

vilken engagerar 200 ideella funktionärer och har en bakgrund som ledare inom flertalet 

andra organisationer, varav några uttalat arbetat agilt. Friskis & Svettis som 

organisation anser sig inte arbeta agilt men Olsén, som utbildats i agilt ledarskap, önskar 

ändå att implementera delar av det agila ledarskapet i sitt arbete. Vi anser därför att 

Olséns åsikter och tankar om att leda agilt i en traditionell organisation är ett välkommet 

komplement till studien. 

4.2 Agil mognad i organisationerna 

Som tidigare beskrivet varierar användningen av agila synsätt i olika organisationer. I 

vilken utsträckning det agila synsättet används och fungerar, varierar beroende på vilken 

grad av mognad det agila synsättet har i respektive organisation. Med mognad avser vi 

huruvida organisationen har anammat det agila manifestets båda syften; det vill säga att 

skapa en effektiv verksamhet vilken motsvarar kundens kvalitetskrav samt skapa en 
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motiverande arbetsplats för medarbetarna. Graden av agil mognad har, enligt oss, inte 

att göra med hur väl företaget lyckats skapa lönsamhet i och med det agila synsättet. 

Varken flygbolaget BRA eller Friskis & Svettis säger sig arbeta agilt därför kommer 

dessa två ej behandlas under avsnittet 4.2 Agil mognad i organisationerna. 

4.2.1 Syftet med implementeringen av agilt 

På Meridium var syftet med att tillämpa agila metoder att kunna leverera det kunden 

önskade, ej det de hade beställt. Drivkraften fanns i att leverera något snabbt med ett bra 

värde för kunden, vilket blev svårare i den förändringsbenägna omgivning 

verksamheten befann sig i. Initiativet till att börja arbeta agilt kom från en inre drivkraft 

att bli bättre och genom hela förändringsprocessen har organisationen hela tiden haft 

personalen i främsta rummet, vilket enligt Lindblom har varit en naturlig del av 

verksamheten sedan starten.  

 

Söderbom berättar att Ericsson startade sitt arbete med agila metoder i början av 2000-

talet. De var således relativt tidiga med att anamma de agila synsätten efter att tidigare 

ha arbetat utifrån vattenfallsmodellen. Omställningen till det agila krävde en total 

förändring av företagskulturen inom Ericsson, vilket innebär att det agila bör ses som ett 

synsätt inte bara en samling metoder. Enligt Söderbom fanns flertalet anledningar till att 

Ericsson valde att börja arbeta agilt. Bland annat eftersom konkurrensen från andra 

aktörer ökade markant i och med omvärldens digitalisering vilket, för en tungrodd 

organisation som Ericsson, krävde allt snabbare och effektivare arbetssätt. Dessutom 

insåg Ericsson att de ursprungliga kundbeställningarna, vid leverans, levererade en 

tjänst eller produkt som inte ursprungligen hade efterfrågats. Söderbom menar dock att 

de agila metodernas förmodade positiva påverkan på motivationen hos medarbetarna 

inte var något planerat syfte för implementeringen, utan enbart en effekt av 

förändringen. 

 

Telenor har under åren genomgått flera omorganisationer för att anpassa verksamheten 

efter rådande omständigheter och konkurrens. Svensson berättar att den senaste 

omorganisationen inleddes år 2016 och syftade till att anpassa Telenor för en mer 

flexibel och snabbrörlig utveckling av nya produkter och tjänster. Även Telenor 

använde sig tidigare av vattenfallsmodellen för projektstyrning, men med ett visst inslag 

av agila metoder på IT-avdelningens utvecklingsteam. Kombinationen av 
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egenutvecklade och externa system har lett till att Telenors infrastruktur blivit komplex 

och svårarbetad. Svensson berättar att Telenors chefer på IT-avdelningen introducerade 

det agila för organisationens ledning som ett sätt att hänga med i konkurrensen. 

Ledningen bestämde sig därefter för att anpassa och styra fler delar av verksamheten 

mer agilt för öka konkurrenskraften. Därefter beskriver Svensson hur IT-avdelningens 

chefer samlades i flertalet workshops under en sexmånadersperiod för att diskutera och 

sätta upp ramar för den nya mer agila organisationen. Efter dessa sessioner 

informerades övriga chefer att sprida informationen i sina respektive team där även en 

konsultfirma anlitades för att hjälpa till att implementera de agila metoderna. För att 

lyckas med den nya agila organisationen användes ett ramverk som stöd enligt 

Svensson 

4.2.2 Utmaningar och möjligheter med agil implementering 

Lindblom tror att Meridiums största utmaning vid tillämpningen av de agila metoderna 

bestod av att få medarbetarna att tro på att förändringen skulle göra deras arbetssituation 

bättre. Då verksamheten ej befann sig i någon kris vid tillfället och i det stora hela 

fungerade bra var medarbetarna nöjda med hur situationen var. Lindblom menar att 

medarbetarna till en början inte hade någon drivkraft att genomföra någon större 

förändring. Till en början arbetade Meridium med metoderna från Scrum som enligt 

Lindblom fungerade helt ok, men för att göra det ännu bättre valde man att ta ett steg 

bort från Scrum och göra en egen variant med agila metoder med delar från ramverket 

Scrum som passar den egna organisationen bättre. Genom att se till människors 

förutsättningar istället för processer och struktur och därmed anpassa strukturen efter 

medarbetarna, försöker Lindblom få Meridium att följa det agila manifestet istället för 

Scrum. Lindblom beskriver verksamheten som en platt organisation där medarbetarna 

till största delen är indelad olika projektgrupper, det vill säga team. För att göra dessa 

team mer autonoma och självstyrande började Meridium laborera med metoder för att 

göra verksamheten till ett medarbetardrivet företag, där målet är att medarbetarna ska 

styra företaget.  

 

Enligt Algotsson har Ericsson i många år arbetat agilt och medarbetarna ser det agila 

synsättet som en naturlig del av den dagliga verksamheten. Algotsson poängterar dock 

att implementering av det agila synsättet kräver en inskolningsperiod där samtliga 

inblandade inom organisationen måste få tid att mogna i de nya arbetssätten. Detta 
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innebär, framförallt, att resultaten av implementeringen inte går att utläsa i direkt 

anslutning till själva implementeringen. Inom Ericsson har målsättningen alltid varit att 

hela organisationen ska vara involverade i, och ha förståelse av, de agila synsättet menar 

Algotsson. Det är först när hela organisationen har en insikt i vad det agila synsättet går 

ut på, som organisationen kan bli agil fullt ut. Söderbom påpekar att det agila inom 

Ericsson försvåras av marknadens ständiga krav på slutleverans vid specifika datum, 

tidsperspektivet sätter i många fall stopp för ett fullt utvecklat och flexibelt agilt arbete. 

Däremot anser Söderbom att anledningen till att det agila synsättet rönt framgångar 

inom Ericsson, trots tidsperspektivets negativa påverkan, är att hela organisationen 

involverades vid implementeringen av de agila synsättet. Att ledningen på samtliga 

nivåer och dess respektive medarbetare fick kunskap om agila metoder vid ett tidigt 

skede i implementeringen bekräftas av Söderbom. Enligt Algotsson finns det dock 

ledare som till viss del är kvar i vattenfallsmodellens arbetssätt än i dag. Algotsson tror 

att det, i sig, inte behöver vara något negativt men det kan få följder för utvecklingen av 

det agila synsättet. Framförallt är det Ericssons storlek och komplexitet som innebär en 

utmaning för implementeringen av det agila synsättet. Både Söderbom och Algotsson 

berättar att en stor mängd projekt är aktiva vid samma tidpunkt i Ericssons komplexa 

organisation, vilket innebär att om något projekt misslyckas påverkar det andra projekt 

och därigenom även organisationen som helhet. Algotsson menar att för det agila 

synsättet överhuvudtaget ska kunna implementeras krävs det effektiva 

kommunikationsvägar mellan samtliga nivåer inom organisationen. Vilket också anses 

vara en bidragande faktor till att det agila synsättet är fungerande inom Ericsson. 

Algotsson beskriver organisationen och att den trots sin komplexitet anses vara en platt 

organisation där korta beslutsvägar leder till snabba beslut. Vilket också är den mest 

framträdande skillnaden jämfört med tidigare arbetssätt. 

 

Telenor befinner sig fortfarande i en implementeringsfas av det agila synsättet enligt 

Svensson. Svensson antyder dessutom att Telenor skulle haft en effektivare 

implementering av det agila arbetssättet om ledningen uppmärksammat behovet att 

anställa kompetens utifrån med erfarenhet från agilt arbete. I stället användes befintliga 

och orutinerade, men dock, initierande ledare att förmedla ett agilt synsätt i 

organisationen. Ytterligare en utmaning som Svensson belyste är vikten av att alla delar 

av organisationen är medveten om vad ett agilt synsätt innebär för övriga avdelningar. 

Exempelvis hade Telenor upplevt större utväxling av marknadsavdelningens kompetens 
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om marknadsavdelningen lärt sig omsätta kundens krav till funktionalitet på ett 

tydligare sätt. För att göra det tydligare bör marknadsavdelningen tänka i mindre 

etapper, vilket hade blivit enklare om även marknadsavdelningen haft kunskap om det 

agila. Svensson tydliggör vikten av att organisationen måste förstå vad det agila 

innebär, medarbetare i de självstyrande teamen vågar inte vara innovativa och ta beslut 

om inte ledningen står bakom fullt ut. Svensson tror verkligen att det agila är ett bra 

synsätt för att följa dagens utveckling, dock menar Svensson att Telenors ledning inte 

fått tillräcklig information för att förstå det agila synsättet inför implementeringen. För 

att lyckas agilt krävs det att produktionen till en början går ner för att skapa 

förutsättningar långsiktigt, detta uttalades enligt Svensson inte tillräckligt tydligt för 

ledningen. Därför upplevs inte alltid det agila som något positivt, då de resultat 

ledningen förväntar sig inte uppnås under implementeringsfasen.  

4.2.3 Tolkning av agil mognad i organisationerna  

Highsmith (2009) beskriver det agila manifestets två främsta syften, en flexibel och 

snabbrörlig verksamhet vilken effektivt kan möta kundens efterfrågan samt att se till att 

skapa en arbetsmiljö dit medarbetarna vill gå varje dag. Likt många företag kämpar 

Meridium, Ericsson och Telenor i en hårdnande konkurrens i kombination med krav på 

att effektivisera verksamheten för att leverera det kunden önskar enligt budget. Alla har 

gemensamt att de tidigare arbetade med projekt enligt vattenfallsmodellen, men övergav 

den för att lättare kunna anpassa sig till kundernas behov. Det som skiljer alla tre 

företagen åt är vilka delar av det agila synsättet som har implementerats. Vi tolkar det 

som om att Meridium och Ericsson har implementerat synsättet i sin helhet, vilket 

inkluderar båda syftena. Telenor, å andra sidan, anser vi enbart har implementerat det 

första syftet det vill säga metoderna. Skillnader mellan organisationerna är graden av 

mognad i det agila synsättet, där Meridium och Ericsson länge arbetat agilt och där 

organisationerna och ledningen i stor utsträckning skapat en kultur kring ett agilt 

synsätt. Det som skiljer Meridium och Ericsson åt är dock vilket det främsta syftet för 

implementeringen var. Meridium var tydliga med att effektivitet, kvalitet och en 

motiverande arbetsplats var ett gemensamt fokus medan Ericsson främst syftade till 

effektivitet och kvalitet där medarbetarnas välbefinnande blev enbart en positiv effekt.  

 

Kritiken mot att organisationer oftast tillämpar agila metoder med enbart syftet om en 

flexibel och effektiv verksamhet stämmer inte överens på Meridium. Meridiums fokus 
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på båda syftena är något som Highsmith (2009) menar är ovanligt. Välmående hos 

Meridiums medarbetare prioriteras, inte enbart som en positiv effekt av den agila 

tillämpningen. Telenor däremot är precis i början av sin förändring till att i större 

utsträckning arbeta agilt och upplever utmaningar på flera plan, bland annat ledarskap 

och skapandet av självstyrande team, vilket vi återkommer till senare i tolkningen. I vår 

fallstudie framkom det dock att både Ericsson och Telenors storlek och komplexa 

tjänsteportfölj medför utmaningar för att få det agila att fungera fullt ut.  

 

Vi tror att en avgörande anledning till att Meridium har lyckats att se till båda syftena är 

att de ej utförde förändringen till en agil organisation i kris, som var fallet hos både 

Ericsson och Telenor. Meridiums omgivning uttryckte behov av mer flexibilitet och 

kvalitet men trots det var verksamheten lönsam. Med anledning av att organisationen 

inte befann sig i någon kris fanns det också anledning till att inte forcera tillämpningen 

av Scrum. Vi tror att det gjorde att de hade tid och utrymme för att anpassa och 

applicera de delar av metoderna vilka passade på Meridiums verksamhet och 

medarbetare. Då Meridium är en mindre organisation till storleken antar vi att de hade 

förmågan att ställa om verksamheten relativt enkelt. Meridium kunde genom 

kommunikation av visioner och värderingar på ett tydligt sätt föra fram nyttan med att 

anta det agila och därför enklare övertyga medarbetarna att insupa den nya kulturen. 

Meridium är också en platt organisation vilket genom direkt kommunikation ökat 

effekten och tydligheten av vad ledningen vill uppnå. Med anledning av Meridiums sätt 

att anpassa metoderna istället för att anpassa verksamheten har vi skapat ytterligare 

förståelse för vår förvirring gällande vad agila metoder praktiskt innebär. Vilket också 

Fowler och Highsmith (2001) beskriver när författarna presenterar behovet av de agila 

manifestet och varför det arbetades fram. Meridium är ett tydligt exempel på en 

organisation vilken har tagit fram sin egen version av agila metoder med ursprung och 

tolkning från de tolv agila principerna i manifestet.  

 

Ericsson och Telenor är, till skillnad från Meridium, större och mer komplexa 

organisationer. Eftersom att implementeringen av det agila synsättet kan kräva en total 

förändring av företagskulturen anser vi att det också är av denna anledning som 

mognaden av det agila synsättet inte utvecklats i samma takt inom Ericsson och 

förmodligen kommer att innebära en lång mognadsfas för Telenor. Algotsson berättar 

att en del ledare inom Ericsson har svårigheter att helt överge den tidigare 
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företagskulturen och vattenfallsmodellens arbetssätt vilket också haft påverkan på den 

agila mognaden. Vi tror att Telenor, som idag innehar en låg agil mognad, kommer ha 

svårigheter att mogna ytterligare om inte krav ställs på ledarna att anpassa ledarskapet 

och tankesätten till det agila synsättet. Det agila synsättet förespråkar flexibilitet, vi 

anser att komplexitet och flexibilitet inte är fullt samverkande i agila organisationer. 

Organisationerna har en stor mängd projekt som löper parallellt där ett enskilt projekts 

utmaningar kan påverka organisationen i sin helhet. Vi ställer oss därför frågande till 

om komplexa organisationer, som exempelvis Ericsson och Telenor, kan vara fullt ut 

agila då beroenden mellan organisationens olika delar påverkar organisationens helhet. 

4.2.4 Meridiums agila ytterlighet 

Lindblom beskriver att första steget för att göra Meridium medarbetardrivet är 

avvecklandet av ledningsgruppen. Istället har Meridium strategiska forum där alla 

medarbetare är välkomna att delta. Lindblom lyfter fram att syftet med de strategiska 

forumen är att leda verksamheten framåt och föra diskussioner med engagerade 

medarbetare. Arbetet i ledningsgruppen upplevdes enligt Lindblom mer som ett 

rapporteringsforum, de bidrog inte till varandras arbete. Istället engagerar forumen de 

som är intresserade oavsett vilken titel medarbetaren har. Lindblom medger att det har 

krävt mycket arbete för att få forumenen att fungera men att det stärkt organisationen 

ytterligare. Organisationen har infört två olika sätt att ta beslut på, dessa sätt används 

vid allt beslutsfattande i företaget. Lindblom beskriver de två olika metoder att ta beslut 

på, vilket omfattar alla i organisationen. Metoderna benämns som advisorboard och 

konsensmodellen. Advisorboard innebär att ju större beslutet är desto fler behöver vara 

inblandade. För att bedöma storleken på beslutet krävs det att medarbetaren svarar på 

sju frågor. Konsensmodellen fungerar däremot bättre i större grupper. Lindblom 

förklarar modellen och att den bygger på principen att deltagare i gruppen säger ja till 

beslutet så länge det inte finns ett tydligt argument för nej. Finns det inga godtagbara 

invändningar går beslutet igenom.  

 

“Good enough for now, safe enough to try”. 

 - (Lindblom 2017) 
 

Lindblom lyfter upp ett exempel på vad de strategiska forumen har arbetat fram under 

det senaste året, en ny lönemodell. Syftet med den nya lönemodellen är att den 
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traditionella versionen för löneutveckling blev för fyrkantig och begränsade 

medarbetarnas utveckling utanför ramarna. Lindblom upplevde att ju mer företaget 

försökte specificera utvecklingen desto mer glömde de bort företagets värden. Till att 

börja med tillämpade Meridium transparenta löner, vilket innebär att alla vet samtliga 

medarbetares löner. Lindblom berättar att Meridium vill gå ett steg längre och tillämpa 

självsättande löner, vilket är under implementering vid studiens genomförande. 

Lindblom beskriver att självsättande löner byggs upp med feedback från medarbetare. 

Avsikten är att medarbetaren får respons och tydliga argument från kollegor på 

levererad arbetsprestation. Modellen kräver att medarbetarna gemensamt i 

organisationen jobbar på att ta- och ge feedback på daglig basis, enligt Lindblom kräver 

det ärlighet.  

4.2.5 Tolkning av Meridiums agila ytterlighet 

En av de tolv principerna i det agila manifestet är; Högpresterande medarbetare är ett 

resultat av självorganiserande team (Fowler & Highsmith 2001). Meridium har tagit 

utvecklingen med självorganiserade eller självstyrande team ett steg längre. På 

Meridium är stora delar av organisationen självstyrd med tanke på de strategiska 

forumen vilka ersatt organisationens ledningsgrupp. Enligt Levi (2001) innebär 

implementeringen av självstyrande team att ansvar förflyttas från ledning till teamets 

medlemmar. På Meridium har man utmanat medarbetarna ett steg längre genom att låta 

samtliga medarbetare vara med och påverka stora organisatoriska beslut, vilket leder 

vidare till organisationens grad av mognad i den agila utvecklingen. Wilson (1995) 

menar att möjligheten att implementera de självstyrande teamen är beroende av 

företagets villighet att ifrågasätta och förändra företagets formella strukturer. Då 

Meridium till och med förändrat och anpassat den högsta styrningen, det vill säga 

ledningsgruppen, för att anamma självstyret anser vi att Meridium befinner sig i en hög 

grad av mognad av agil utveckling. Med grund i det empiriska materialet från intervjun 

med Lindblom, anser vi att Meridium lyckats skapa tillräckligt engagemang hos 

medarbetarna för att organisationen ska lyckas styra utan en bestämd ledningsgrupp. 

Nästa steg är enligt Lindblom att avveckla sig själv som VD. Studerade teorier gör dock 

gällande att självstyrande team trots allt är i behov av ett styrande ledarskap, beroende 

på den fas teamet befinner sig i (Wheelan 2013; Yukl 2013; Cockburn & Highsmith 

2001). Trots att de flesta team har en intern ledare tror vi att en extern ledare som kliver 

in vid behov är av yttersta vikt. Att Lindblom väljer att se sin roll som överflödig anser 
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vi vara i yttersta laget. Eventuellt är anledningen med utspelet att påvisa organisationens 

framtidsanda. Vi anser att en ledare som kan finna en god balans mellan styrning och 

inspiration också är den ledare som har möjligheten att leda en framgångsrik 

organisation. Joiner och Joseph (2007) fann i sin studie att den agila ledarens förmåga 

att förtydliga och förmedla sina intentioner var betydande för hur framgångsrik 

organisationen var. Vi anser att Meridiums organisation har goda skäl till varför de vill 

skapa en personaldriven organisation. Dock anser vi, med grund i Joiner och Josephs 

(2007) studie, att hur väl de kommer att lyckas ligger i hur tydligt Lindblom kan 

förmedla sina visioner.  

 

Trots att vi anser att organisationen har en hög mognad och att den höga graden av 

självstyre i verksamheten resulterar i högpresterande medarbetare, väcks en nyfikenhet i 

oss huruvida den nya lönemodellen kommer att landa väl i organisationen eller ej. Den 

nya modellen kräver full transparens och ärlighet mellan medarbetarna och Lindblom 

bekräftar i vårt samtal att det är något verksamheten måste arbeta ytterligare med. Vi 

drar inga paralleller mellan självsättande löner och det agila synsättet. Däremot anser vi 

att en av orsakerna till att Meridium kan implementera den nya lönemodellen är att de 

har en väldigt hög agil mognad. De har genom det agila synsättet lyckats förbereda 

organisationens medarbetare för att kunna hantera de transparenta och självsättande 

lönerna. Likt det Lindblom säger, har de en lång väg kvar innan de har en fungerande 

lönemodell, men vi anser att de har skapat förutsättningar för att lyckas. Att applicera 

självsättande löner anser vi vara problematiskt i de flesta organisationer oavsett om de 

agila eller ej, då det kräver en ovanligt avancerad kommunikation mellan medarbetarna 

inom organisationen. Med avancerad menar vi en kommunikation vilken kräver 

fullkomlig transparens och ärlighet. Trots att organisationer många gånger pratar om 

högt i tak är det svårt att skapa en fullt transparant miljö där medarbetare kommunicerar 

konstruktiv feedback mellan varandra.  

4.3 Det agila teamet, organisationens medarbetare 

De olika organisationerna, vilka vi har valt att besöka, arbetar olika med det agila. 

Meridium, Ericsson och Telenor har gemensamt att teamet står i fokus, det som skiljer 

dem åt är att teamens uppbyggnad och medarbetarnas olika roller. Flygbolaget BRA 

eller Friskis & Svettis är inga agila organisationer, däremot har organisationernas team 

funktionen av att vara självstyrande. En av anledningarna till att vi valde att intervjua 
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våra intervjudeltagare på respektive arbetsplats var för att skapa oss en bild av den agila 

verksamheten. Verksamhetens arbetsytor hos Meridium, Ericsson och Telenor bestod av 

öppna utrymmen med plats för samtliga medarbetare i teamet, för att underlätta 

kommunikationen inom teamet. Under intervjuerna har deltagarna valt att fokusera på 

olika delar hos teamet och medarbetarna, vilket gör att teamet och medarbetarna är 

beskrivna utifrån olika perspektiv. 

4.3.1 Teamets sammansättning och funktion 

Lindblom beskriver att Meridium består av sju team, sex i Kalmar och ett i Stockholm. 

Respektive team i Kalmar består av ungefär åtta medarbetare medan de i Stockholm är 

sammansatt som ett större team. Lindblom menar att, hur de olika teamen har satts ihop 

har förändrats under tiden. Till en början bestod ett team av både seniorer och juniorer, 

vilket ledde till att seniorerna gjorde allt jobb och arbetade på egen hand. Lindblom 

upplevde att juniorerna inte riktigt hann med och därför blev passiva och överlät allt det 

svåra till seniorerna. Nu har Meridium som mål att dela upp teamen med enbart seniorer 

eller juniorer, dock med kommunikation och samarbete mellan teamen. Lindblom anser 

att det i sin tur har lett till att seniorerna kan springa på snabbare med svårare och mer 

utmanande projekt, medan juniorerna kan arbeta i sin takt och utveckla sina färdigheter. 

Syftet med samarbetet mellan junior- och seniorteamen är att de ska fungera som 

systerteam med funktion att kompetensöverföra och stötta upp för varandra exempelvis 

vid för hög arbetsbelastning menar Lindblom. 

 

Söderbom berättar att i och med omorganiseringen, var Ericsson tvungna att bryta ner 

de projekt som tidigare utfördes av avdelningar, till att istället utföras av team. De 

produkter och tjänster som Ericsson önskade leverera ansågs kunna dra fördel av att 

utföras av team, vilket förespråkas inom de agila metoderna. Algotsson visar oss 

lokalerna och hur lokalerna anpassats till den nya agila verksamheten. Från att vara 

uppdelat i individuella kontor skapades istället teamytor. Algotsson bekräftar det 

Söderbom berättat, att teamen till största del består av sex till åtta medarbetare, aldrig 

fler än åtta. Algotsson anser att en korrekt teamsammansättning är viktigare i en agil 

verksamhet. Vid anställning berättar Söderbom att det är betydelsefullt att titta på hur de 

fungerar som individer och vad de har för bakgrund för att de ska komplettera de andra i 

det specifika teamet. Söderbom vill att de olika teammedlemmarna ska komplettera 

varandra på ett sådant sätt att teamen blir förändringsbenägna. Teamens inställning till 
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förändring påverkas i stor utsträckning av sammansättningen av junior och seniora 

teammedlemmar där juniora medlemmar ofta är mer förändringsbenägna än seniora. Att 

de seniora teammedlemmarna ställer sig mer kritiska till förändring, anser Algotsson, 

kan bero på att de fortfarande arbetar utifrån vattenfallsmodellens arbetssätt. Söderbom 

beskriver att teamen på Ericsson är uppbyggda utifrån olika medarbetare med delvis 

olika egenskaper och kompetenser för att de ska kunna utföra en arbetsuppgift och lära 

sig av varandra under arbetets gång. Teamen, som ges en hög grad av självstyre, visar 

att produktiviteten och effektiviteten ökar. En bidragande faktor till ökningen är, enligt 

Söderbom, att en stor del av beslutsfattandet överlämnades åt teamets medlemmar. Om 

teamets sammansättning förändras under något av de senare stegen menar Söderbom att 

teamet tar ett steg ner i teamtrappan, vilken beskrivs mer utförligt under avsnitt 4.3.2 

Teamets arbetsmetoder och graden av självstyre. Därför anser Söderbom att en 

konsekvent och stabil teamdesign är av yttersta vikt för Ericsson.  

 

Vidare beskriver Svensson att Telenors IT-verksamhet består av team med både 

utvecklare och systemägare där verksamheten är uppbyggd efter en mängd specifika 

roller utifrån Telenors implementerade ramverk och modeller. Vid beskrivningen av 

Telenors utvecklingsteam utgår Svensson från medarbetarnas olika roller och funktioner 

i teamet. Exempelvis är en funktion i teamet att säkerställa att rätt mängd arbete 

kommer in till teamen i förhållande till kapacitet. Svensson menar att funktionen 

innebär ett stort ansvar trots att det inte innebär något personalansvar. Svensson 

förtydligar även att teammedarbetarna inte behöver befinna sig på samma kunskapsnivå, 

exempelvis finns det medarbetare med expertis på vissa processer eller system.  

 

Bogren berättar att stationen i Kalmar på Flygbolaget BRA nyligen har gått från en liten 

lokal verksamhet till att ingå i en större sammansatt organisation. Kalmar består av ett 

team på ungefär nio medarbetare, men enligt Bogren innebär verksamheten att hela 

teamet sällan är på arbetsplatsen samtidigt. Tidigare i den lokalt styrda verksamheten 

arbetade medarbetarna vanligen ensamma vilket försvårade kommunikationen då teamet 

sällan var samlat. Bogren menar dock att i och med transformationen till BRA har 

bemanningen på stationerna förändrats. Vanligen består bemanningen av fyra 

medarbetare per dag, vilket oftast är uppdelat på två pass och därmed innebär att 

medarbetarna arbetar två och två. Bogren poängterar att det är viktigt att alla i teamet 

kan utföra alla arbetsuppgifter. Givetvis har de olika medarbetarna olika 
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expertisområden men det ska inte påverka hur bemanningen på daglig basis ser ut, säger 

Bogren. Bogren förtydligar att verksamheten inte kan vara beroende av att någon 

specifik medarbetare måste vara på plats. Även på Friskis & Svettis i Kalmar definierar 

Olsén verksamheten som ett och samma team. Olsén beskriver dock att det finns en viss 

uppdelning utifrån de som får lön eller ej för sitt arbete, då det är en ideell verksamhet. 

Olsén delar upp teamet utifrån medarbetare samt ideella funktionärer, vilka har olika 

funktioner och expertiser. Teamet arbetar utefter en verksamhetsplan som tas fram 

tillsammans med verksamhetschefen Olsén. Olsén förtydligar dock att den delen av 

teamet som framförallt är engagerade i den dagliga verksamheten är de som är avlönade 

anställda, det vill säga medarbetarna.  

4.3.2 Teamets arbetsmetoder och graden av självstyre 

Lindblom, Meridiums VD, är tydlig med att beskriva vikten av att verksamhetens 

medarbetare står i främsta rummet. Meridium anser att medarbetarna är organisationens 

enda resurs och de som levererar till kunden. Det är av stor vikt att knyta an individer 

med rätt kompetens för att skapa högpresterande team anser Lindblom. Lindblom menar 

att medarbetarnas välmående prioriteras, när de trivs presterar de bra vilket i sin tur 

leder till nöjda kunder och ett framgångsrikt företag. “För oss är personalen viktigare 

än kunden” (Lindblom 2017). Lindblom ser en stor personalomsättning hos 

konkurrenter, vilket han inte upplever på Meridium. Bra medarbetare gör att det är 

möjligt för teamen att arbeta självständigt med stor beslutsrätt över sitt eget arbete. 

Lindbloms exempel på beslut är att medarbetarna i respektive team gemensamt tar 

beslut om vilka kunder de ska arbeta med. Lindblom beskriver hur Meridiums säljare 

träffar kunderna för att skriva ihop ett anbud. Anbudet läggs sedan upp på företagets 

intranät där respektive team sedan visar intresse. Lindblom berättar att Meridium vid 

flertalet tillfällen har tackat nej till framtida kunder för att inget team har ansett sig vilja 

anta projektet av olika anledningar. Söderbom och Svensson bekräftar att möjligheten 

att bestämma vilka projekt teamen vill ta sig an inte finns hos varken Ericsson eller 

Telenor. Deras verksamheter är betydligt större och mer omfattande och innefattar 

dessutom olika team vilka är beroende av varandra i en och samma produktionskedja. 

Medan projekten hos Meridium, enligt Lindblom, utförs av ett och samma team från 

början till slut.  
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Söderbom beskriver att teamets grad av självstyre först och främst handlar om att 

ledaren inser gruppens mognad. Med mognad av självstyre menar Söderbom arbetet 

från en nyligen sammansatt grupp till ett högpresterande team, vilket ställer krav på ett 

föränderligt ledarskap. Lindblom anser att mognaden av självstyret varierar i de olika 

teamen och framförallt på de olika arbetsplatserna, Kalmar och Stockholm. Stockholm 

har en större utmaning i att anamma fenomenet självstyrande team, med argumentet att 

de har möjligheten att vara mer kräsna enlig Lindblom. Kulturen i Stockholm skiljer sig 

helt från kulturen i Kalmar. I Kalmar “går jag mest runt och myser” säger Lindblom 

(2017) skämtsamt. Lindblom berättar att i Stockholm byts medlemmarna i teamet ut 

oftare, vilket innebär att det kräver ett annat ledarskap med andra funktioner. I Kalmar 

däremot, berättar Lindblom, att självstyret fungerar på så pass hög nivå att Meridium 

har ersatt de vanliga utvecklingssamtalen mellan chef och anställd till att ha 

feedbacksamtal med någon av det egna teamets medarbetare.  

 

Även Algotsson förtydligar att ledaren måste vara införstådd med att varje team 

fungerar olika och därför behöver ledarskapet anpassas för möjligheten att skapa ett 

högpresterande team, vilket fungerar på Ericsson. Teamet ska ledas och utvecklas på ett 

sådant sätt att alla team har förutsättningarna att ta sig an alla typer av projekt menar 

Algotsson. Enligt Söderbom fokuserar Ericsson på att utveckla högpresterande team, 

vilket möjliggjorts genom att ledaren tillåter en så hög grad av självstyre som möjligt. 

Ericsson har valt att identifiera mognadsgraden utifrån fyra steg i en teamtrappa där 

graden av självstyre går från litet till stort beroende på det steg som teamet befinner sig 

i. Söderbom beskriver alla steg i teamtrappan där första steget, uppstartsfasen, handlar 

om en möjlig mognadsutveckling främst för att deltagarna ska få möjligheten att lära 

känna varandra och få kunskap om varandras kompetenser, självstyret är här relativt 

obetydligt. Vidare i steg två har gruppmedlemmarna en sådan kunskap om varandras 

kompetenser att de, till viss del, arbetar tillsammans mot de gemensamma målen och 

graden av självstyre har ökat något. I steg tre har viljan att samarbeta ökat, 

gruppmedlemmarna har hittat sina roller och arbetar därför gemensamt i nästan full 

utsträckning för att uppnå målen. Självstyret i detta steg ökar ytterligare. När Ericsson 

placerar ett team i steg fyra på teamtrappan anses teamet vara högpresterande eftersom 

teamet, i princip, är självgående och innehar en hög effektivitet och produktivitet 

förklarar Söderbom. Söderbom betonar att anpassad kommunikation är av stor vikt för 

att motivera medarbetarna i de olika stegen. Söderbom väljer att lyfta komplexiteten i de 
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olika projekten för att bygga upp självförtroende och därmed skapa ytterligare 

motivation för medarbetarna.  

 

Bogren beskriver att flygbolaget BRA och dess team i Kalmar har gått från en högre 

grad till en mindre grad av självstyre, i och med transformationen. Framförallt i 

förhållande till teamet med de nio medarbetarna. Tidigare kunde stationen i Kalmar 

ensamma ta egna viktiga beslut vilka berörde verksamheten, vilket inte är aktuellt idag 

berättar Bogren. Det som dock var svårare för medarbetarna i den gamla lokala 

verksamheten var att ta beslut under arbetspassen då de i stort sett arbetade ensamma. 

Bogren upplevde tidigare att besluten var svårare för medarbetarna att ta, då de var 

själva. Nu när medarbetarna arbetar i par upplever Bogren det som om de löser problem 

och tar svåra beslut gemensamt under arbetspassen. Det minskade självstyret i hela 

verksamheten har dock påverkat medarbetarna i teamet märkbart, Bogren anser att både 

motivationen och engagemanget har sänkts. Tidigare var arbetet för medarbetarna ett liv 

och de hade en lokal stolthet, nu är det ett arbete med ett anställningsnummer. 

Möjligheten att påverka sin egen arbetssituation skapade meningsfullhet. Graden av 

stationens självstyre är inte något som enbart påverkas av organisationens ledning vill 

Bogren tydliggöra, den regelstyrda bransch vilken flygbolaget BRA ingår i är svår att 

utesluta. Olsén som är relativt nytillsatt verksamhetschef på Friskis & Svettis beskriver 

teamet med en hög grad av självstyre. Olsén upplever det som om teamet sedan en lång 

tid arbetat utan styrning. Möjligtvis en för låg grad av styrning, framförallt gällande 

ramar och riktlinjer för medarbetare och ideella funktionärer att förhålla sig till. Olsén 

förmodar att den låga graden styrning beror på att verksamheten delvis är en ideell 

organisation vilken är beroende av de ideellt arbetande. Styrningen ser olika ut beroende 

på om medarbetaren får lön eller ej. Olsén beskriver att det i de flesta organisationerna 

har en handlingsplan vilken används då medarbetare ej gör det de är där för att göra. På 

Friskis & Svettis kan Olsén ej säga till en ideell medarbetare att de ej får komma till 

verksamheten och arbeta mer, då de är där utan att få betalt. Dock är Olsén tydlig med 

att vissa krav måste sättas på funktionärens engagemang då det är kostsamt att utbilda 

dem.  

 

För att utveckla teamens förmåga till självstyre inom de fem organisationerna, anser alla 

intervjudeltagare att en viktig del av arbetet är att uppmuntra medarbetarna att fatta egna 

beslut. Hur detta sker, ser olika ut för de olika organisationerna. Lindblom berättar att 
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de dagligen arbetar på att bli bättre på att ta beslut. Exempelvis beslut om vilka kunder 

respektive team vill ta sig an som vi berättade om i ovan text. På Meridium har 

dessutom medarbetarna själva befogenheter att göra inköp till företaget utan att få 

godkännande från någon ansvarig. Lindblom litar på att medarbetarna inte tar beslut 

som inte är av värde för verksamheten och dessutom anser han att det leder till ökad 

motivation hos medarbetarna. I en agil organisation behöver alla individer våga 

misslyckas, vilket är en del i att lära sig ta svåra beslut enligt Lindblom. Detta är en 

utmaning för teamets medarbetare. Lindblom är övertygad om att alla medarbetare inte 

är intresserade av att ta beslut och det är upp till var och en, däremot finns det alltid en 

möjlighet att engagera sig i områden som ligger utanför sitt arbete.  

 

Algotsson menar att Ericsson har valt att fokusera på att skapa en arbetsmiljö där 

medlemmarna vågar ta beslut utifrån teamets kompetens. Anledningen är att Ericsson 

inte vill att teamen ska stanna upp i de tillfällen de stöter på problem. Algotsson anser 

att självstyre är en bidragande orsak till att arbetsprocesserna flyter på obehindrat. Vid 

sammansättningen av nya team tas, enligt Algotsson, de tilltänkta medlemmarnas 

bakgrund i beaktande. Gruppsammansättningen påverkar effektiviteten och 

produktiviteten i teamen i än högre grad i den agila organisationen. Algotsson menar att 

team som uppnått steg tre och fyra i teamtrappan kompletterar varandra, de kan 

analysera och bryta ner uppgiften tillsammans och således lösa problemet utan 

inblandning från högre instans.  

 

Svensson beskriver däremot att Telenor fortfarande är i en implementeringsfas, där de 

närmsta cheferna har vetskapen om att en annan kultur krävs. Då Telenors initiativ till 

det agila kom underifrån har inte företagets VD och ledning satt sig in tillräckligt i vad 

det agila synsättet innebär, vilket enligt Svensson i sin tur leder till att det är svårt att 

förändra företagskulturen. Svensson poängterar att det absolut viktigaste är att hela 

organisationen förstår vad det agila innebär. Svensson menar att alla ledare borde 

utbildas för att få medarbetarna att tro på metoderna. Medarbetarna vågar inte ta egna 

beslut om inte ledningen står bakom. Däremot arbetar teamen dagligen, enligt Svensson, 

med att minska styrningen mellan ledare och team. Svensson menar att genom mindre 

styrning blir teamet effektivare och ger en högre leveranstakt. För att uppnå detta vid 

implementering av Telenors nya agila organisation satte sig hela teamet ner och 

diskuterade spelregler som kändes viktiga. Det är en utmaning att implementera 
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självstyre i en befintlig organisation, anser Svensson, det är av stor vikt att skapa högt i 

tak och utveckla en kultur där det är tillåtet att göra misstag.  

 

“En utmaning är att människan i grunden vill följa”. 

- (Svensson 2017) 

 

Svensson talar om att det är viktigt för självstyrande team att kraften kommer inifrån 

varje medarbetare, speciellt i det agila, där teammedlemmen genom att sätta egna mål 

uppnår en högre motivation. Som ett led i att öka motivationen vid 

organisationsförändringen mot det agila, anordnade Telenor en stor konferens. Svensson 

berättar att syftet med innehållet på konferensen var att förstärka den positiva känslan 

av att innovera och därigenom börja uppmuntra det agila synsättet på hela IT-

avdelningen.  

4.3.3 Tolkning av det agila teamet, organisationens medarbetare 

Wilson (1995) menar att kompetensnivåerna hos medarbetare inte enbart kan höjas 

genom utbildning. Det är vid tillfällen då medarbetarna får möjlighet att utvecklas i sitt 

arbete som bäst resultat uppnås (Wilson 1995). Ytterligare en dimension av samarbetet 

beskriver Puri (2009) utifrån teamets rytm, vilket är en viktig del av hur stora de 

positiva effekterna blir av det agila teamet. På ett företag som Meridium, med en 

verksamhet där ett och samma team genomför hela projektet anser vi att uppdelningen 

av juniorer och seniorer i olika team ökar prestationen, framför allt hos juniorerna, 

precis som Lindblom också beskriver. Vi anser att juniorerna har möjlighet att öka sin 

kompetens med anledning av att de, istället för att lämna över allt det svåra arbetet, 

behöver ta egna beslut. I en organisation likt Ericsson och Telenor tror vi att 

effektiviteten istället ökar med mixade team vilka kompletterar varandra med olika 

kompetenser. Enligt Söderbom och Svensson är de olika teamen på Ericsson och 

Telenor mer eller mindre beroende av varandra, då ett team i vissa fall tar vid där ett 

annat slutar, vilket vi i sin tur anser skapar orytm om ett team kommer efter. Beroendet 

mellan teamen beror hos Ericsson på verksamhetens komplexa produktportfölj. För 

Telenor är deras avancerade systempark avgörande. Flygbolaget BRA skiljer sig från de 

övriga deltagarna i studien, då arbetet kräver att båda medarbetarna under ett arbetspass 

innehar samtliga kompetensområden. Om medarbetarna haft mer uppdelade 

kompetensområden skulle de ej haft förmågan att själva ta de beslut som krävs under ett 
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arbetspass enligt Bogren. Vi anser att BRAs organisation kvalificerar sig utifrån 

begreppet självstyrande team, dock inte utifrån det agila teambegreppet, då ett team bör 

innehålla fyra till åtta medarbetare.   

 

Enligt Measey (2015) krävs det att företaget har en tydlig och uttalad no blame kultur, 

vilket krävs för att nya medarbetare ska våga ta beslut (Measey 2015), exempelvis 

juniorerna på Meridium och Ericsson samt nyanställda på Telenor. För att medarbetarna 

ska kunna ta egna beslut krävs det enlig (Yukl 2013) att medarbetarnas självförtroende 

är på den nivån att de vågar lita på att deras egna tankar är legitima i sammanhanget. Vi 

anser att uppbyggnaden av självförtroendet är extra viktigt i uppstartsfasen av en 

teamsammansättning, samt då nyanställda tillsätts i teamet. Exempelvis så är 

uppstartsfasen extra viktig vid implementeringen av det agila synsättet i en organisation. 

Vid implementeringen krävs det att organisationens ledning tydligt kommunicerar att 

deras tankar och beslut är betydande för verksamheten. Exempelvis befinner sig Telenor 

just nu i denna fas i hela organisationen till skillnad från Ericsson där endast ett fåtal 

team åt gången befinner sig i uppstartsfaser. Det är därför av än större vikt att 

medarbetarna på Telenor upplever en uttalad no blame kultur för att våga ta steget att ta 

egna beslut, även om de i vissa fall kommer vara felaktiga. Enligt Svensson befinner sig 

inte medarbetarna på den nivån av självstyrande att de vågar ta dessa beslut. Vi anser att 

det delvis kan bero på att organisationen befinner sig på en låg agil mognad. Dessutom 

anser vi att det är svårt att skapa en no blame kultur i en organisation där ledningen inte 

har tillräckligt med insyn i vad det agila synsättet innebär med anledning av att 

initiativet har kommit underifrån. Vi anser att en uttalad no blame kultur endast är 

möjlig i de tillfällen där hela organisationen är införstådd med, och accepterande 

gentemot det agila synsättet. Det räcker alltså inte med att en viss del av organisationen 

tar till sig det agila synsättet, hela organisationsstrukturen måste anamma synsättet.  

 

Puri (2009) nämner cadence som en aspekt av det agila ledarskapet vilket innebär att 

teamen, vilka lyckas utveckla en rytm, utgör en teamanda med självförtroende och 

pålitlighet. Rytmen leder också till effektivitet och kvalitet gentemot kunden. Puri 

(2009) är tydlig med att säga att, trots teamets förmåga att skapa en rytm, inte är 

detsamma som att ej stöta på problem. Dock bidrar rytmen till att dessa problem blir 

mer hanterbara (Puri 2009). Vi anser att både Meridium och Ericsson lyckats utveckla 

en rytm inom teamen, dock har rytmen utvecklats på två helt olika sätt. Inom Meridium 
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utvecklades rytmen genom uppdelningen mellan juniora och seniora medarbetare. 

Medan rytmen inom Ericssons team utvecklades genom att självstyret fått möjligheten 

att mogna under en lång tid, där teamens olika medlemmar naturligt funnit sin plats. En 

effektiv rytm har utvecklats inom både Meridium och Ericsson trots att organisationerna 

befinner sig på olika mognadsstadier inom de agila synsättet. 

 

Vi är övertygade om att sammansättningen av juniorer och seniorer på Meridium 

underlättat för juniorerna att utveckla sin egen rytm, anpassad efter deras tempo. I det 

tidigare blandade teamet, antar vi att rytmen blev ojämn då de olika medarbetarna hade 

olika tempo, vilket också kan ha lett till dåligt självförtroende hos juniorerna. Vi ser 

även, i situationen med teamets rytm, ett samband med att skapa metoder efter sin 

verksamhet och sina medarbetare, inte att anpassa en verksamhet och dess medarbetare 

efter metoder. Sambandet bör, enligt oss, vara grundläggande för Telenors framtida 

agila mognad. Den teamrytm som infinner sig idag är, enligt Svensson, inte tillräckligt 

utvecklad. Vi anser att om Telenor överhuvudtaget ska mogna inom det agila synsättet 

krävs det att Telenor skapar metoder med utgångspunkt i det verksamheten och 

framförallt medarbetarna har behov för. Vi har tolkat Telenors agila mognad så som att 

den fokuserar allt för mycket på att anpassa verksamheten och dess medarbetare efter 

metoderna. Vi vågar därför påstå att den agila mognaden inom Telenor kan ha 

svårigheter att utvecklas alternativt inte vara möjlig att genomföras överhuvudtaget.  

 

Det andra syftet med det agila synsättet, vilket hänvisar till medarbetarnas välmående 

(Fowler och Highsmith 2001), är ett tydligt fokus hos Meridium enligt Lindblom. Yukl 

(2013) hävdar att självstyrande team har ett samband till högre engagemang och 

tillfredsställelse, lägre personalomsättning och sjukfrånvaro samt en ökad effektivitet. 

Lindblom anser att Meridiums konkurrenter har en högre personalomsättning, vilket vi 

anser beror på att medarbetarna bokstavligt talat sätts i främsta rummet och har ett 

ovanligt stort självstyre i den totala verksamheten, ända upp på ledningsnivå. Att 

medarbetarna i praktiken faktiskt har möjlighet att ta vilka beslut som helst, själv eller 

tillsammans med andra medarbetare, påverkar intresset och engagemanget för företagets 

välmående och lönsamhet. Befogenheten på Meridium att kollektivt i teamet få ta beslut 

om, huruvida de ska ta sig an kunder och nya projekt eller ej, är ytterligare exempel på 

möjligheter till ökad motivation och förbättrad prestation enligt Measey (2015). Med 
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anledning av den lägre graden av självstyre på Meridium i Stockholm, drar vi paralleller 

till den högre personalomsättning Stockholmskontoret har. 

 

Ett av Robbins och Judge (2016) fyra syften gällande kommunikation för ledaren gör 

gällande att feedback används som ett sätt att motivera medarbetarna. På Ericsson 

motiveras, enligt Söderbom, de självstyrande teamen genom att ledaren lyfter fram 

arbetets komplexitet, vilket leder till att teammedlemmarna anser sitt arbete ha betydelse 

för verksamheten. En ökad motivation anser vi, leder till ett högre engagemang och 

därigenom en minskad personalomsättning och sjukfrånvaro. Yukl (2013) hävdar att 

självstyrande team har ett samband med just engagemang, personalomsättning och 

sjukfrånvaro. Vi anser att sambandet är beroende av att ledaren lyckas framföra rätt 

feedback, vid rätt tillfälle, på ett sådant sätt att teamets styrkor lyfts fram. I Ericssons 

fall kan det enligt Söderbom räcka med att poängtera att teamens arbete är viktigt för 

den komplexa verksamheten, men gällande Telenor anser vi att feedbacken bör 

innehålla fler beståndsdelar. Telenors agila uppstartsfas kan, förutom en utveckling av 

självstyre inom teamen, kräva att feedback ges gällande hur väl de agila synsättet 

anammats av de olika teamen. Vi anser det viktigt att teamen inom Telenor får en insikt 

i hur väl de lyckats ta till sig de nya arbetssätten. För att självstyret i teamen ska leda till 

ett ökat engagemang, minskad personalomsättning samt sjukfrånvaro anser vi att 

teamen, först och främst, måste inse vad som krävs av dem i och med implementeringen 

av det agila synsättet. Först då anser vi självstyret utökas inom teamen och de positiva 

beståndsdelarna av självstyret få effekt. 

 

Vid ett lyckat implementerat självstyre med rätt coachning av ledaren kan 

sammanhållningen och teamkänslan öka, vilket Wheelan (2013) till viss del vill 

förtydliga med de fyra stadierna för att skapa effektiva team. Vid en bättre 

sammanhållning inom teamet ökar beroendet till varandra. Enligt Robbins och Judge 

(2016) kan kommunikationen mellan medlemmarna definieras som horisontell 

kommunikation. Då horisontell kommunikation beskrivs som effektiv och 

tidsbesparande (Robbins & Judge 2016) ser vi ytterligare exempel på möjligheter till en 

lönsam verksamhet. Inom agila metoder förespråkas, face to face, personlig 

kommunikation som en bidragande faktor till framgång (Fowler & Highsmith 2001). 

Jacobsen & Thorsvik (2014) pratar om skillnaden mellan att informera genom en 

skriftlig eller muntlig kanal. Genom den muntliga kanalen, vilken vi drar kopplingar 



  
 

 60 

vidare till face to face, finns förmågan att förmedla rik information. Meridium, Telenor 

och Ericsson har alla tre valt att utforma sina teamytor med öppna utrymmen för 

samtliga medarbetare i teamet. Utrymmena ger naturligt upphov till mer direkt 

kommunikation istället för exempelvis mail och chattfunktioner. Vi anser att det är 

intressant att en bransch, som IT branschen, utvecklar ett synsätt för att effektivisera sitt 

arbete med verktyg som den digitaliserade utvecklingen gör allt för att gå ifrån, 

personlig kommunikation. Det gör det agila ytterligare intresseväckande.  

 

Meridium går ett steg längre även i fallet med personlig kommunikation genom 

feedback. Meridiums utveckling att ersätta utvecklingssamtalen med en medarbetarstyrd 

feedback stärks av Wilsons (1995) antagande att det självstyrande teamet och därmed en 

minskad kontroll från chefen ersätts med medlemmarnas kontroll av varandra. Att 

Meridium har tagit bort de traditionella utvecklingssamtalen anser vi är ytterligare en 

faktor till den höga graden av agil mognad.  

 

Wheelan (2013) identifierar fyra stadier för att skapa effektiva team där graden av 

självstyre ökar kontinuerligt från steg ett till fyra. Ericsson valde att beskriva 

utvecklingen av deras team utifrån en teamtrappa i fyra steg. Vi ser stora likheter mellan 

Wheelans (2013) och Ericssons syn på skapandet av högpresterande team. Vi anser att 

graden av självstyre inom teamen påverkar om teamen har möjligheten att anses 

högpresterande. Graden av ledarens direkta styrning minskar avsevärt i takt med att 

teamen blir mer självstyrande och eftersom ett högpresterande team endast kan uppnås 

vid fullt självstyre, anser vi att en minskad styrning är nödvändigt. Vi ser därför ett 

intressant samband mellan kontroll och motivation. Där teamen, under uppstartsfaser, 

motiveras av kontroll i högre grad än i de faser där teamen innehar ett högre självstyre. 

För att motivationen ska upprätthållas i senare faser anser vi att kontrollen måste avta. 

Dessutom anser vi att dagens och framtidens arbetskraft kan kräva ett ytterligare ökat 

självstyre för att bibehålla motivationen. Det agila synsättet och de självstyrande teamen 

är därför enligt oss en naturlig väg för organisationer att i framtiden attrahera 

arbetskraft. Vi anser att dagens, och framförallt, framtidens arbetskraft kan komma att 

ställa höga krav dels på en motiverande arbetsplats dels en arbetsplats som erbjuder 

självstyre i teammiljö. Då Telenor nyligen implementerat det agila upplever vi inte att 

de har några tydliga faser i deras identifikation av teamen, vilket försvårar ledarens 

arbete med att skapa förutsättningar. Vi anser att en uppdelning, likt det Wheelan (2013) 
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framhäver och det Ericsson implementerat, kan underlätta Telenors resa mot 

högpresterande team. För att motivation av teamen ska vara möjligt, krävs det att 

ledarens direkta styrning anpassas beroende på teamets mognad. Alla team inom 

Telenor är idag i uppstartsfaser vilket kräver en hög grad direkt styrning. Vi anser att 

utmaningen för ledare inom Telenor är att, på ett effektivt sätt, identifiera när och om 

teamen utvecklas mot att bli högpresterande. I de fall där teamen utvecklas menar vi att 

ledarna måste vara beredda att minska den direkta styrningen och inta en mer 

inspirerande och motiverande roll, samt lita på att teamen själva kan fatta beslut.   

 

Flygbolaget BRAs transformation till en mindre grad av självstyre anser vi vara 

intressant ur motivationssynpunkt. Bogren förklarar att motivationen inom arbetsteamen 

sänktes i och med en ökad styrning från organisationens ledning. Bogren menar även att 

flygbranschen i sig är speciell på så sätt att branschen regelstyrs till större del än många 

andra branscher. Vi anser därför att självstyrande team har sina begränsningar. Yukl 

(2013) hävdar att alla sorters team kan vara självstyrande medan Levi (2011) menar att 

självstyrande team inte passar i alla situationer. Vi är benägna att hålla med Levi (2011), 

flygbolaget BRA är ett tydligt exempel på en organisation där självstyrande team inte är 

möjligt fullt ut. Dels för att organisationen präglas av en hög grad av styrning från högre 

instanser inom organisationsstrukturen dels för att verksamheten är styrd av lagar och 

regler. Bogren berättar att oavsett om ledaren stiger tillbaka och låter teammedarbetarna 

själva fatta beslut, finns det en striktare referensram vilken medarbetarna måste förhålla 

sig till, både ledarens uppställda mål och syften och de lagar och regler som måste 

tillämpas. Alla organisationer har självfallet lagar och regler att förhålla sig till men vi 

anser att de lagar och regler som flygbranschen styrs av är så pass omfattande att 

självstyret inom teamen blir lidande. Att självstyret minskar tror vi också vara en 

förklaring till varför Bogren observerade en minskad motivation inom teamen.  

4.4 Ledaren i en agil organisation 

Som vi tidigare i empirin och tolkning av empirin har nämnt så är organisationerna vi 

besökt till viss del olika. I Meridiums verksamhet, vilken är betydligt mindre till 

storleken än både Ericssons och Telenors, har organisationen gjort ett stort arbete med 

att försöka eliminera titeln ledare. Lindblom berättar att VD:n, alternativt ledaren, i 

traditionella organisationer har vissa funktioner exempelvis medarbetarsamtal och 

lönesättning. Dessa funktioner, berättar Lindblom att Meridium vill lägga ut på 
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medarbetarna. För Meridiums VD innebär ledarskapet att vara lättrörlig. Förändringen 

kommer underifrån och ledaren måste ta till vara på det, berättar Lindblom. Ledaren 

måste sitta på förmågan att låta medarbetarnas engagemang få ta plats samt att lita på att 

medarbetarna besitter den expertis som krävs för att ta beslut. Lindblom beskriver sitt 

ledarskap som stöttande och coachande, mer som ett situationsanpassat ledarskap. 

Lindblom anser att ledarskapet i Kalmar inte alls passar i Stockholm, det kräver 

anpassning. Lindblom vill inte beskriva sitt ledarskap som agilt utan mer som att ha 

kunskap om de agila principerna och lyfta delar som kultur, transparens och tillit. 

Meridium eftersträvar en organisation som fungerar och arbetar agilt men anpassning 

efter situation är nödvändigt, vilket Lindblom bland annat upplever från 

Stockholmskontoret. Lindblom anser också att det agila har blivit lite av ett modeord 

vilket gör det möjligt för konsulter och utbildningsinstitut att sälja kurser till 

organisationer.  

 

Söderbom berättar att Ericssons team består av en teamledare vars funktion endast är att 

vara så kallad gatekeeper, vilket innebär att ledarens uppgift, till mångt och mycket, 

handlar om att avgöra hur mycket arbete som teamet kan ta sig an. Teamet beskrivs som 

självstyrande och har därför en agil ledare som finns på plats för att inspirera och 

motivera teamet utifrån graden av självstyre inom teamet. Söderbom menar att det 

framförallt är mognaden inom teamen som avgör hur ledaren bör anpassa sitt ledarskap. 

Nya team som befinner sig på steg ett och två i teamtrappan kräver en högre grad av 

styrning från ledaren enligt Söderbom, styrningen avtar sedan i de tillfällen där teamet 

anses ta steg uppåt i teamtrappan. Algotsson anser att högpresterande team 

karaktäriseras av en stark ledare vilken intagit en mer stöttande och inspirerande 

ledarroll utan direkt styrning. 

 

Söderbom förtydligar att ledaren inte har som uppgift att styra teamen genom 

dokumentation gällande hur och när arbetsuppgifter ska utföras, det ersätts istället med 

en ständig kommunikation mellan ledare och team där projektet är levande och ständigt 

uppdateras. Anledningen, enligt Söderbom, är framförallt för att arbetet ska starta så 

tidigt som möjligt i processen. Söderbom anser att kommunikationen mellan 

teammedlemmar är effektivast med en personlig kontakt, möten sker dagligen för 

möjligheten att ventilera och diskutera både problem och möjligheter inom teamet.  
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Även Algotsson lyfter fram vikten av effektiv kommunikation och menar att personlig 

kommunikation och i övrigt korta kommunikationsvägar är en förutsättning för 

möjligheten att arbeta agilt. Söderbom lyfter fram utmaningar med de agila metoderna 

och det ledarskap som metoderna kräver. Ledare som tidigare karaktäriserades av en 

mer uttalad chefsstyrning, menar Söderbom, har haft problem med att ta ett steg tillbaka 

och tillåta teamen att bli självstyrande. De litade inte på teamens förmåga att själva lösa 

problem och ansåg sig själva inneha den kompetens som krävdes. Men Söderbom vill 

förtydliga att även de ledare som lättare tog sig an det agila ledarskapet stötte på vissa 

problem, om än i andra former. Som ledare för självstyrande team är det, i vissa fall, 

problematiskt att bedöma individernas insatser i teamens totala produktion. Insynen 

anses bli lidande där problematiken låg i att ledaren upplevde svårigheter i att inse vilka 

individer som hade behov av inspiration och stöttning. Behovet av inspiration och 

stöttning karaktäriseras, enligt Söderbom, utefter hela teamet och inte efter individerna. 

En del av teamens medarbetare har ett ökat behov av ledarens coachande roll och enligt 

Söderbom märks det tydligt i vissa fall, då medarbetarens motivation påverkas avsevärt. 

Algotsson menar dock att majoriteten av de som ingår i teamen uppvisar en högre 

motivation i takt med att graden av självstyre ökar. Algotsson anser att de tillfällen där 

ledaren inte haft tillräcklig insyn i teamet och därav inte insett behovet av inspiration 

och stöttning på individnivå och teamnivå, har teamen misslyckats med att bli 

högpresterande och snarare tagit ett eller flera steg ner på teamtrappan. 

 

Att tala om ledarskap just i agila organisationer anser Svensson vara speciellt viktigt. 

Svensson betonar vikten av att ledare i en agil organisation kommunicerar sinsemellan 

för att agera mot medarbetarna på samma sätt. Svensson berättar att en av de viktigaste 

rollerna en ledningsgrupp har, är att styra samtliga ledare att agera unisont för att lyckas 

få medarbetarna styra sig själva. Telenor har kontinuerliga ledarskapsutbildningar, dock 

är utmaningen enligt Svensson, att varje individ tar åt sig av utbildning på sitt sätt. 

Svensson betonar att vidare uppföljning är viktiga när ledaren återvänder till 

verksamheten efter avslutad utbildning. Svensson återkommer till hur viktigt det är att 

hela organisationen förstår vad det agila innebär, egentligen borde alla ledare även de 

som ej arbetar agilt utbildas, för att lyckas få medarbetarna att tro på metoderna. Detta 

har inte gjorts på Telenor. Svensson menar att utmaningen är att ledningen i 

organisationen har för hög tro på ledare längre ner i organisationen, att sprida kunskap. 

Svensson säger att det agila måste komma uppifrån, där den visionära delen är 
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ledningsgruppens stora ansvar för att skapa rätt agil kultur och värderingar så att alla 

tror på arbetssättet. Svensson berättar att under tiden som en organisation implementerar 

ett agilt förhållningssätt kommer kapaciteten i utveckling gå ner, men detta talas sällan 

om. 

 

I dagsläget bedrivs ingen uttalad och medveten agil verksamhet eller ledarskap på de 

olika flygstationerna enligt Bogren. Ledningen och närmsta chef är i dagsläget 

förhållandevis återhållsamma med styrning och Bogren berättar att detta beror på att 

organisationen är under uppbyggnad. Bogren upplever att det inte finns någon uttalad 

ledarfilosofi på flygbolaget BRA, det är upp till varje stationschef att bestämma över sitt 

eget ledarskap så länge budgetmål uppnås. Enligt Bogren är en av stationschefernas 

viktigaste uppgifter att motivera sin personal genom den transformation som gjorts. 

Bogren vill uppfattas som en ledare med mjuka värden, ledarskap baseras på andra 

faktorer än det som lärs ut på ledarskapskurser. Bogren tror att ledarens fokus på mjuka 

värden alternativt hårda värden resulterar i respekt men på olika sätt. Kommunikationen 

ser väldigt olika ut beroende på ledarskapsstil. Att skapa en miljö där medarbetarna ska 

få självförtroendet att ta egna beslut tror Bogren är svår med de hårda värdena.  
 

“Rädslan att göra fel får inte bli större än viljan att göra rätt”. 

- (Bogren 2017).  
 

Olsén anser att en agil ledare snarare har fokus på det kulturella än de agila metoderna. I 

sin roll som agil ledare tar Olsén ett steg bort från detaljerna i verksamheten och 

överlåter det ansvaret till medarbetarna. Olsén menar att det är av stor vikt att fånga upp 

hur mycket ansvar de olika medarbetarna är villiga att ta för att sedan kunna inta en 

coachande roll och stötta respektive medarbetare på rätt nivå. Olsén skiljer på sitt 

tidigare situationsanpassade ledarskap och det agila ledarskapet. Det 

situationsanpassade innebar att Olsén arbetade med mer fördelning och prioritering, i 

och med det agila skapas rätt förutsättningar, syften och normer sen läggs fördelningen 

ut på respektive teammedarbetare. I andra organisationer har Olsén coachat ledare som 

befunnit sig närmare teamet. Att coacha andra ledare är minst lika viktigt, processen är 

många gånger väldigt sorglig för ledaren då de tror att deras insats inte är av betydelse 

längre. Olsén upplever det som om ledarna inte får det att gå ihop då syftet initialt är att 

teamet får ett bättre resultat utan styrning från ledaren. Olsén anser att ledaren måste 

förstå att med rätt nivå av inblandning kommer framgångsfaktorerna. Ledarna anser att 
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det agila låter bra när de hör om det första gången, men Olsén berättar att det är när 

ledarna inser att det är de själva som behöver ändra på sig som motståndet kommer. 

Olsén (2017) beskriver det som “Sorgen att kliva tillbaka”. 

 

Trots att Friskis & Svettis inte är en organisation med agila metoder anser Olsén sig 

använda delar av agilt ledarskap. Det är inget som Olsén uttalat gentemot medarbetarna, 

Olsén ger tydliga instruktioner om vad som förväntas sedan är det upp till medarbetarna 

att uppfylla förväntningarna. Olsén anser att genom tydliga förväntningar och roller så 

löser det sig på bästa sätt. Olsén är övertygad om att medarbetarna vill göra ett bra 

arbete, så länge det finns tillit och att de har rätt befogenheter att ta besluten. Ytterligare 

en viktig aspekt på det agila ledarskapet, enligt Olsén är ledarens egen process, att hela 

tiden utvecklas och anpassa sitt ledarskap under arbetets gång.  

4.4.1 Tolkning av ledaren i en agil verksamhet 

I det agila manifestet (Fowler & Highsmith 2001) drar vi ett tydligt samband mellan två 

av de tolv principerna till ledarskapet;  

 

- Tillhandahålla ett arbetsklimat som välkomnar förändringar även i sent skede. 

En agil verksamhet ser förändringen som en fördel i kundens möjlighet till 

konkurrenskraft.  

- Projekt byggs kring motiverade individer, ge dem de förutsättningar de behöver 

för att genomföra projektet, det vill säga stöd och förtroende (Fowler & 

Highsmith 2001).  
 

Även det andra av de två syftena för agilt synsätt, att se till att medarbetarna med glädje 

vill gå till sitt arbete varje dag (Fowler & Highsmith 2001), måste vara en del av 

ledarens uppdrag. När intervjudeltagarna pratar om ledarskapet utifrån respektive 

organisation är ovan nämnda aspekter viktiga delar av ledarens funktion. När vi har 

utforskat det teoretiska och empiriska materialet går det tillfälligt att tro att ledaren mest 

går runt och “myser” som Lindblom (2017) skämtsamt säger, men så är inte fallet. Det 

coachande förhållningssättet är enligt Misic (2005) och Berglund (2004) ett 

kännetecken hos den agila ledaren, ej ledarens enda funktion. Ledaren har en viktig 

funktion i att fastställa verksamhetens ramar, vilka teamen måste hålla sig inom. 
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Ledaren ska också skapa förutsättningar för teamens medarbetare att självständigt uppnå 

organisationen mål (Misic 2005; Berglund 2004). 

 

Vi anser att ledarens roll i vissa fall är viktigare i en agil organisation än i en 

traditionell, då förmågan att coacha innefattar stora utmaningar för ledaren. Att styra 

medarbetare utifrån de mål en ledning satt upp, anser vi vara lättare då det inte kräver en 

utvecklad förmåga att anpassa sig utifrån medarbetaren. Däremot, i ett agilt ledarskap, 

kräver ledarskapet en förmåga att se sitt eget ledarskap utifrån respektive medarbetare 

och team. Vilket vi kopplar till de svårigheterna vissa organisationer har att få ledare i 

en traditionell verksamhet att gå över till ett ledarskap i en agil verksamhet. Flertalet av 

intervjudeltagarna, bland annat Olsén, beskriver exempelvis att det varit en sorg för 

ledaren att ta ett steg tillbaka, de upplever att de inte behövs. Även åsikter om att 

ledarna inte har tillräckligt med tro på att teamets medarbetare ska kunna ta besluten 

vilka ledaren tidigare tog, har varit förekommande hos intervjudeltagarna. Vi anser att 

det även är viktigt för ledaren att få bekräftelse av organisationens ledning, vilket också 

Olsén bekräftar. Vi påstår att bekräftelsen från organisationens ledning är en viktigare 

för ledare vilka går från en traditionellt, mer styrande, roll till den agila ledaren. Då 

förändringen av rollen betyder att de måste ta ett steg tillbaka.  

 

Hur ledaren förhåller sig och vidareförmedlar no blame kulturen, vilken Measey (2015) 

bekräftar är viktig för en agil organisation, är betydelsefull för att uppfylla ovan nämnda 

principer och syfte. Huruvida ledarna lyckas med detta anser vi vara kopplat till 

utvecklingen av organisationernas agila mognad. Meridium har en tydligt uttalad och 

initierad no blame kultur samt en hög mognad. Lindblom förespråkar och vill lyfta fram 

felaktiga beslut som ett sätt att utvecklas. Även Söderbom beskriver att de eftersträvar 

en no blame kultur, dock upplever vi den inte vara på samma nivå som Meridium, likt 

den agila mognaden. Skillnaden mellan Meridiums och Ericssons upplevda no blame 

kultur görs med anledning av hur Söderbom beskriver arbetet. Söderbom anser att 

Ericsson arbetar långsiktigt med den förlåtande kulturen och att det är en del av 

medarbetarnas utveckling för att kunna ta färre felaktiga beslut, dock upplever vi en 

underliggande betoning på att felaktiga beslut bör undvikas. Enligt Svensson så har 

Telenor som syfte att uppnå en no blame kultur men är inte alls där ännu. Vi tror att det 

beror på att Telenors ledning vill se resultat och det kan därmed vara svårt för ledarna 

för respektive team att försvara felaktiga beslut i jakten på att presentera lönsamma 
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resultat. Bogren på Flygbolaget BRA beskriver att kommunikationen skiljer sig åt 

beroende på om ledaren står för mjuka respektive hårda värden. Vi anser att det går att 

se tydliga kopplingar till dessa värden, kommunikationen och hur ledaren lyckas 

förmedla en kultur, vilken förespråkar att alla beslut är bra oavsett om de är bra eller 

dåliga. Det är, enligt oss, svårt att förmedla en sådan kultur med kommunikation utifrån 

de hårda värdena.  

 

Meridiums avvecklande av ledar- och chefstitlar anser vi vara fördelaktigt i deras typ av 

verksamhet. Inte enbart utifrån effektivitet utan det skapar även förutsättningarna för att 

lyckas engagera medarbetarna på ledningsnivå. Vi tror att det hade varit svårt om 

organisationen bestått av flera ledare då det förmodligen hade fått medarbetarna att ej 

anse sig tillräckligt kvalificerade för att ta beslut på ledningsnivå. Däremot tror vi att 

VD:ns mål med att avveckla sig själv inte är positivt, vilket vi beskriver under avsnittet 

4.2.5 Tolkning av Meridiums agila ytterligheter.  

 

Goleman (2000) beskriver sex olika ledarstilar; visionärt, coachande, samförstående, 

demokratiskt, trendsättande och kommenderande. De ledaregenskaper Goleman (2000) 

väljer att identifiera med de sex olika ledarstilarna väljer vi att sammanlänka med 

Wheelans (2013) syn på ledarskap i de fyra stadier som leder till högpresterande team. 

De ledaregenskaper som ingår i Golemans (2000) trendsättande och coachande 

ledarstilar anser vi kunna appliceras på stadium fyra i Wheelans (2013) teori där ledaren 

intar en konsultativ roll. Den demokratiska ledarstilen anser vi kunna appliceras på 

stadium tre där ledarens uppgift är att involvera medarbetarna i ledarskapsprocessen. 

Den samförstående ledarstilen anser vi kunna appliceras på stadium två där 

medarbetarna försöker hitta sina roller då ledarstilen syftar till att fokusera på 

medarbetarnas välmående. Slutligen anser vi att Golemans (2000) auktoritativa och 

visionära ledarstilar kan appliceras på stadium ett i Wheelans (2013) teori då ledarstilen 

syftar till att inspirera teamet och skapa tilltro till visionen i det stadium där teamet eller 

medarbetaren är i behov av tillhörighet och trygghet. Genom att vi sammanlänkar 

teorierna från Goleman (2000) och Wheelan (2013) ger vi en tydligare bild av det agila 

ledarskapet. Som tidigare nämnt anpassar Ericssons ledare sitt ledarskap utifrån det steg 

på teamtrappan vilka medarbetarna befinner sig på, vilket även bör vara applicerbart på 

andra organisationer. Speciellt inom Telenor vilka befinner sig i en omorganisation till 

det agila, för flygbolaget BRA vilka står inför utmaningar i och med implementeringen 
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av en gemensam företagskultur samt Friskis & Svettis där en agil ledare leder en 

traditionell organisation. Ledarens insikt i sin egen ledarstil anser vi vara än mer 

betydande i dessa fall. 

 

Goleman (2000) beskriver en ytterligare ledarstil vilken är den kommenderande. Denna 

ledarstil anser vi inte bör användas som ett instrument vid team- och 

medarbetarutveckling, dock uppstår incidenter och kriser i organisationers verksamhet 

där den kommenderande ledarstilen är användbar. Vi väljer att inte sammanlänka den 

kommenderande ledarstilen med Wheelans (2013) modell då incidenter och kriser är 

situationer som inte går att förutsäga, därför har den kommenderande ledarstilen inte en 

specifik plats i Wheelans (2013) olika stadier. 

 

Vi anser att ledarens viktigaste uppgift för att motivera högpresterande team och 

medarbetare, är att vara inspirerande och framförallt vara beredd på att teamen och 

medarbetarna kan komma att förflyttas till ett lägre stadie om exempelvis 

sammansättningen i teamen förändras. Vi ser då att Golemans (2000) och Wheelans 

(2013) tydliga förhållningssätt till de olika ledarstilarna respektive stadierna kan vara 

behjälpligt i ledarens arbete. I de tillfällen där ledaren dels kan identifiera vilket stadie 

medarbetaren eller teamet befinner sig i, dels lyckas anpassa sig efter Golemans (2000) 

ledarstilar är det vår övertygelse att ledaren blir framgångsrik och lyckas skapa 

högpresterande team och medarbetare. Eftersom att konkreta krav på ledarskapet inom 

det agila synsättet kan anses saknas, anser vi att kombinationen av Goleman (2000) och 

Wheelan (2013) är ett välkommet komplement som skapar en tydlighet och struktur i 

det agila ledarskapet. 
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5. Slutsats 

I slutsatsen har vi beskrivit hur vår fallstudie växt fram där syftet var att förstå och 

förklara det agila fenomenet och mer i detalj ledarskapet. Därefter ger vi läsaren en 

kort sammanfattning av hur det agila synsättet utvecklats över tid, för att sedan 

reflektera över vilka faktorer som vi sett få konsekvenser i praktiken. Vi tar sedan 

läsaren vidare med att presentera fallstudiens slutgiltiga resultat i form av en egen 

ledarskapsteori för sedan avsluta med tankar om vidare forskning. 

5.1 Fallstudiens framväxt 

Vår fallstudie har lotsat oss genom en mängd intressanta teorier inom flera 

forskningsområden för att fylla de luckor vi upplevt funnits kring beskrivningen av vad 

ett agilt ledarskap innebär. Vi har genom tidigare forskning av det agila uppfattat att 

fokus initialt legat på den praktiska tillämpningen av agila metoder, och att det saknades 

en ledarskapsteori baserat på de två huvudsyftena i det agila synsättet. Då vi studerat det 

agila manifestet har vi sett kopplingar med Golemans (2000) sex ledarstilar och hans 

bidrag gällande teorin om emotionellt ledarskap. Vi har vidare tagit stöd mot tidigare 

grundläggande kommunikationsforskning där face to face och feedback framhävts som 

effektiva kanaler och metoder. Wheelans (2013) teori gällande utvecklingen från 

arbetsgrupp till högpresterande team har tydliga likheter med teorin bakom det agila. 

Wheelan (2013) beskriver hur ledaren kan skapa effektiva team vilka i förlängningen 

ger motiverad personal, vilket är samma syfte som det agila synsättet.   

 

Det agila började i IT-branschen på 90-talet som en strävan att snabbare och effektivare 

möta kundernas behov, till att utvecklas till en synsätt med två huvudsakliga syften. De 

två syftena bakom de agila synsättet är tydliga. Det första handlar om att skapa en 

flexibel och snabbrörlig verksamhet för att möta kundernas krav, det andra om att skapa 

mervärde för medarbetarna genom motivation i arbetet. Genom fyra grundvärderingar 

och tolv principer uppnår en organisation det agila till fullo. Manifestet nedtecknades 

för att skapa trovärdighet och en gemensam grund för ett agilt arbetssätt. Tankarna 

bakom det agila manifestet var dock inte endast att skapa trovärdighet och tydlighet 
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utan en underliggande faktor var även att utifrån skaparnas erfarenheter definiera 

principer för att hjälpa organisationer bli mer attraktiva arbetsgivare.  

 

I studiens uppstartsfas upptäckte vi att agilt ledarskap saknade en tydlig beskrivning 

såsom en konkret ledarskapsteori. Efter varje intervju växte bilden fram av vad agilt 

ledarskap innebär, där vi utifrån vår empiriska och teoretiska referensram kunnat dra 

slutsatser. Innan vi går vidare med att redovisa för de tre huvudfaktorerna som har stor 

påverkan på det agila i praktiken vill vi fördjupa oss i ett resonemang över varför 

intervjuerna blev viktigare för vår forskning än vi först trott. 

 

Vi beslutade tidigt att samtliga forskare i vårt team skulle medverka vid alla 

intervjutillfällen. Detta blev en större styrka än vi initialt kunnat ana, vi blev effektiva i 

vårt möte med intervjudeltagarna eftersom vi under intervjun hade olika uppgifter. Det 

blev också positivt då vi alla fick möjlighet att observera både ledare och team på sina 

respektive kontor, vilket gav en extra dimension i vår tolkning av teorin och empiri. 

Intervjuerna gav alltså både värdefull information men också möjlighet till intryck från 

olika arbetsplatser. Arbetsplatserna var olika både gällande storlek och mognad vilket är 

den första faktorn vi kommer beröra gällande påverkan av agilt ledarskap i praktiken. 

5.2 Organisationers storlek och mognad 

Det vi kan konstatera av vår forskning är att de organisationer vi valt befinner sig 

samtliga i någon form av ständig förändring. Ericsson är en mogen agil verksamhet där 

metoderna länge funnits som ett verktyg, men där utmaningar finns för att lyckas 

hantera den komplexa produktportfölj med en stor mängd beroenden som gör att 

verksamheten kämpar med att nå gemensamma deadlines. Meridiums förändring 

kommer från ett inre driv där organisationen ligger i framkant gällande organisatorisk 

utveckling, där självstyrande team och visionära ägare skapar möjligheter och driver 

själva medvetet den agila anpassningen framåt bit för bit. Telenor är just i färd med att 

landa i en organisationsförändring där den agila anpassningen uppkommit som ett 

behov underifrån för att sedan förankras hos ledningen. Flygbolaget BRA är en 

organisation som kämpar med efterdyningar av sammanslagningar och kommer 

troligtvis framåt känna ett behov av en mer snabbrörlig utveckling där det agila kan 

komma att få ett mer tydligt avtryck än det har på organisationen idag. Friskis & Svettis 

är till sist en organisation som kämpar med att skapa lönsamhet och hitta funktionärer 
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som är basen för deras ideella organisation. Genom en innovativ ledare används agila 

kunskaper i det dagliga ledarskapet för att möta utmaningar. 

 

Organisationens storlek samt bransch har betydelse för den agila mognaden och har 

därför gett oss vidare insikt att organisationer där förändring är mer frekvent finns också 

behov för mer flexibel leverans till kund. Värt att notera är att där behovet är som störst 

att bli flexibla finns också de största utmaningarna på grund av en komplex organisation 

och produktportfölj. Stora organisationer består ofta av team som är beroende av 

varandra, vilket är ytterligare ett perspektiv på utmaningar i det agila, vilket vi kommer 

gå in på tydligare i nästa stycke. 

5.3  Det agila teamet och organisationens medarbetare 

Vi har genom empiri och tolkning konstaterat att det krävs ett antal faktorer då team 

byggs upp för att bli mer självstyrande, där både fysisk- och psykosocial arbetsmiljö blir 

viktig. Den fysiska miljön påverkar ett självstyrande team, som presterar bättre om 

effektiv kommunikation främjas. Bra kommunikation uppnås exempelvis genom att 

teamet får arbeta tillsammans på samma yta och kommunicera direkt. I och med att 

teamets medlemmar har möjlighet att sitta tillsammans ökar även möjligheten att dela 

med sig av erfarenheter. Psykosocial arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas 

känsla av trygghet, gemenskap och möjlighet till vidareutveckling. Ett av huvudsyftena 

med det agila synsättet handlar om att organisationen ska kunna erbjuda en motiverande 

arbetsplats, som i förlängningen leder till att locka rätt talanger. Med rätt talanger kan 

också rätt kompetenser kombineras för att skapa effektiva och motiverade team. Det är 

därför ledarens roll att noga analysera teamets behov vid en rekrytering. Genom att 

bygga en kultur där medarbetarens motivation står i centrum blir organisationen också 

per automatik mer attraktiv. När sedan rätt kompetenser rekryterats och satts ihop till ett 

team, är det av stor vikt för ledaren att identifiera vilken ledarstil som ska användas på 

teamet.  

 

Ett team går från en lära känna fas, genom en inarbetning fas, till produktionsfas för att 

sedan landa i en självstyrande fas. Ledarens stilar under de olika faserna kommer 

behöva anpassas och skifta för att skapa ett transparent företagsklimat. Med det menar 

vi att medarbetarna ska våga ta beslut och stå för det, även om konsekvenserna kan 
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komma att bli negativa. Vid en kultur där medarbetarna känner sig trygga att ta egna 

beslut, innebär det också att erfarenheter av det negativa slaget bidrar till medarbetarnas 

individuella utveckling. Vid en transparent företagskultur vinner hela organisationen på 

att få ta del av lärdomarna. 

5.4 Agilt ledarskap 

Vi har landat i insikten att det agila ledarskapet i praktiken idag ser olika ut beroende på 

ett antal faktorer vilka är organisationens storlek och komplexitet, grad av självstyre 

samt företagskultur. Vi anser att ett agilt ledarskap ska appliceras tillsammans med det 

agila synsättets båda syften; flexibilitet för att möta kundens behov, men framförallt att 

skapa en motiverande arbetsplats för medarbetarna. Vår empiri har visat att det endast är 

en av organisationerna vilken anpassat sin verksamhet fullt ut efter båda de agila 

syftena. Den organisation som utmärker sig har på grund av ägarnas nyfikenhet och 

initiativ satt de anställdas välbefinnande och motivation främst och organisationens 

effektivitet och kunder som nummer två. Vi har också konstaterat att fenomenet agilt 

synsätt kan uppfattas som en trend inom ledarskap, dock går det inte att bortse från att 

det agila fenomenet kan innebära företagsekonomiska incitament om det agila synsättets 

båda syften används rätt. Vår huvudsakliga insikt är att vinsten med det agila handlar 

om att motiverade medarbetare ger flexibla och lönsamma organisationer. 

 

Vi har resonerat kring varför vi anser att den agila ledarstilen kommer att få 

genomslagskraft. Det handlar om vem som är medarbetare i framtidens organisation. 

Dagens ungdomar som blir framtidens arbetskraft är individer vilka ställer högre krav 

på att kunna styra hur, när och var förvärvsarbete ska utföras. Digitaliseringen har 

öppnat möjligheter för nya former av anställningar där fler individuella anpassningar är 

möjliga. Vi ser att samma typer av tjänster kan utföras mer flexibelt exempelvis på 

geografiskt spridda platser utan att skapa hinder för en kvalitativ leverans. Flexibilitet 

kommer vara en av de viktigaste egenskaper en ledare bör besitta vilket vi sett vara ett 

genomgående tema i flera olika teorier i vår fallstudie.  

 

Utifrån framtidens innovativa och flexibla organisationer, där medarbetarna prioriteras, 

har motivation och utveckling blivit inspiration till en egenutvecklad ledarskapsmodell 

med fokus på medarbetaren. Vår ledarskapsmodell är inspirerad av Golemans (2000) 

ledarstilar och Wheelans (2013) modell för grupputveckling. De två modellernas 
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perspektiv i kombination med de agila syftena och de tolv agila principerna blir 

riktlinjer för hur vi anser ledare kan agera i framtidens organisationer. Modellen kallas 

VAS vilket står för Vilja, Anpassning och Samarbete och bygger på ord vi tolkat från de 

grundvärderingar som finns att hämta i det agila synsättet. Modellen utgår från 

medarbetarnas behov samt mognad i arbetet och utifrån detta rekommenderas olika 

ledarstilar. 

 

Vilja: står för en motiverad medarbetare och ledare.  

Anpassning: står för ledarens förmåga att inta en öppen inställning till alla typer av 

förändringar. Anpassning står också för förmågan att inta de olika ledarstilarna baserat 

på medarbetarnas och teamens utveckling. 

Samarbete: står för tankar om relationer där kommunikation är grunden för en positiv 

arbetsmiljö. 

 

VAS-modellens värdegrund: Med de anställdas utveckling i centrum skapar vi 

tillsammans en attraktiv arbetsplats och en lönsam organisation, en organisation som 

kan säkerställa frekvent leverans av kvalitet och på så sätt tillgodose kundens behov 

samt vara lyhörd för förändring. 

 

VAS - en agil ledarmodell med fokus på medarbetaren 

 
Modell 5. VAS - en agil ledarmodell med fokus på medarbetaren (Egen modell med 

inspiration från Goleman 2000 & Wheelan 2013). 



  
 

 74 

 

Vi anser att en ledare själv inte kan ta ansvar för en grupps prestation, utan det sker i ett 

samspel mellan ledare och team. Genom ledarens förmåga att växla mellan stilarna och 

anpassa efter situation uppnås bäst resultat. Det finns situationer som kräver andra typer 

av ledarstilar. Ett exempel är då en organisation befinner sig i kris, då är den 

kommenderande ledarstilen att föredra, ledarstilen kännetecknas av befallningar, hot, 

övervakning och kontroll. Vi har dock valt att inte inkludera denna ledarstil i VAS-

modellen då vi inte anser att en kommenderande ledarstil ska vara en naturlig del av 

medarbetarens och teamens utveckling. Det är endast i undantagsfall som den 

kommenderande ledarstilen ska användas, i alla andra fall bidrar ledarstilen inte till 

något positivt för medarbetarna eller teamen.  

 

VAS-modellen används med fördel tillsammans med de tolv agila principerna vilka vi 

anser kan användas både i agila organisationer samt organisationer vilka inte säger sig 

arbeta agilt. Vi har sett att samtliga företag befinner sig i någon form av förändring och 

därför finns behov av att applicera olika ledarstilar på organisationerna. För att 

tydliggöra modellens har vi valt att applicera modellen på de organisationer vi valt att 

intervjua. 

 

 
Modell 6. Praktisk användning av VAS (Egen modell med inspiration från Goleman 

2000 & Wheelan 2013). 
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Vi har med VAS-modellen kunnat visa på en praktisk användning för ledare att 

identifiera lämplig ledarstil. Ledarens första uppgift blir att analysera medarbetarens 

eller teamets behov och sammansättning, för att sedan välja den ledarstil som enligt vår 

modell är mest lämplig. Eftersom vi saknat en applicerbar agil ledarskapsmodell är det 

vår uppfattning att den egenutvecklade modellen VAS är ett välkommet komplement till 

existerande forskning. Vi vågar påstå att en ledare som dels identifierar det 

mognadsstadium som teamet eller medarbetaren befinner sig i och sedan anpassar 

ledarstilen utefter modellens rekommendationer, har alla möjligheter att bli en effektiv 

ledare. En ledare som använder sig av VAS-modellen har, enligt oss, möjligheten att 

attrahera rätt kompetenser och bidra till en lönsam organisation oavsett om 

organisationen anser sig vara agil eller ej.  

5.5 Vidare forskning  

Vi ser med fördel att fenomenet agilt ledarskap kan studeras vidare utifrån en 

medarbetares perspektiv och upplevelser i en agil organisation. Fenomenet kan också 

studeras utifrån aspekten olika framtidens unga arbetskraft där ytterligare digitalisering 

får konsekvenser arbetsplatser, arbetsmarknaden och utveckling av framtidens 

ledarskap. Vi rekommenderar också forskning gällande organisationers implementering 

av agila synsätt och den eventuella påverkan på verksamhetens lönsamhet. 
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