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ABSTRAKT 
	  
	  
	  
Syftet med vår uppsats är att studera hur olika arbetsroller förändras i en agil organisation 

och vilka utmaningar HR-avdelningen ställs inför i den agila miljön. I organisationer 

där chefsroller omskapas och medarbetarnas ansvar ökar behövs det skapas en kunskap 

om hur de tillskrivna rollerna förändras och vilka utmaningar som tillkommer med det. I 

genomförandet av studien har vi valt att tillämpa en kvalitativ forskningsstrategi och en 

multipel fallstudie för att få en så pass djup förståelse som möjligt. 
	  
	  
Den teoretiska referensramen innefattar teorier om ledarskap, följarskap och HR- 

avdelningens roller för att sedan utmynna i teorier rörande agilt ledarskap, självstyrande 

team samt agilt HR vilka har hjälpt oss att svara på vår huvudsakliga problemformulering. 

Vidare redovisas vår empiriska datainsamling som samlats in genom intervjuer med 

informanter som alla arbetar med agilt HR för att försöka skapa en så rättvis bild av ämnet 

som möjligt. Den teoretiska referensramen och den empiriska datainsamlingen integreras i 

analyskapitlet och vävs samman med våra egna reflektioner och tankar för att urskilja 

mönster och bakomliggande faktorer till de svar vi fått. 
	  
	  
Slutligen presenteras uppsatsens slutsats som syftar att svara på vårt huvudproblem och 

våra delproblem. Vi kan konstatera att rollerna i en agil miljö förändras och den makt som 

tidigare varit associerad med ledarskapet till viss del försvinner och överlåts på 

medarbetarna. Det i sin tur leder till att HR-avdelningen utmanas av att möta de 

förändringar som uppstår och anpassa processer för att förändras i takt med den 

snabbt föränderliga och komplexa omvärlden. 
	  
	  
	  
	  
Nyckelord: Agil, ledarskap, agilt ledarskap, följare och följarskap, självstyrande team, 

agilt HR, rollförskjutning, HR-avdelningens utmaningar 
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1. Inledning 
	  
	  
	  

Vi kommer i det inledande kapitlet beskriva organisationers förändringsförmåga, 

bakgrund och värderingar för det agila synsättet samt HR-avdelningens roll i 

organisationer för att skapa den förförståelse som krävs för vidare läsning. Kapitlet 

utmynnar sedan i uppsatsens problemformulering och syfte som tydligt visar vad fortsatt 

läsning kommer att behandla. 
	  

	  
	  
	  

1.1 Bakgrund 
	  
	  
	  

“Ten years from now, the world will be working this way” 
	  
	  
	  

– Fiona Laird, 2013 
	  
	  
	  
Du har säkert hört det förr och det kan låta som en klyscha men vi lever i en ständigt 

föränderlig värld. För att en organisation ska kunna överleva krävs det att den kan agera 

snabbt, ha potential att förändras med kort varsel samt att ha möjlighet att kontinuerligt 

förbättras. Det leder till att faktorer som flexibilitet, snabbhet, gränslöshet och kunskap blir 

avgörande för en organisations fortsatta framtid (Eichinger & Ulrich, 1995). Vi vet, du är 

säkert väl medveten om omvärldens påverkan på organisationer, men det gör inte 

sanningen mer osann. Organisationsformer har förändrats över tiden och det finns mängder 

av teorier som beskriver “det bästa sättet” att leda och styra en organisation. Det 

traditionella synsättet syftar till att se en organisation som en pyramid med tydliga 

hierarkiska nivåer där chefens uppgift är att styra och kontrollera. Idag kan vi dock se att 

fler organisationer förändras och att maktnivåer och hierarkier suddas ut vilket bidrar till 

en ökning av decentraliserade och mer flexibla organisationer (Yukl, 2013). 
	  
Vi menar inte att det är ett nytt fenomen att organisationer behöver bli mer flexibla allt 

eftersom omvärlden förändras och vi har inte ignorerat det faktum att vi i tidigare kurser 

stött på teoretiker som länge har diskuterat omvärldens påverkan på organisationer. Bennis 

(1970)  talade i artikeln “post-bureaucratic leadership” om en organisationsform som 
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motsätter sig byråkratins strikta regler och myntade därmed begreppet postbyråkrati. 

Organisationsformen skapades som en lösning på de problem som byråkratins hierarkiska 

och tröga organisationsform ledde till och användes för att hantera de brister som dessa 

organisationer hade uppvisat (Sthyre 2009). Iedema (2003) beskriver postbyråkrati mer 

som en retorik än som en renodlad form och menar att den bygger på idéer och ideologier 

om förtroende för de anställda, något som senare kan kopplas samman med synsättet 

Human Resource Management. Han betonar också vikten av egen utveckling, temporära 

organisationsformer och att skapa en arbetsplats där spontanitet och initiativ får 

förekomma. Iedema (2003) menar även att en av de viktigaste delarna i postbyråkratins 

retorik är att synliggöra organisationernas arbetsprocesser. Organisationsformen 

uppmuntrar till att arbetet organiseras i projektform där teamwork blir en central del i 

processen. Eftersom det är av stor vikt att postbyråkratiska organisationer beskriver sina 

arbetsprocesser blir medarbetarna fullt upptagna med att fastställa standarder, riktlinjer och 

referensvärden för att skapa största möjliga legitimitet hos organisationen (Iedema 2003). 
	  
Även Mintzberg (1983) beskrev vikten av en organisations flexibilitet och 

förändringsförmåga och presenterar i sin bok “Structure in fives: Designing effective 

organizations” fem organisationsformer: Enkel struktur, maskinbyråkrati, 

professionsbyråkrati, den divisionaliserade formen samt den adhocratiska organisationen. 

Den adhocratiska skolan går att jämföra med post-byråkratin då de delar värderingarna om 

decentralisering och flexibilitet i organisationen, samtidigt som den strävar efter att vara 

innovativ och informell genom att skapa en organisk struktur. Adhocratin fokuserar därför 

på kommunikation mellan medarbetarna istället för att låta allt beslutsfattande passera 

chefsnivå. Det gör det svårt att på förhand skapa en strategi kring beslutsfattande vilket i 

sin tur resulterar i en kreativ och flexibel organisation redo att möta förändringar i 

omvärlden. Enligt Mintzberg (1983) finns det två typer av adhocrati som man med fördel 

skiljer på när det kommer till beslutsfattande i organisationer, den operationella adhocratin 

och den administrativa adhocratin. Den operationella adhocratin skapar projektgrupper 

som löser problem på kundens begäran och där stora resurser läggs ned för att hitta bästa 

möjliga lösning på det specifika problemet. Den administrativa adhocratin arbetar också 

med projektgrupper men strävar efter ett annat mål. Här ligger fokus på att utveckla sin 

egen organisation (Mintzberg 1983). 
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Gemensamt för post-byråkrati och adhocrati är att de favoriserar en decentraliserad och 

flexibel organisation. Syftet med ovan nämnda teorier överensstämmer med det som senare 

har benämnts som agilt arbete. Vår fortsatta uppsats kommer att behandla agila 

organisationer som är en extrem och aktuell variant av just en lättrörlig och ickehierarkisk 

organisation. 
	  
De agila metoderna härstammar från IT- branschen och har sitt ursprung i Lean som enkelt 

uttryckt står för att skapa mer värde som resultat av mindre arbete (Modig & Åhlström, 

2013). Begreppet skapades till följderna av andra världskrigets effekt på den japanska 

ekonomin av bilföretaget Toyota som drabbades hårt av det rådande klimatet. För att 

överleva tvingades Toyota skapa en process som syftade att undvika onödig tillverkning 

och bara fokuserade på mervärde för kunden, det fick namnet Toyota Production System 

(TPS). Grunden i TPS är att maximera effektiviteten genom att skapa ett flöde så att man, 

under hela processen, skapar ett värde till produkten. Den term som västvärden använde 

för att beskriva Toyotas framgångsrika arbetssätt börjades kallas Lean och är idag anpassat 

till de flesta branscher och marknader (Modig & Åhlström, 2013). 
	  
Även då Lean idag är ett välkänt begrepp finns det flera andra metoder som står för samma 

värderingar, att effektivisera sina arbetssätt för att skapa ett högre kundvärde. Ett 

samlingsnamn för dessa metoder uppkom under början av 2000-talet och har kommit att 

kallas Agil. Metoderna beskrivs som en möjlighet till att vara flexibel utan att mista 

kontrollen samt att fokusera på de ”rätta” värderingar i en organisation (Gustavsson, 2007). 

Agil betyder i sitt ursprung lättrörlig och handlar om att ständigt sträva efter att förbättra 

sin organisation genom att vara flexibel och föränderlig (Gustavsson, 2011). Grunden i det 

agila synsättet är att minimera kontroll och styrning av team och medarbetare i 

organisationen och istället fokusera på att de anställda själva kan påverka och styra sina 

arbetsuppgifter inom organisationens ramar. I agila organisationer förändras 

förutsättningarna konstant, vilket gör det svårt att ha långsiktiga och oflexibla mål 

(Skoogh, 2012). Enligt Gustavsson (2011) bidrar förändringarna även till reflektion kring 

möjligheter för förbättring och en chans att visa upp de resultat man har nått. De 

gemensamma värderingarna för agila organisationer innebär enligt Gustavsson (2007) att 

organisationen, 
	  
– Värderar individer och interaktion högre än processer och verktyg, 

	  

– Värderar samarbeten med kund högre än att förhandla om kontrakt, 
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– Värderar förändringsförmågan högre än att följa en redan uppgjord plan. 
	  
	  
	  
Dessa värderingar, som kan benämnas som det agila manifestet, går att förtydliga genom 

att beskriva dem med ett antal principer. Några av dessa principer är att organisationen ska 

välkomna förändring eftersom det leder till kundens konkurrensfördel, att det är av stor 

vikt att bygga projektet kring motiverade individer och att man med jämna mellanrum bör 

reflektera över hur organisationen kan bli mer effektiv (Gustavsson 2011). Avsikten med 

det agila synsättet är att man arbetar mot en samling värderingar som eftersträvar att skapa 

förståelse för hur en organisation bör arbeta i en föränderlig omvärld (Björkholm & 

Brattberg, 2010). 
	  
	  
Unilever, ett av världens främsta konsumentvaruföretag, är en organisation som 

förespråkar det agila arbetssättet. Grossman (2013) beskriver i sin artikel “Phasing out 

face-time” hur Unilever använder sig av flexibla arbetsplatser och hur man uppmuntrar att 

personalen jobbar var och när som helst så länge som man möter organisationens mål. Det 

agila synsättet har bidragit till en förändring i hur Unilevers chefer utvärderar både sin 

egen arbetsroll och de anställdas förmåga att själva ta ansvar. Det har även förekommit en 

förändring i hur man värderar prestationer och faktorer som att komma i tid, vara 

närvarande och att visa upp sitt bästa jag har fått lämna plats för resultat och delresultat. 

Unilever har även förändrat sina ledarskapsstrategier och fokus ligger nu på att producera 

mätbara resultat och att möta de kvoter som är uppsatta inom produktionen (Grossman, 

2013). 
	  

Shafer (1999) frågade företagschefer i sin artikel “Only the agile will survive” om de 

trodde att deras företag var redo att möta konkurrensen på 2000-talet, de flesta svarade nej. 

Anledningen till det var att förändring sker för snabbt vilket i sin tur leder till en 

oförutsägbarhet som är svår att möta. Postbyråkrati och adhocrati syftar till att vara flexibla 

men de tenderar att inte räcka till utan det agila synsättet sträcker sig ännu lite längre. Nedan 
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följer några exempel som Shafer (1999) anser vara betydande skillnader mellan de olika 

teorierna; 
	  
	  

• I traditionella teorier förstår medarbetarna kundens behov medan agila medarbetare 

istället har förmågan att läsa av marknaden vilket gör att företaget kan ändra 

riktning ofta och snabbt. 
	  
	  

• Traditionellt arbetar medarbetarna i etablerade grupper. Agila medarbetare 

samarbetar istället spontant för att skapa händelser genom att bilda virtuella 

grupper som involverar rätt personer inom och utanför organisationen. 
	  
	  

• Traditionellt får medarbetarna kundens input indirekt medan agila medarbetare får 

input direkt genom kundbesök, egen forskning samt på events. 
	  
	  

• Av tradition arbetar man ofta i “isolerade bassänger” medan de agil värderingarna 

tenderar att vara en del och influera hela organisationen. 
	  
	  
Det kanske låter på oss som om du just har fått lösningen på världens alla organisatoriska 

problem och att den agila organisationsformen kommer rädda alla företag som är i nöd. Så 

är inte fallet. Självklart finns det en problematik även i det agila synsättet och det möter, 

likt tidigare teorier, svårigheter och motstånd på olika plan. Vår fortsatta uppsats kommer 

att behandla hur ledarskapets roll, medarbetarnas roll samt HR-avdelningens roll 

omskapas i en agil organisation och vilka utmaningar HR-avdelningen, till följd av 

detta, ställs inför. 

 

1.2 Problemdiskussion 
	  
	  
	  
	  
	  

“In a dynamic world, nothing is forever. And only the agile will survive” 
	  
	  
	  

– Richard Shafer, 1999 
	  
	  
	  
Sullivan (2006) beskriver i sin artikel “The New DNA of HR” vikten av att Human 

Resource (HR)-avdelningen svarar på omvärldens förändringar och omstruktureras i 
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takt med att organisationen gör det. Faktorer som företagskultur, kommunikation, 

relationer och delaktighet blir därför centrala och avgörande för att man ska kunna möta 

den påtryckande konkurrenskraften från organisationer i sin omgivning (Crocitto & 

Youssef, 2003). Samtidigt kan man se att HR- processerna i moderna organisationer lever 

efter traditionella seder och ofta är väldigt långsamma, formella och kontrollerande. En 

anledning till det kan vara att dessa processer ofta bygger på ett synsätt som hämmar 

flexibiliteten. I en modern organisation där medarbetarna möter omoderna processer kan 

HR-avdelningen ses som ett hinder snarare än ett hjälpmedel (Sullivan, 2006). 
	  
	  
Söderlund och Bredin (2005) skiljer på företagets HR- avdelning och HR- organisation och 

syftar till att det senare alternativet även inkluderar chefernas personalarbete och de 

anställdas kompetensutveckling. Även om HR- avdelningen är en avgörande del av 

organisationen i sig är dess roll svår att definiera och det tilldelade ansvaret är ofta oklart. 

Söderlund och Bredin (2005) beskriver också att man kan se att HR-avdelningens 

ansvar i organisationen har förändrats och att det strategiska arbetet har blivit en 

viktigare del samtidigt som medarbetarna har tagit över ansvaret för sin egen utveckling 

och kompetens. I artikeln “Fast and accurate: What is important for HRM?” beskriver 

Welbourne (2010) vikten av att de stora och tunga HR- processerna måste förenklas och 

göras snabbare och mer flexibla. Hon menar att många chefer i dagsläget söker genvägar 

för att gå runt HR-processerna och att man där igenom försöker vinna tid för att kunna 

anpassa sig till den föränderliga omvärlden. Welbourne (2010) menar också att HR- 

avdelningen kan möta påtryckningarna från ledningen genom att vara snabba, 

fokuserade och att endast koncentrera sig på de arbetsuppgifter som är relevanta. Det 

finns en risk att HR-avdelningarna blir hämmade av otympliga verktyg och långsamma 

processer som rekrytering och lönehantering, vilket kan leda till att det resulterar i negativa 

resultat för organisationen (Welbourne, 2010). 
	  
En agil organisation kan ses som HR-avdelningens värsta fiende eftersom 

organisationsformen egentligen går emot alla arbetssätt och processer som avdelningen 

förespråkar. Att ta snabba beslut, agera i nuet och att hela tiden anpassa sina processer har 

inte direkt varit kännetecknet för den traditionella HR-avdelningen. Även då agila 

organisationer kan tyckas vara en trend som, likt andra, försvinner från rampljuset lika fort 

som de kom anser vi att grundtankarna i de agila värderingarna är något som går att 

implementera på organisationer som agerar på en komplex och föränderlig marknad. 

Blomberg (2012) som driver bloggen agil HR och kan ses som en expert inom området 
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sammanfattar agila organisationer i sitt blogginlägg “Fyra egenskaper som kännetecknar 

agila organisationer” och beskriver att helhetstänk, delat beslutsfattande, arbetsglädje och 

mod är gemensamma punkter för alla agila organisationer. Den första punkten, helhetstänk, 

syftar till att medarbetarna fokuserar på hur de kan bidra till organisationen i sin helhet då 

det är allas ansvar att föra företaget framåt. Krossfunktionella team är vanliga i agila 

organisationer eftersom de skapar grupperingar med olika kompetenser som tillsammans 

kan skapa ett mervärde för organisationen än vad en enskild individ skulle kunna 

åstadkomma. Agila organisationer tenderar att skapa rörliga roller vilket leder till att alla 

får möjlighet att bidra med sin kompetens på alla områden så länge det utgör ett värde för 

organisationen. Den andra punkten är delat beslutsfattande vilket syftar till att 

beslutstagandet ska flyttas till de områden där informationen är som störst då det både är 

snabbare och effektivare. Kortfattat handlar det om att ledningen ska sätta ramar om vad 

som måste göras och varför, det är sedan upp till teamen att bestämma hur, för ingen 

vinner på ett detaljstyrt ledarskap. Blomberg (2012) menar att makten fördelas ifrån ledaren 

till teamet i agila organisationer vilket sannolikt ökar medarbetarnas engagemang och 

ansvarstagande. Den tredje faktorn, arbetsglädje, syftar till att intern motivation, eget 

ansvar och ständig kompetensutveckling ska bidra till att medarbetarna ska blir mer 

engagerade och trivas med deras arbetsuppgifter. Den fjärde och sista punkten är mod och 

syftar till att agila organisationer måste vara modiga eftersom det leder till att de blir mer 

kreativa och innovativa. Ledaren har tillit till medarbetarna och misstag accepteras så länge 

de går snabbt, utvärderas och inte upprepas vilket leder till att agila organisationer vågar ta 

ut svängarna och därmed utvecklas (Blomberg, 2012). 
	  
I diskussionen om att HR-avdelningen måste förändas och bli mer flexibelt i en agil miljö 

väcks också frågor hos oss om vad HR-avdelningens, ledningens och teamets roll i en 

agil organisation egentligen är? Vi anser att det finns en problematik i att veta vilka 

egenskaper en chef bör äga i en agil miljö samt att veta hur mycket ledarskap som 

egentligen behövs i en organisation som syftar till att låta teamen styra sig själva. I 

artikeln “How to build an agile leader” visar Joiner (2012) att ingen ledare är den 

andra lik och därför skiljer sig även ledarstilarna mellan olika organisationer. Han anser 

att organisationers flexibilitet är avgörande för framgång vilket har lett till att flexibla 

organisationer har en tendens att konkurrera ut mindre flexibla företag. Den centrala 

faktorn för att skapa en mer agil organisation är nivån på hur mycket företagets 

chefer och ledare uppvisar en agil kultur och ett agilt ledarskap.  
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Innebörden av det blir att ledare inom en organisation har en avgörande roll att spela i 

organisationens smidighet. 
	  
	  
I resonemanget om hur mycket ansvar som ska överlåtas till medarbetarna och teamen 

uppmärksammade vi Antman (2012) som i sitt blogginlägg, “Till min efterträdare – beyond 

agile eller UnMgmt i praktiken”, beskriver hur han avvecklat sig själv som chef eftersom 

han inte hade några arbetsuppgifter kvar i den agila organisationen. Antman (2012) 

menar att hans uppgift som chef förändrades sen han välkomnat det agila synsättet och 

gick från att leda och fördela arbetet till att istället stödja det medarbetarna utförde. Det 

ledde till att den typiska hierarkiska pyramiden, med ledningen i toppen och medarbetarna 

längst ner, vändes upp och ner och medarbetarna fick själva ansvar av sitt arbete. Antman 

(2012) beskriver också hur teamens, som har en central del i den agila organisationen, 

roller förändras i och med att mycket av den makt och det ansvaret chefen tidigare ägt 

placeras ut på dessa. Han syftar till att de självorganiserade teamen i hans organisation 

fick ett gemensamt ansvar för allt de levererade vilket ledde till ett typ av maktskifte i 

företaget och att de traditionella arbetsrollerna fick nya innebörder (Antman 2012). 

Biddle (1986) skriver att de vanligaste arbetsrollerna i en organisation ofta är 

uppbyggda efter sociala normer och då de är svåra att tolka kan det uppstå konflikter på 

arbetsplatsen. I takt med att organisationens roller förändras blir även HR-avdelningens 

roll mer odefinierbar och Kulik och Perry (2008) anser att HR-avdelningens spridda 

områden kan resultera i ett minskat förtroende hos de anställda. Begreppet Human 

Resource Management (HRM) myntades på 1980-talet och sedan dess har det funnits 

skilda meningar om vad definitionen egentligen står för vilket kan vara en bidragande faktor 

till osäkerheten till HR-avdelningens ansvarsområden (Kulik & Perry 2008). 

	  

Det finns egentligen ingen bra svensk översättning på HRM men Nilsson, Wallo, 

Rönnqvist och Davidson (2011) menar att forskare som arbetar med ämnet ofta intresserar 

sig för personalfrågor och hur företag på bästa sätt utnyttjar de mänskliga resurserna. Om 

man tänker sig företaget som en pyramid kan man se att HR-a v d e l n i n g e n  finns på 

samtliga nivåer av pyramiden. I toppen hittar man de strategiska frågorna vilka tenderar 

att ta fram övergripande planer för hur företaget ska nå de uppsatta målen. Längre ner i 

pyramiden finns de operativa frågorna som syftar till att omsätta de uppsatta planerna samt 

att lösa akuta situationer. Nästan alla medarbetare i en organisation tenderar att 

beröras av HR-avdelningens frågor, på vilket sätt man berörs varierar dock på grund av de 
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olika rollerna där ansvar och befogenhet skiljer sig åt (Nilsson et al. 2011).  
	  
Det agila synsättet syftar till att skapa en arbetsplats där ledningens roll förändras och där 

de själstyrande teamens ansvar blir större. Genom att deras roller omskapas uppstår även 

en förvirring om hur HR-avdelningen ska förhålla sig till den nya 

organisationsstrukturen och vilken roll HR-avdelningen bör ta. Då den agila 

organisationen och den traditionella HR-avdelningen möter varandra är det upplagt för en 

konflikt. Men istället för att fly och undvika problemet anser vi att det finns ett 

intresse i att finna svaret till medling. I vår uppsats kommer vi därför svara på hur HR-

avdelningen förändras till följd av att de självstyrande teamen, i flera avseenden, tar över 

ledningens makt. 
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1.3 Problemformulering 
	  
	  
	  
	  
	  
1.3.1 Huvudproblem 
	  
	  
	  

Vilka utmaningar möter HR-avdelningen till följd av att de organisatoriska 

rollerna i en agil organisation tar nya skepnader? 
	  

	  
	  
	  
1.3.2 Delproblem 
	  
	  
	  
För att på ett bra sätt svara på vår problemformulering behöver vi först svara på tre 

relaterade frågor som vi har valt att kalla våra delproblem, 
	  
	  
	  
	  

1. Hur förändras ledarens roll i en agil miljö? 
	  

2. Hur förändras medarbetarens roll i en agil miljö? 
	  

3. Hur förändras HR-avdelningens roll i en agil miljö? 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1.4 Syfte 
	  
Syftet med vår uppsats är att studera hur olika arbetsroller förändras i en agil organisation 

och vilka utmaningar HR-avdelningen ställs inför i en agil miljö. I organisationer där 

chefsroller förändras och det individuella ansvaret ökar behövs det skapas en kunskap 

om hur de tillskrivna rollerna förändras och vilka utmaningar som tillkommer med det. 

Vi vill med den här uppsatsen skapa en förståelse för organisationer som väljer att 

anpassa sig till den föränderliga omvärlden och dess utmaningar genom att anta det agila 

förhållningssättet. 
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2. Metod 
	  

	  
	  
	  
I följande kapitel kommer vi att presentera och diskutera de metodologiska val som gjorts 

under studien. Inledningsvis kommer vi att beskriva problemets karaktär och vilket ämne 

som kommer att studeras. Vidare beskrivs valet av en abduktiv forskningsansats, den 

kvalitativa forskningsstrategin och studiens undersökningsdesign. Därefter introduceras 

vår empiriska datainsamling och valet av respondenter. Slutligen presenteras uppsatsen 

kvalité och etiska förhållningssätt. Vi har under hela kapitlet vävt in våra egna tankar och 

löpande diskuterat de val som gjorts för att underlätta för läsaren. 
	  

	  
	  

2.1 Problemets karaktär 
	  
2.1.1 Studieobjektet 
	  
Allt som bidrar till att lösa problem och tillföra ny kunskap kan benämnas som metod. Det 

betyder inte att alla metodval passar till alla studier och valet av rätt metod kan vara både 

problematiskt och komplicerat (Hellevik, 1980). Jacobsen (2002) identifierar en uppsats 

frågeställning som något forskaren är intresserad av. Han delar även in problemställningen 

i tre huvudtyper, om forskaren vill förstå en verkligen, beskriva omfattningen av ett 

fenomen eller förklara varför något är som det är. Vår problemformulering syftar till att 

studera vilka utmaningar HR-avdelningen ställs inför i en agil miljö. För att underlätta vår 

forskning har vi även tre delfrågor som hjälper oss att svara på vårt huvudproblem. Våra 

delproblem är (1) Hur förändras ledarens roll i en agil miljö?, (2) Hur förändras 

medarbetarens roll i en agil miljö? och (3) Hur förändras HR-avdelningens roll i en agil 

miljö? 
	  
Enligt Jacobsen (2002) finns det fyra faktorer som bör förtydligas innan forskaren kan 

börja studera det specifika problemet. Dessa faktorer är vad forskaren är intresserad av, 

vem forskaren är intresserad av, var undersökningen ska äga rum samt när den ska äga 

rum. Den första faktorn kan också kallas forskningens variabler och beskriver ett fenomen 

eller en process. Vår uppsats ämnar undersöka vilka utmaningar HR-avdelningen ställs 

inför i en agil miljö till följd av att de organisatoriska rollerna får nya arbetsuppgifter.  

Holme och Solvang (1997) beskriver att vem forskaren ämnar undersöka också kan kallas 

undersökningens objekt och hänvisar till den som studien vill uttala sig om. Då vår 



	   12	  

forskning rör HR-avdelningen blir det naturligt att det är dessa enheter vi vill undersöka 

och i och med den snäva tidsramen har vi varit tvungna att avgränsa vår undersökning och 

även då vi inte presenterat en tidsbegränsning i vår problemformulering menar Jacobsen 

(2002) att alla undersökningar i praktiken måste tidsavgränsas. Som vi nämnde i 

bakgrunden är den agila teorin relativt ny och dess påverkan på HR- avdelningen blir 

därmed aktuell och ett ämne för vår forskning. 

 

2.1.2 Analysnivå 
	  
Enligt Bryman & Bell (2005) kan forskningen, för att urskilja de primära mät- och 

analysenheterna, delas in i följande kategorier: Individer, grupper, organisationer och 

samhällen. Individfokus syftar till att undersöka specifika individer till exempel chefer 

eller anställda. I grupper undersöks olika grupperingar såsom ekonomiavdelningen och i 

organisationer behandlas i huvudsak den specifika arbetsplatsen. Fokus på samhällen 

tenderar att använda nationella, politiska, sociala och ekonomiska kontexter där företaget 

finns. Vår uppsats ämnar undersöka hur ledningens, medarbetarnas och HR-avdelningens 

roller förändras i en agil miljö och vår forskning kommer därigenom att hantera individers 

och gruppers rollförändring i synnerhet och den organisatoriska strukturförändringen i 

allmänhet. 

	  
2.2 Forskningsansats 
	  
När avsikten med en uppsats är att studera och frambringa kunskap om organisationer, 

grupper, samhället eller individer finns det tre sätt att gå till väga och alternativen används 

för att slutligen kunna dra vetenskapliga slutsatser. Den första ansatsen benämns induktion 

och brukar kallas upptäckens väg och den andra benämns deduktion och betecknas bevisets 

väg (Andersen, 1998). Det finns även en tredje ansats som kallas abduktion. Den uppstår 

när induktion och deduktion växelspelar med varandra (Ahrne & Svensson, 2011). 

	  
2.2.1 Abduktiv forskningsansats 
	  
Enligt Ahrne och Svensson (2011) utgår en induktiv ansats från empirin för att sedan 

kopplas samman med befintliga teorier. De poängterar att induktiv forskningsansats 

används då forskaren drar  generella slutsatser genom att studera enskilda fall. När 

forskaren gör observationerna bildas en teori om hur fenomenet ser ut och används, vilket 

leder forskaren gör observationerna bildas en teori om hur fenomenet ser ut och används, 
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vilket leder till att forskaren kan dra en slutsats om fenomenet i sig. Det till skillnad 

från en deduktiv ansats som tar sitt ursprung i teorin för att sedan kopplas samman med 

empiri och Andersen (1998) menar att deduktion sker när forskaren utifrån generella 

grunder och teorier drar slutsatser om enskilda fenomen. Här ser forskaren till redan 

befintliga teorier om det aktuella ämnet för att sedan ha möjligheten att säga 

någonting om en specifik organisation eller ett företag. I vår uppsats har vi genomfört 

en multipel fallstudie och enligt Alvesson och Sköldberg (2009) är en abduktiv 

forskningsansats den som vanligtvis används i sådana studier. En abduktiv ansats syftar 

till att forskaren tolkar empirin utifrån en rad hypoteser som sedan styrks genom nya 

observationer vilket gör att en abduktiv ansats till något av en blandning mellan 

induktiv- och deduktiv forskningsansats, dock har abduktion unika egenskaper som inte 

återfinns hos varken en induktiv- eller deduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 2009). 

Vi har, i utgångspunkt i teorin, gjort den empiriska insamlingen för att sedan återigen 

gå tillbaka till teorin och justera de delar som det empiriska materialet visade var 

relevant för vår forskning för att på bästa sätt kunna svara på vår forskningsfråga. Vi 

upplevde att en induktiv- och deduktiv forskningsansats inte var att favorisera i vår 

uppsats då de inte gav oss en övergripande bild av vår forskning och skulle därigenom 

försvåra vår forskningsprocess. 
	  
	  
Dubois och Gadde (2002) menar att abduktion syftar till att forskaren ständigt rör sig 

mellan teori och empiri för att upptäcka gömd information, erhålla en djupare kunskap för 

ämnet samt lättare tyda teori och empiri. De menar även att det teoretiska ramverket 

förbättras i och med denna process då den kontinuerligt jämförs med verkligheten. Vi 

började vår forskningsprocess genom att studera klassiska teorier om ledarskap och HR-

avdelningens funktion i en organisation för att få en övergripande förståelse för en 

organisations olika roller. Utifrån vårt teoretiska ramverk genomförde vi vår empiriska 

insamling för att sedan återgå till teorin och skapa en passande teoretisk syntes som 

passade vår forskningsfråga. 
	  
	  

2.3 Forskningsstrategi 
	  
Enligt Andersen (1998) finns det två sätt att gå till väga när forskaren ska samla in data till 

studien. Den ena kallas kvalitativ forskningsstrategi vilken tenderar att beröra ord och 

meningar meningar snarare än siffror och statistik vilken istället den kvantitativa 

forskningsstrategin utgår ifrån. 
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2.3.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
	  
Enligt Ahrne och Svensson (2011) kan kvalitativa metoder användas som ett övergripande 

begrepp för de typer av data som innefattar intervjuer, observationer eller bearbetning av 

texter som inte kräver analys med hjälp av statistiska metoder eller verktyg. Kvalitativ data 

mäts inte, det räcker med ett konstaterande att det finns, hur det fungerar och vart de 

förekommer. Hur mycket, länge och ofta de finns blir av mindre betydelse i den kvalitativa 

forskningsstrategin (Ahrne & Svensson, 2011). Vi valde att tillämpa den kvalitativa 

forskningsstrategin på vår uppsats då vi ville föra ett djupare samtal med våra respondenter 

och därmed ta del av deras kunskaper och erfarenheter för att på bästa sätt kunna svara på 

vår problematik. Då vår ambition var att erhålla en grundläggande bild av ett relativt nytt 

ämne ansåg vi att den kvalitativa forskningsansatsen var att favorisera då personliga 

värderingar och erfarenheter står i fokus. Enligt Jacobsen (2002) bör studiens 

problemformulering avgöra vilken forskningsstrategi som väljs, och då vår 

problemformulering syftar till att undersöka ett fenomen blev respondenternas ord och 

berättelser mest lämpade att fokusera på. Enligt Olsson och Sörensen (2011) strävar 

forskaren i kvalitativa studier efter att få en så allomfattande bild av ämnet som möjligt och 

den kvalitativa forskningsstrategin utgår ofta från ett helhetsperspektiv snarare än att 

endast fokusera på olika delar. Vår uppsats syftar till att ta reda på vilka utmaningar som 

HR-avdelningen ställs inför i en agil miljö till följd av att rollerna i en agil 

organisation tar nya skepnader. Vi anser därför att valet av en kvalitativ strategi är väl 

motiverat då vår problematik inte fokuserar på någon specifik del utan snarare på att skapa 

en övergripande bild. Ahrne och Svensson (2011) poängterar att det går att skilja 

mellan kvalitativa och kvantitativa analyser. En och samma metod kan nämligen 

generera material som går att tolkas och analyseras på olika sätt. För att frambringa en 

kvalitativ analys är forskaren intresserad av vilka termer som används och betydelsen 

av dessa termer som används i exempelvis en intervju. 
	  
Denscombe (2009) belyser fördelar och nackdelar med den kvalitativa analysen som är 

viktiga för forskaren att förstå innan studien inleds. Kvalitativa analyser har en förankring i 

verkligen vilket gör att den har rötter i den sociala tillvaron och analysen är bra att använda 

när det handlar om att hantera komplexa relationer då den ger rättvisa åt alla nyanser i det 

sociala livet. Kvalitativ analys tolererar även tvetydigheter då den har bra förutsättningar 

att hantera dessa. Beroende på forskarens tolkningsskicklighet finns det även chans till 

flera alternativa förklaringar. Vidare beskriver Denscombe (2009) nackdelarna med en 
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kvalitativ analys och påpekar att det kan vara svårt att veta i vilken utsträckning studien går 

att applicera på andra organisationer än just den studerade. Det finns även en risk att 

forskarens “jag” kan påverka studiens riktning vilket leder till en subjektiv tolkning av 

ämnet. Det finns också en risk att förklaringar och slutsatsen blir allt för förenklad då det 

kan vara bekvämt för forskaren att utesluta data som inte passar in samt att kvalitativ data 

tar avsevärt mycket längre tid att förklara än kvantitativ data (Denscombe, 2009). Under 

vår forskningsprocess har vi haft dessa aspekter i åtanke men då vår uppsats inte syftar till 

att mäta något resultat anser vi att fördelarna med att använda den kvalitativa strategin 

överstiger nackdelarna. Då våra respondenter arbetar i agila organisationer insåg vi att det 

fanns en risk att vi skulle få en personlig och färgad bild av det agila arbetssättet och 

därmed inte tagit allt som absoluta sanningar för att generera ett så trovärdigt resultat som 

möjligt. 

	  
2.4 Undersökningsdesign 
	  
Enligt Andersen (1998) betecknas undersökningsdesign på vilket sätt forskaren ska studera 

det specifika fenomenet, eller mer exakt den kombination av tillvägagångssätt som 

används för att samla in aktuell data. 

	  
2.4.1 Fallstudie 
	  
Enligt Yin (2009) definieras en fallstudie som en undersökningsmetod där forskningen 

avser belysa ett fenomen inom det verkliga livets ramar där gränsen mellan fenomenet och 

sammanhanget inte är självklart och där forskaren kan nyttja fler informationskällor. 

Andersen (1998) beskriver att studier som görs på organisationer bör vara fältstudier 

eftersom forskaren vill studera organisationen utifrån dens omgivning. Det är vanligt att 

använda sig av fallstudier när det gäller att undersöka sociala delsystem såsom institutioner 

och organisationer. Om forskaren väljer att endast se till en organisation kallas det enskild 

fallstudie och om det ingår flera enheter kallas undersökningen för multipel fallstudie 

(Andersen, 1998). 

 
Multipel fallstudie 
	  
Multipel fallstudie beskrivs enligt Kruuse (1998) som en undersökningsmetod som 

utmärks av att den inkluderar flera fallstudier som utförs under olika förutsättningar. 

Genom att studera mer än ett fall kan man enligt Andersen (1998) på ett bättre sätt 

beskriva, förklara och förstå det fenomen forskaren ämnar undersöka. 
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Vi har i vår rapport valt att använda oss av just en multipel fallstudie för att beskriva och 

förstå den specifika problematik vi presenterade i uppsatsens problemformulering. Vi anser 

också att en multipel fallstudie gav oss en mer generaliserad och djup kunskap till vår 

uppsats än vad en enskild fallstudie eventuellt kunde ha bidragit med. Yin (2009) hävdar 

att om tid och resurser finns är den multipla fallstudien att rekommendera, det på grund av 

att enskilda fallstudier kan vara sårbara då de endast tittar på ett enskilt fall. Men kanske 

mer relevant är det faktum att analys och diskussion blir mer betydande och slagkraftiga i 

en multipel fallstudie då fenomenet undersökts i två eller flera fall (Yin 2009). Vi är 

medvetna om att vår fallstudie endast ser till en persons tankar och åsikter i varje enskild 

organisation och att det finns en risk i att den empiri som vi samlat in genom våra 

intervjuer endast speglar en persons synpunkter. Vi anser dock att trovärdigheten ökar i 

och med att vi valt informanter med ledande roller inom organisationen och HR- 

avdelningen som har befogenhet och kunskap att på ett bra sätt representera företaget. 

Vidare läsning under rubriken 2.5.4 Urval av respondenter. 
	  
	  

2.5 Datainsamlingsmetod 
	  
I forskningssammanhang använder sig forskaren av intervjuer eller enkäter när det kommer 

till att ta reda på åsikter, tyckanden, uppfattningar eller kunskaper hos en urvalsgrupp. 

Intervjuer syftar till en muntlig kommunikation med respondenten medan enkäten är 

skriftlig (Ejvegård, 2009). 

 

2.5.1 Primär- och Sekundär datainsamling 
	  
Enligt Kylén (2004) är en viktig aspekt att fundera över när det kommer till pålitligheten 

av uppsatsen valet av primär- och sekundärkälla, även kallat första- och andrahandskälla. 

Primärdata avser information som samlas in för första gången och vanligtvis av forskaren 

själv. Forskaren går alltså direkt till informationskällan och datainsamlingen blir 

skräddarsydd för den specifika problemformuleringen. Förstahandskällor samlas in genom 

intervjuer, observationer eller genom frågeformulär (Jacobsen, 2002). Vår uppsats är 

främst baserad på primärdata i form av intervjuer med noga utvalda respondenter och 

Kylén (2004) poängterar att primärkällor anses mer tillförlitliga än sekundärkällor då det är 

data forskaren själv har samlat. Jacobsen (2002) beskriver sekundärkällor som information 

som redan samlats in från andra vilket betyder att forskaren inte får informationen direkt 

från källan. Det leder till att fakta samlats in för ett annat syfte och mot en annan 
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problemformulering. Vid insamling av andrahandskällor måste forskaren vara kritiskt 

inställt till vilka val som görs och vilka källor som används. Vid en av våra intervjuer 

hänvisade respondenten oss till en tidigare genomförd intervju som svar på en av våra 

frågor. Eftersom det var respondenten som rekommenderade artikeln ansåg vi att källan är 

tillförlitlig och beskriver hennes synpunkter korrekt.  

 

Jacobsen (2002) menar att det är vanligt att forskaren använder sig av både primär- 

och sekundärkällor då olika data kan styrka varandra och ge mer slagkraftiga resultat av 

studien. 
	  

	  
2.5.2 Intervju 
	  
Enligt Merriam (2009) är intervjuer den vanligaste formen att använda i kvalitativa studier 

för att förstå det studerade fenomenet. Data kan beskrivas som delar av information som 

går att finna i omgivningen och vi har i vår uppsats använt oss av intervjuer då vi sökte mer 

djupa, innehållsrika och komplexa svar än vad enkäter skulle gett. Det finns flera fördelar 

med att använda intervjuer som datainsamling och Bell (2005) poängterar den flexibilitet 

en intervju medför. Hon menar att en duktig intervjuare kan se motiv och känslor på ett sätt 

som är omöjligt i enkätstudier. Med det menas att intervjuaren kan lägga märke till hur 

svaren ges i form av tonfall, mimik och pauser vilket inte ett skriftligt svar skulle visa. 

Under intervjun finns även rum för följdfrågor och på så sätt kan svaren utvecklas och 

fördjupas. Vi valde även datainsamlingsmetoden intervjuer då vi ville skapa ett samtal 

mellan oss och respondenten som inte bara genererade svar på våra frågor utan också gav 

möjlighet till ytterligare reflektion. Under några intervjuer visade respondenten oss 

modeller och powerpoints för att tydligt visa hur de arbetade vilket gjorde att vi fick en 

djupare förståelse för området som diskuterades. 
	  
Det finns flera sätt att genomföra en intervju och valet av metod skiljer sig från olika fall. 

Krag Jacobsen (1993) beskriver att det är av stor betydelse om forskaren väljer en 

besöksintervju eller en telefonintervju även då det ena inte behöver vara bättre än den 

andra. Intervjuer som sker via telefon är ofta mer praktiska och går fortare vilket bidrar till 

att forskaren får en ökad möjlighet att komma i kontakt med de respondenter som önskas. 

Det bidrar även till att det geografiska avståndet inte blir ett lika stort hinder på grund av 

den befintliga och snäva tidsramen. Även då telefonintervjuer kan underlätta kontakten 

med respondenter är det viktigt för forskaren att beakta att man förlorar kroppsspråket som 

i många fall kan berätta mer än ord (Krag Jacobsen, 1993). Då forskaren väljer att 
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genomföra en besöksintervju skapas möjligheten att föra ett mer innehållsrikt och 

meningsfullt samtal eftersom ett förtroende ofta skapas då forskaren och respondenten 

möts öga mot öga. Besöksintervjuer tar ofta längre tid och kräver mer pengar och resurser. 

Det är därför av stor vikt att forskaren väger för- och nackdelarna mellan de olika 

intervjuformerna innan man tar ett beslut (Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2011).  

 

För att vi på bästa sätt skulle ha möjligheten att få ta del av den empiri vi sökte valde vi 

att använda oss av både besöks- och en telefonintervju. Vidare läsning under kapitel 

2.5.5 Genomförande av intervjuer. 
	  
Enligt Merriam (2009) kan intervjuer delas in i tre kategorier. De kan vara strukturerade då 

forskaren i förväg har förberett vilka frågor som ska ställas och i vilken ordning. Intervjun 

kan också vara ostrukturerad, frågorna är då inte förbestämda och intervjuformen 

rekommenderas när forskaren inte har den kunskap som krävs för att ställa relevanta frågor 

om ämnet. Den vanligaste formen av intervjuer är dock den semistrukturerade intervjun i 

vilken forskaren guidas av ett antal frågor men ordningen i vilken frågorna ställs är 

obestämt. I vår empiriska insamling valde vi att tillämpa den semistrukturerade 

intervjuformen där vi innan intervjutillfällena bestämde ett antal huvudfrågor vi ämnade få 

svar på. Under de specifika intervjuerna tillkom underfrågor som blev intressanta att få 

svar på och dessa skiljde sig beroende på respondenten. Vidare läsning under kapitel 2.5.3 

Tillvägagångssätt. 

 
Kvalitativ intervju 
	  
Enligt Ahrne och Svensson (2011) kan man variera hur man går till väga när det kommer 

till kvalitativa intervjuer. Antal fasta frågeformuleringar samt i vilken utsträckning 

forskaren väljer att komplettera med ytterligare frågor är individuellt och specifikt för varje 

enskild intervju. Ordningen i vilken frågorna ställs är inte heller bestämd utan kan variera 

utifrån situation. Ahrne och Svensson (2011) poängterar att dessa faktorer kan ses som 

fördelar med kvalitativa intervjuer då forskaren inte blir lika bunden som när forskaren 

följer ett standardiserat frågeformulär och chansen för att få svar på ytterligare frågor av 

intresse ökar. Då våra respondenter är verksamma i olika företag och branscher ansåg vi att 

det var viktigt att anpassa intervjun efter respondenten och valde därför att ha öppna 

frågor. Kvalitativa intervjuer behöver nödvändigtvis inte betyda att forskaren erhåller en 

djupare kunskap inom forskningsområdet men det ökar definitivt chansen till fler nyanser 

och dimensioner av ämnet. Genom att inte använda i förväg helt fasta frågor finns även 
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möjlighet att få beskrivningar av händelseförlopp och situationer som kan vara relevanta 

för fortsatt forskning. 
	  
Vi valde att tillämpa kvalitativa intervjuer då vi ansåg att de ger oss en bättre bild av 

respondentens egna reflektioner utifrån våra intervjufrågor. Vi ville även ge respondenten 

möjlighet att själv betona och utveckla de områden denna fann intressanta. Krag Jacobsen 

(1993) visar på fördelar med den kvalitativa intervjuformen och menar att den är mindre 

tidskrävande än den ostrukturerade intervjun och inte på samma sätt beroende av 

forskarens kvalifikationer. Tillvägagångssättet ger även någorlunda liknande frågor som 

senare bidrar till att det blir enklare att jämföra intervjuerna med varandra och därefter dra 

en slutsats. Krag Jacobsen (1993) menar samtidigt att det finns en risk i att forskaren ställer 

för breda frågor vilket kan leda till att respondenten inte förstår innebörden och därigenom 

ger ett svar forskaren får problem att analysera och använda i uppsatsen. Han menar också 

att det även finns en risk i att ha för specifika frågor då de kan leda till för specifika svar 

och det är därför av stor vikt att forskaren finner en balans mellan de båda för att få ut så 

mycket av intervjun som möjligt. Vi har under våra intervjuer haft detta i åtanke och har 

därmed anpassat våra frågor för att få så innehållsrika svar som möjligt. 

 

2.5.3 Tillvägagångssätt 
	  
Innan intervjuerna valde vi att förbereda oss genom att skapa en intervjuguide med olika 

teman som användes som huvudfrågor under intervjuerna. Krag Jacobsen (1993) menar att 

en intervjuguide inte får innehålla för många teman eftersom det då kan bidra till en allt för 

strukturerad intervju. Vi utgick från fem teman där det första och andra temat var 

återkommande i alla intervjuer, det första temat beskrev studiens syfte och respondentens 

delaktighet. Vi var noga med att se att alla respondenter var väl införstådda i den 

problematik vi ämnade undersöka för att slippa eventuella komplikationer. Tema två 

innefattade information om respondenten, dess befattning och arbetsplats. Genom att starta 

varje intervju med dessa teman fick vi en övergripande bild av organisationen, HR-

avdelningens funktion och hur det agila arbetet såg ut idag. Det andra temat var 

avgörande för hur intervjun skulle fortlöpa och hur resterande teman skulle användas 

och presenteras. De återstående teman var grundpelare i forskningens syfte och 

betydande för att skapa en förståelse för vår problematik. Dessa var Agilt HR, det nya 

ledarskapet och medarbetarnas förändrade roll, för att inte missa någon viktig aspekt 

hade vi även underfrågor till varje tema som varierade mellan respondenterna. 
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2.5.4 Urval av respondenter 
	  
För att öka trovärdigheten på en uppsats bör man som forskare visa hur och varför man har 

valt respondenterna till studien, det för att visa att resultaten inte endast beror på att man 

bara råkat få tag i respondenterna (Ahrne & Svensson, 2011). Då vår uppsats avser att 

beskriva HR-avdelningens utmaningar i en agil har vi valt att intervjua högst uppsatta 

medarbetare inom både HR- avdelningen och hela organisationen. Enligt Holme och 

Solvang (1997) är det av stor vikt att forskaren är noga med valet av 

undersökningspersoner eftersom dessa kommer att vara avgörande för hur studiens resultat 

blir. Vi anser att vi genom att intervjua personer i ledningen möter de personer som på ett 

bra och korrekt sätt kan representera den avdelning vi ämnar undersöka. 
	  
Enligt Holme och Solvang (1997) är det uppsatsens problemformulering och syfte som 

bestämmer hur och vilken information som forskaren ska samla in. Forskaren måste då 

beakta hur många och vilka respondenter som ska vara med i undersökningen för att på 

bästa sätt kunna svara på frågeställningen. Då valet av urval styr vilken typ av information 

forskaren får ut av sina intervjuer det av stor vikt att urvalskriterierna är medvetet valda. 

Jacobsen (2002) skiljer på slumpmässigt urval, bredd och variation, information, det 

typiska, det extrema, snöbollsmetoden och kombinationen av olika metoder. Vi valde att 

kontakta och intervjua personer som arbetar med, eller som är väl insatta i ämnet agilt HR 

eftersom vi ansåg att de kunde förse oss med intressant och relevant information. Enligt 

Jacobsen (2002) är urvalet “information” ett viktigt kriterium för forskaren när man vill 

möta en respondent som har stora kunskaper inom det undersökta området. Det specifika 

urvalet kan dock vara svårt att använda då forskaren först måste veta hur pass bra 

informationskällor respondenterna faktiskt är. Vi tror att vi genom att fokusera på HR- 

chefer, och VDn i det fall som inte hade någon HR-avdelning, kan undvika det problemet 

och få tillgång till betydelsefull information då respondenterna sitter i en ledande position i 

organisationen. 
	  

Då agil och agila organisationer är ett relativt nytt fenomen i Sverige hade vi inte 

möjlighet att välja och vraka bland möjliga respondenter till vår studie. Genom att ha 

avgränsat oss till HR-avdelningens funktion har vi begränsat vårt urval ytterligare och 

därigenom inte hade möjlighet att genomföra så många intervjuer som vi önskat. För att 

kompensera de få intervjuerna har vi valt att hålla längre samtal med våra respondenter 

för att få en djupare förståelse. Vi anser att någon måste göra den första studien och att 
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vår uppsats kan vara ett startskott till vidare forskning. Vi fann våra respondenter genom 

ett agilt HR nätverk vilket underlättade vårt urval och gav oss möjlighet att få kontakt 

med respondenter som kunde bidra med värdefull information till vår studie.  
	  
	  

Informanter 
	  
	  

Företag Namn 	   Befattning Datum 

Ciber Leila Ljungberg HR-chef 2013-05-06 

Vasakronan Cecilia Söderström HR-chef 2013-05-07 

MyNewsDesk Ulrika Karlsson HR-chef 2013-05-08 

Ericsson Kristoffer Björkander HR Business Partner 2013-05-06 

GreenBullet Pia-Maria Thorén VD 	   2013-05-13 

 

Andersen (1998) poängterar att det är stor skillnad att intervjua en person med samma 

status som du själv än en person med högre status, dock är det ofta nödvändigt att intervjua 

en person i en ledande position i företaget. Dock finns det vissa problem förknippade med 

dessa intervjuer och de förstärks om respondenten har en högre social status än intervjuare. 

Det beror på att personer i en ledande roll ofta är vana att bestämma och de kan vara svårt 

för intervjuaren att lyckas styra intervjun i den riktning som var tänkt från början. Då vi 

redan innan var medvetna om det faktum att våra respondenter satt i ledande positioner har 

vi i bästa möjliga mån försökt att ta kommando i början av intervjun utan att därmed 

trampa respondenten på tårna. Det för att få de svar vi behöver och inte hamna på sidospår 

respondenten är intresserad av. 

	  
2.5.5 Genomförande av intervjuer 
	  
De fyra första intervjuerna genomfördes på den enskilde respondentens arbetsplats. Att få 

möjlighet att besöka dem i deras naturliga miljö kändes viktigt för oss eftersom vi ville att 

respondenterna skulle känna sig trygga och bekväma under intervjun. När vi anlände till 

respondenternas kontor, som alla är belägna i Stockholmsområdet, blev vi väl bemötta i 

receptionen. Vi fick även, med undantag för Ericsson, möjlighet att se hur arbetsplatsen 

såg ut samt en beskrivning av hur medarbetarna var placerade. 
	  
För att på bästa sätt kunna lyssna, reflektera och ställa relevanta frågor under intervjuerna 

valde vi att spela in samtalen. Krag Jacobsen (1993) poängterar att det finns en fördel med 
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inspelat material eftersom forskaren kan ha svårigheter att hinna med att anteckna allt som 

sägs. Även då båda forskarna i det här fallet var närvarade vid alla intervjuer och 

möjligheten därmed fanns att en antecknade kände vi att det var mer givande om båda 

kunde vara aktiva i samtalet för att få ut så mycket relevant information som möjligt. Kvale 

och Brinkmann (2009) poängterar att transkribering betyder att forskaren ändrar intervjun 

från en form till en annan och utförs den på ett bra sätt blir den ofta projektets empiriska 

kärna. Efter genomförda intervjuer valde vi att transkribera intervjuerna till skriftligt form 

för att lättare kunna använda och dra slutsatser om det insamlade materialet. Att skriva ut 

inspelade intervjuer kan vara komplicerat och tenderar att vara en tolkande process i allra 

högsta grad. En transkribering är en översättning från talspråk till skriftspråk vilket ofta gör 

att transkriberingen inte blir ordagran, det kan bero på att forskaren inte har möjlighet att 

höra alla ord och uttryck men också att det är svårt att helt återspegla muntliga samtal och 

uttryck (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

2.6 Tolkning och Analys 
	  
Enligt Andersen (1998) handlar analys om att beskriva och förenkla den insamlade datan 

för att se vad forskaren har kommit fram till och skapa en överskådlighet. 

Problemformuleringen styr i hög grad analysen och vår frågeställning har därför bidragit 

till att vi kunnat utesluta den data som inte bidrar till studien och svarar på problemet. Vi är 

medvetna om att det är hur vi kan dra slutsatser och analysera den insamlade empirin som 

är grunden i vår forskning samt att det metodologiska valet av semistrukturerade intervjuer 

ställer högre krav på oss som forskare då det kräver mer tid och kreativitet. Andersen 

(1998) poängterar att begreppet tolkning inom den organisatoriska nivån bedömer 

hållbarheten eller betydelsen av de resultat uppsatsen genererar. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att tolkning tar empirin ett steg längre för att utveckla relationer och 

strukturer som inte beskrivs direkt i en text. Det leder ofta till en kvantifiering av texten där 

resultaten formuleras med fler ord än det ursprungliga svaret. I tolkningen av uppsatsens 

material har vi diskuterat och försökt hitta andra förklaringar till de uppenbara svar som 

framkom för att öka trovärdigheten av vårt resultat. 
	  
En undersökning kan inte ge helt objektiva och absolut sanna svar och det blir därför 

forskarens ansvar att tolka svaren för att försöka förstå de olika signaler studien har gett. 

Resultaten som uppkommer efter en studie är i sig helt värdelösa om forskaren inte kan 

sätta in de i ett större sammanhang med en bredare betydelse vilket gör att vikten hamnar 
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på att förstå snarare än att förklara (Jacobsen, 2002). I vår uppsats har vi gjort egna och 

unika tolkningar av empiri och teori vilket Alvesson och Sköldberg (1994) benämner som 

ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik syftar till att leva sig in i någon annans situation för 

att sedan komplettera resultatet med egna kunskaper. 

Det leder till att forskarens tolkningar lyfts fram i uppsatsen vilket gör att studien inte visar 

den absoluta sanningen för hur något är. Vi har kodat vår empiriska datainsamling för 

att få ut så mycket information som möjligt vilket betyder att vi har läst datan flertalet 

gånger och hittat kategorier vi anser intressanta att lyfta. Kategorierna har sedan vridits 

och vänts på för att hitta nya aspekter och tolkningar av det vi ansåg intressant och 

relevant. Alvesson och Skölberg (1994) beskriver det hermeneutiska synsättet som en 

cirkel, den så kallade hermeneutiska cirkeln, i vilken delen endast kan förstås ur helheten 

och helheten endast kan förstås ur delarna. Forskaren utgår från en given punkt för att 

sedan fördjupa sig i delar runt om för att sedan kunna koppla samman delarna och skapa 

en relevant helhet. Att tolka det insamlade materialet gjorde att vi undvek att missa 

viktiga delar som kanske inte var helt uppenbara att se till en början. Under vår tolkning 

hade vi respondenternas omgivande kontext i bakhuvudet för att se helheten av svaren. 
	  
	  

2.7 Undersökningskvalité 
	  
Bryman och Bell (2005) menar att kvantitativa studier bedöms och värderas utifrån 

validitet och reliabilitet. Kvalitativa studier däremot bör värderas utifrån andra kriterier. 

Trovärdigheten på en kvalitativ uppsats består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt styrka och bekräfta. Ofta kan det finnas många olika 

beskrivningar av den sociala verkligheten, det gör det viktigt att tydligt lyfta fram 

trovärdigheten i den specifika beskrivning forskaren har kommit fram till och valt att 

belysa. Det blir avgörande när det kommer till att andra ska kunna lita på att forskaren 

uppfattat verkligheten på ett korrekt och regelrätt sätt. Bryman och Bell (2005) menar 

också att kvalitativa studier vanligen genomförs på en grupp eller individer som har 

gemensamma egenskaper vilket gör att fokus ligger på den del av den sociala verklighet 

som studeras. Det är därför av vikt att påvisa hur pass genomförbara resultaten är till en 

annan miljö än just den studerade. Genom att ha intervjuat organisationer i olika branscher 

anser vi att vår studie går att tillämpa i flera olika miljöer. Samtidigt ser vi att olika 

branscher kan stöta på varierande typer av problem i tillämpningen av det agila 

förhållningssättet och att det är organisationsstrukturen som blir avgörande för hur väl 

organisationen kan applicera vår studie. Pålitlighet i en kvalitativ studie är motsvarigheten 
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till reliabilitet i en kvantitativ studie. Det innebär att forskaren ska se på innehållet i studien 

samt alla faser av forskningsprocessen med ett granskande synsätt för att sedan bedöma 

kvaliteten på de metodiska val som gjorts.  

 

Pålitligheten är en del som är svår att mäta i företagsekonomiska studier då forskningen 

ofta genererar mycket data som kräver mycket tid att gå igenom. För att skapa en så 

pålitlig uppsats som möjligt har vi använt oss av samma intervjuguide under alla 

intervjuer samt spelat in vår primära datainsamling för att i efterhand kunna undvika 

misstolkningar av respondenternas ord. Att styrka och bekräfta studien innebär att 

forskaren visar att han eller hon handlat i god tro men med vetskapen att det aldrig går att 

vara helt objektiv i samhällelig forskning (Bryman & Bell 2005). Då vår forskning riktar 

sig mot ett relativt nytt ämne finns det en risk att studiens resultat blir svår att upprepa om 

studien skulle genomföras på nytt. Vi anser dock att de svar vi erhållit är tillförlitliga i 

ett tidigt skede av det agila arbetssättet och att de slutsatser som vår uppsats genererar 

kan komma att influera senare forskning inom ämnet. Vidare läsning under rubrik 5.2 

Vidare forskning. 

	  
Enligt Ejvegård (2009) finns det ingen pålitlig metod för att veta vad som är tillförlitliga 

källor, och även världens encyklopedier kan innehålla sakfel. Det forskaren dock kan göra 

är att kontinuerligt bedöma sina källor och använda sig av litteratur eller tidigare forskning 

som han eller hon själv finner mest pålitligt. Om det blir problem i fråga om att fastslå hur 

trovärdig en källa faktiskt är återstår bara för forskaren att låta läsaren förstå vilka 

uppfattningar och uppgifter som gäller samt tala om att det handlar om ett svårbegripligt 

material. Vi har under hela uppsatsprocessen varit observanta vad gäller källor då vårt 

ämne är förhållandevis nytt och att många som skriver om och tillämpar de agila 

metoderna kan ses som “nyförälskade”. Även Friberg (2012) beskriver vikten av 

medvetenhet och kritisk granskning hos forskaren inför varje enskild källa. När forskaren 

väljer att hämta källor från webben krävs ytterligare kontroll och granskning av materialet. 

Det beror på att vem som helst får lägga ut fakta på internet utan vidare kontroll vilket gör 

att informationen kan sakna upphovsuppgifter (Friberg 2012). I vårt inledande kapitel har 

vi använt oss av två bloggkällor som diskuterar och beskriver agila organisationer. Vi anser 

dock att de är pålitliga då vi haft kontakt med de personer som skrivit dessa inlägg och 

därmed fått bekräftat att informationen fortfarande är aktuell och därigenom går att 

använda i vår uppsats. 
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2.8 Forskningsetik 
	  
Enligt Strålfors och Olsson (1998) handlar god forskningsetik om att använda relevanta 

metoder på rätt sätt samt att utvärdera resultaten korrekt. Det är samtidigt av vikt att tolka 

den relevanta datan inom de gränser som metoderna säger, samt att använda sig av redan 

befintlig kunskap för att kunna utnyttja bästa möjliga metoder. Strålfors och Olsson (1998) 

poängterar också att det är av vikt att skilja mellan inomvetenskaplig etik och 

utomvetenskaplig etik. Grunden i den inomvetenskapliga etiken är att forskningen ska ske 

på ett sådant sätt att resultaten korrekt speglar den verklighet som undersöks och att 

forskningen är repeterbar. Med det menas att andra forskaren ska ha möjlighet att upprepa 

experimentet. Vi har därför varit noggranna med att beskriva vårt tillvägagångssätt och de 

val vi har gjort under processen i vårt metodologiska kapitel. Utomvetenskaplig etik syftar 

till att låta samhället ha en insyn och en chans att påverka forskningen. Det för att 

forskaren ska ge svar på samhällets krav samt ge utdelning på deras investeringar för att 

öka relevansen för forskningen (Stålfors & Olsson 1998). 
	  
Enligt Bell (2005) är det av stor vikt att forskaren informerar deltagare och respondenter i 

ett tidigt skede så de är medvetna om vad studien går ut på och vilken information 

forskaren ämnar få svar på. Det för att slippa eventuella avbrott under intervjun som kan 

baseras på att respondenten känner sig obekväm eller inte var införstådd i studiens syfte. 

Det finns även en risk i att data kan gå förlorad om forskaren inte har varit tydlig med 

intervjuns syfte vilket kan leda till att forskaren inte tillåtas använda informationen när 

intervjun är avslutad. Det är därför forskarens ansvar att innan intervjun informera 

respondenten om studiens syfte, varför man vill intervjua dem, vilken typ av frågor som 

ska ställas samt vad forskaren ska ha svaren till. Vi valde att redan tidigt i vår kontakt med 

respondenterna informera dem om syftet med uppsatsen och varför de var intressanta för 

oss att tala med. Vi bifogade därför ett första utkast av vårt inledande kapitel för att 

verkligen försäkra oss om att respondenten var försedd med den information som kändes 

nödvändig. Närmre intervjutillfället bifogade vi även en intervjuguide till alla respondenter 

så att de fick chans att förbereda sig inför mötet samt få en översyn över vilka områden vi 

ämnade undersöka. 
	  
 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver problematiken i att publicera en respondents data 

som framkommit under en intervju och att det därför är av stor vikt att de personer 
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forskaren väljer att intervjua godkänner sin medverkan i studien. Det uppkommer ett etiskt 

dilemma när respondenternas åsikter ska analyseras och publiceras i en uppsats mellan 

informantens konfidentialitet och den vetenskapliga forskningens grundläggande principer. 

Vi har valt att lyfta fram våra respondenter med namn och företag under hela studien 

eftersom vår problemformulering syftar till att beskriva ett fenomen. Vi anser därigenom 

att de organisationer våra respondenter representerar har olika förutsättningar eftersom de 

är av olika storlek och olika strukturer och att deras agila arbetssätt därför kan skilja dem 

åt. 
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3. Empiri 
	  
	  
	  
	  
I följande kapitel kommer vi att presentera vår empiriska datainsamling som skett i form 

av intervjuer. Kapitlet är indelat i tre huvudrubriker som härstammar från uppsatsens 

problematik. De benämns det agila ledarskapet, det agila teamet och HR- avdelningen i en 

agil miljö. 
	  
	  
	  
3.1 Det agila ledarskapet 
	  
	  
	  

“Hur tillåtande är egentligen en agil kultur? Vem ska bestämma vad som är rättvist och 

hur förebygger man att en robinson- pakt uppstår i gruppen?” 
	  
	  

– Ljungberg, 2013-05-06 
	  
	  
	  
Då vår uppsats ämnar undersöka hur organisationers roller förändras i en agil miljö var det 

av stor vikt för oss att se hur våra respondenter beskriver den agila ledaren och vilka 

egenskaper denna bör besitta. Trots att de organisationer vi studerat kommit olika långt i 

processen att bli agila menade alla respondenter att det krävs ett nytt typ av ledarskap för 

att hantera och styra den agila miljön. Vi har delat upp det agila ledarskapet i tre 

underrubriker som innefattar den agila ledarens ledarstil, uppgift och ansvar för att skapa 

en tydligare bild av ledarskapet i en agil organisation. 
	  
	  
3.1.1 Den agila ledarstilen 
	  
Under samtal med våra respondenter har den agila ledarstilen beskrivits som ett ledarskap 

som har influerats och anpassats efter sin omgivning och som syftar till att driva 

organisationen framåt. För Karlsson, HR-chef på MyNewsDesk, var positivitet och viljan 

att driva en förändring faktorer som är viktiga för en agil ledare. Hon poängterade även att 

det agila ledarskapet syftar till att vara mitt ibland de anställda och att chefen ska vara som 

en i gänget och låta medarbetarna själva ta beslut och anpassa sig efter olika situationer 

som kan uppstå. Björkander, HR Business Partner på Ericsson, hävdade även han att 

ledarens jobb är att få teamen att fungera och anser att ledarens roll blir att aktivt delta i 
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verksamheten. Dock påstod han att det är av stor vikt att det är en chef som äger 

egenskapen att veta när man ska ta ett steg tillbaka och låta teamet agera på egen hand. 
	  
Thorén, VD för GreenBullet, förklarade att en agil ledare bör vara “en mogen chef som inte 

kontrollerar eller pekar med hela handen, utan någon som istället inkluderar teamet och 

snarare bara fattar beslut när det uppstår en konflikt eller problem” och menade att en agil 

ledare bör ha hög självkännedom och att ledaren ska kunna ge förutsättningar till 

motivation och engagemang hos medarbetarna för att därmed ge möjlighet till utveckling. 

Karlsson hävdade att den agila ledarstilen bör vara väldigt agil och att det inte går att säga 

exakt hur man ska vara som ledare utan det handlar om att fråga sina medarbetare hur de 

vill att deras chef ska vara och vad som fungerar bäst för dem och organisationen. 

Björkander menade samtidigt att “teamet är centralt och att chefen ska jobba för att få 

teamet att fungera” och beskrev att chefsrollen har förändras och tagit en mer coachande 

roll. 
	  
Flera av våra respondenter menade att de söker en ledare till deras organisation som 

uppfyller kraven för vad de anser är en agil ledare. Ljungberg, HR-chef på Ciber, berättade 

att det ofta skapas en speciell kravprofil med värderingar och egenskaper som en agil 

ledare ska besitta för att på bästa sätt hitta en person som kan bidra till den flexibla 

arbetsplatsen som krävs. Även den organisation Björkander representerar utgår från en 

kravprofil när de söker och tillsätter nya chefer. De har då valt ut tre faktorer som de tycker 

är viktiga för ett agilt ledarskap där den första är “People Leadership” som syftar till att 

motivera teamen att lära sig mer och ha en ökad direktkontakt med kunden. Den andra 

faktorn är “Drive Change” och handlar om att chefen ska ha ett arbetssätt som kan hantera 

snabb förändring och den sista faktorn syftar till att chefen ska ha en möjlighet att vara 

flexibel och benämns “Self Leadership”. Dessa tre faktorer tillsammans med personliga 

egenskaper som positivitet, förändringsbenägenhet och att kunna kommunicera med sina 

anställda utgör grunden i den kravprofil som beskriver den agila ledaren. 

 

3.1.2 Den agila ledarens uppgifter 
	  
I vår empiriska insamling förklarade våra informanter att de ansåg att ledarens uppgifter 

förändras i en agil organisation. Söderström poängterade att utmaningen för ledarskapet till 

stor del handlar om medarbetarskapet och att finna personal som kan arbeta självständigt 

och vågar ta ansvar för sin uppgift. Hon menade då att chefens roll blir att delta aktivt och 

stötta teamets arbete samtidigt som ledaren uppmuntrar teamen att utmana sig själva och 
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förmedlar tips på tillvägagångssätt från andra team i organisationen för att nå maximalt 

resultat. Ledningen skapar då en agil miljö där teamen vågar ta egna beslut då de tillåts att 

göra misstag för att lära sig av dem. Björkander delade denna uppfattning och poängterade 

att en stor del av ledarens arbetsuppgift är att uppmuntra teamen till att våga utmana sig 

själva och att förmedla hur andra team har arbetat så att de kan lära av varandra och på så 

sätt bli starkare. Han belyste även andra egenskaper som en agil ledare bör ha, i och med 

att teamen blir mer självständiga, och syftar då till att ledaren måste bli mer strategisk och 

hjälpa teamen att förstå sin omgivning. Ledarens arbetsuppgifter blir då mer av en 

coachande karaktär gentemot teamen samtidigt som hen måste agera stöd om svårigheter 

uppstår. 
	  
Thorén menade att det är av stor vikt att ledaren ger medarbetaren möjlighet att utvecklas 

och att jobba när, var och hur de vill, alltså en hög grad av autonomi. För att det ska 

fungera krävs att medarbetarna är tydligt informerade av ledningen om hur de kan bidra till 

organisationens långsiktiga och strategiska mål. Thorén påpekade även att det är den agila 

ledarens uppgift att skapa en vision som medarbetarna kan knyta an till och därmed känna 

engagemang vilket också kan leda till förtroende för organisationen och ledaren. Övriga 

respondenter poängterade också att fokus ligger på att skapa en vision och att på ett bra sätt 

kunna förmedla den till medarbetarna samtidigt som de känner ett starkt förtroende till 

ledaren och hela organisationen. Samtidigt menade flera av respondenterna att chefen kan 

välja att skapa en grupp som är ganska oberoende av den ledande rollen. Chefen ska då, 

istället för att jobba med en återkommande delegering, fokusera på att skapa en kultur och 

ett arbetssätt som bidrar till att de olika teamen eller grupperingarna sköter sig själva. 

Söderström uttryckte det kortfattat som att ledarens uppgifter i en agil miljö är att hjälpa 

medarbetarna att nå uppsatta mål, coacha, undanröja hinder och kontinuerligt ge feedback. 

Genom vår empiriska insamling har vi sett att respondenterna anser att en agil ledares 

uppgifter blir att skapa en agil miljö som tillåter de anställda att arbeta självständigt i team 

där ledaren blir en coach snarare än en beslutsfattande chef. 

	  
3.1.3 Den agila ledarens ansvar 
	  
Utifrån vårt empiriska material ser vi att den agila organisationen avspeglar sig på den 

agila ledaren och att hen därför bär ett ansvar att förmedla rätt värderingar och normer för 

att leda medarbetarna i rätt riktning. Den generella åsikten bland våra respondenter var att 

det agila ledarskapet måste sträva efter en vilja att motivera de anställda att våga och ta 

egna initiativ. Det kan man bara åstadkomma genom att tycka att personalen är en viktig 
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resurs och Söderström belyste därför att det är viktigt att chefen sätter ett värde i varje 

anställd och uttryckte att “... det inte fungerar att ha en chef som styr och tar alla beslut i 

en agil miljö. Det krävs istället att han måste se att alla medarbetare är nyckelspelare och 

att man inte kan byta ut dem hur som helst”. 
	  
Under våra intervjuer uppmärksammade vi att det även fanns en önskan hos våra 

respondenter att ledarskapet ska vara mer av en tvåvägskommunikation mellan parterna 

snarare än en envägsmonolog från chefen till medarbetaren. Ett väl fungerande ledarskap 

skulle då vara anpassningsbart utefter vad som fungerade bäst för varje medarbetare och 

team och för att det ska vara möjligt krävs det ett öppet samtal mellan chefen och dess 

medarbetare och att man mellan dessa tydliggör vad de båda parterna förväntar sig av 

varandra. Karlsson hävdade att det är viktigt att hela tiden ifrågasätta “vilken typ av 

ledarskap vill vår organisation ha?” och att man kontinuerligt måste arbeta med feedback 

för att kunna se vad som fungerar just nu och vad som kan förbättras. 
	  
Karlsson syftade till att det ligger ett väldigt stort ansvar hos varje chef att skapa en miljö 

där medarbetarna kan vara flexibla och innovativa. För att den agila miljön ska kunna vara 

så flexibel och ultimat som möjligt krävs det att ha en agil ledare som leder ett agilt team 

på ett agilt sätt. Flera av våra respondenter tydliggjorde att det krävs en person som tar det 

yttersta ansvaret på arbetsplatsen och att det är av stor vikt att denna delar de agila 

värderingarna. Ljungberg poängterade att hon tror att de hierarkiska systemen kommer att 

försvinna och att det istället kommer det handla om vilka arbetsuppgifter en person har. 

Hon menade att det är färre som vill vara chef i dagsläget i och med att man kan välja 

andra karriärvägar och därigenom slipper ta allt ansvar för en organisation. Ljungberg 

trodde därför att en agil ledare i framtiden kommer att representera någon som är villig ta 

sig ann de arbetsuppgifter som andra helst vill slippa. 
	  
Vårt tidigare empiriska material har visat att det agila synsättet leder till att chefens makt 

placeras ut på de självständiga teamen och att ansvaret därigenom också minskar. Vi 

frågade därför våra respondenter om deras funderingar kring en organisation utan en 

ledande roll. Karlsson berättade då att hon tidigare har arbetet i en grupp där det inte fanns 

någon ledare och att det fungerade väldigt bra. Samtidigt hävdade hon att det då ligger ett 

större ansvar på individen och att det förutsätter att alla tar ett ansvar. I diskussionen om 

det alltid behöver finnas en chef uppkom argumentet från Karlsson att “ingen chef är 

bättre än en dålig chef, men effekten av en bra chef är så mycket bättre än att inte ha 

någon chef alls” där hon menade att även om hon tror att det fungerar att ha en 
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organisation utan chef så är det viktigt att se till graden av chefens inverkan. Vi tolkar det 

som att hon menar att en stöttande chef kan öka motivationen hos medarbetarna medan en 

auktoritär ledare snarare kan sänka medarbetarnas engagemang. Ljungberg poängterade 

också att “någon måste ju ta ansvars för ditt teams hälsa” och att det finns en poäng i att 

varje organisation har en chef som medarbetarna kan vända sig till och som tar ansvar. 
	  
Genom vår empirska datainsamling har vi sett att respondenterna anser att den agila 

ledningens ansvar är att stötta de självstyrande teamen i organisationen. För att man ska 

kunna skapa en miljö där detta är möjligt krävs en agil ledare som är mitt bland de 

anställda. Denna bör besitta egenskaper som hög självkännedom, förmågan att skapa 

förutsättningar för motivation och engagemang samt att veta när hen ska ta steget tillbaka 

och låta teamet glänsa. 
	  
	  

3.2 Det agila teamet 
	  
	  
	  

“Jag tror teamen till viss del känner, 
	  

‘varför ska vi ha er chefer, vi är ganska starka ändå’” 
	  
	  
	  

- Björkander, 2013-05-06 
 
I den agila miljön blir teamet centralt och ledarskapet behöver, som vi tidigare 

nämnt, anpassas efter den nya organisationsstrukturen. Under vår empiriska insamling 

berättade våra respondenter hur deras organisation arbetade med team och hur de 

förhåller sig till en organisationsstruktur som syftar till att överlåta ansvaret till 

självstyrande team. 

 
	  
3.2.1 Teamets uppgifter 
	  
Vår empiriska insamling har visat att våra respondenters organisationer arbetar med 

självstyrande team på olika sätt och det är därför naturligt att arbetsuppgifterna för dessa 

skiljer sig åt. Vår empiri visar dock att införandet av det agila synsättet har lett till att 

teamen i många fall tagit över ledarens roll när det gäller beslutsfattandet i organisationen. 

Ljungberg menade att “man låter teamen sköta så mycket som möjligt själva, man ser på 

dem som sina egna ledare, och den grundvärderingen är helt rätt!” och syftade till vikten 

av att ta information från de personer som har den rätta kunskapen och menar att 
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information bör komma nedifrån och från sidorna till mitten, istället för uppifrån och från 

mitten och ut i organisationen. 
	  
I diskussionen om teamens uppgifter beskrev flera av våra respondenter att det finns olika 

varianter av sammansatta grupper och att de både kan vara temporära och bestående och att 

arbetsuppgiften kan skilja sig åt från att vara ett projekt eller återkommande. Flera 

poängterade därför att uppgiften som beslutsfattare i många fall är beroende av hur väl 

gruppens medlemmar kan arbeta tillsammans och att det ibland skapades en dynamik som 

behöver en ledande roll. Det är därför avgörande, för att teamen ska fungera, att 

organisationens mål och vision är tydlig förmedlad till teamets medlemmar. Björkander 

hävdade att det är viktigt att redan vid införandet av team ha en överenskommelse om hur 

dessa ska se ut för att engagera medarbetarna och få dem att känna sig delaktiga. Han 

menade att teamen ska vara krossfunktionella, det vill säga innehålla olika kompetenser 

och erfarenheter, för att öka kreativiteten och den innovativa förmågan i alla team. Flera av 

våra respondenter värdesätter de självständiga teamen men menar samtidigt att inte alla 

arbetsuppgifter fungerar att utföra i sammansatta grupper. Söderström gav ett exempel 

och berättade att Vasakronans HR-avdelning arbetar med team när det handlar om 

rekrytering, rehabilitering och chefsstöd men att lönefunktionen styrs av en enskild 

anställd. Hon hävdade dock att det kan finnas tillfälliga team som arbetar med projekt ute i 

organisationen och menade att dessa grupperingar är av värde även då de inte är inritade i 

ett organisationsschema. 
	  
	  
3.2.2 Teamets ansvar 
	  
Karlsson poängterade att grupperingarna snabbt växer ihop till en stark enhet där 

medarbetarna hittar sina roller och lär sig att förstå varandras kompetenser vilket i sin tur 

leder till att det kan bli effektiva som ett team. Hon gav ett exempel och berättade att de 

har säljteam på kontoret som arbetar självständigt mot sina kunder där tanken är att de 

själva ska sköta allt arbete gentemot kunden, “Man ska nästan kunna plocka ut teamet ur 

organisationen och så ska de kunna vara ett eget litet företag”. Teamen får in förslag från 

kunder och då gäller det att beslutet kan tas nära problemet, alltså i teamen. Hon menade 

därigenom att det inte går att planera för framtiden utan att man ibland måste agera snabbt 

för att tillfredsställa kunden. Snabbhet gentemot kund är även någon som Björkander 

argumenterade för och beskrev att “vi jobbar agilt, och som med lean, är det fokus på 

flöden. Det spelar ingen roll hur bra teamen är om det inte finns ett flöde. Vi måste hela 

tiden leverera till kund”.  
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Björkander menade fortsättningsvis att teamet är centralt i organisationen på grund av att 

en sammansatt grupp kan åstadkomma mer än enskilda individer. 
	  
Ljungberg ställde sig positiv till ett ökat agilt arbetssätt men hon såg en del utmaningar 

som kan uppstå i och med att teamen får mer ansvar, “vem blir ansvarig att identifiera och 

utmana exempelvis stressymptom hos medarbetare om inte chefen gör det?”. Hon lyfte 

även frågan om huruvida teamen ska ta över rekryteringen och vilka följder som kan 

tänkas uppstå. Hon menade att det finns en utmaning i att undvika alltför homogena team 

då organisationer ofta vill ha många perspektiv och mångfald då det leder till kreativitet, 

“men om du låter en grupp kompisar anställa, vem kommer de rekrytera?”. 

 
3.3 HR-avdelningen i en agil miljö 
	  
	  
	  

“Vi har inget satt exakt hur det måste vara, för grupperna ser så olika ut. 
	  

Och det är väldigt agilt HR för mig”. 
	  
	  
	  

– Karlsson, 2013-05-08 
	  

	  
	  

I frågan om hur våra informanter ser på HR-avdelningens uppgifter i den agila 

organisationen inser vi att det finns olika uppfattningar om hur funktionen kan välja att 

arbeta agilt. Vi kan dock urskilja ett mönster hos de svar vi erhållit och många av 

respondenternas förklaringar går att likna och koppla samman till varandra. 

	  
3.3.1 HR-avdelningens uppgifter 
 
Ljungberg beskrev att agila organisationer är en teori som härstammar från Lean 

metodikens kärna och som utgår från att man fokuserar på det som är viktigast och mest 

värdeskapande för organisationen. Hon beskrev även att det generellt finns en del olika 

uppfattningar om vad agilt HR är och att det är vanligt att organisationer plockar typiska 

delar ur synsättet som bäst kan appliceras på den specifika organisationen. Ljungberg 

skilde fortsättningsvis på att vara en HR-avdelning i en agil organisation, där 

avdelningen anpassar sina processer efter den agila organisationen, och att arbeta med 

agilt HR, som innebär att HR-processerna är agila.  
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Ljungberg upplevde även att HR-avdelningen har fått ta större plats i och med att de 

mänskliga resurserna uppmärksammas. Det leder i sin tur till att HR-avdelningen blir 

mer accepterat i den övergripande verksamheten än vad den tidigare har varit och att 

det därigenom är viktigt att se över funktionens processer och värderingar eftersom de 

kan hämma flexibilitet. 
	  
Förutsättningen att HR-avdelningen ska vara värdeskapande för organisation ansåg 

Ljungberg är ett agilt synsätt och hon påpekade att organisationen konstant behöver se 

över vad som är viktigast för verksamheten i dagsläget och genom det agera. Söderström 

förklarade att den faktor som bäst beskriver vad agilt står för i deras organisation är 

lättheten och menade att tunga och oflexibla processer uteblir och istället ersätts med 

förmågan att agera i nuet. Ett exempel på en sådan oflexibel process är 

medarbetarsamtalet som Söderström ansåg var väldigt traditionellt med processer och 

mallar som noga beskrev hur ofta dessa skulle genomföras och vad som skulle 

diskuteras. Hon menade också, likt Ljungberg, att det går att ta ut delar ur det agila 

tankesättet så att det passar in på hennes organisation och påpekade att det i grunden 

bara handlar om en inställning, “vi började prata om vad man säger i den agila världen 

och började fundera på om det fungerar hos oss, sen var det bara att sätta igång”. 
	  
Björkander beskrev det agila tankesättet som en process vilken syftar till att få fram 

produkt snabbare till kund. Han syftade då till att organisationen måste vara mer flexibel 

för att kunna göra förändringar snabbt och att ständigt arbeta för att underlätta 

produktionen, “jag anser att det agila synsättet syftar till att helt enkelt göra anpassning 

snabbt till kunden”. Björkander menade också att de på Ericssons HR-avdelning både har 

processer som stödjer och som går emot de agila arbetssättet. De arbetar bland annat 

mycket i team som ska verka ut mot organisationen och minskar HR-personer ute i linjen 

samtidigt som de fortfarande jobbar med traditionella och årliga utvecklingssamtal. 

Björkander menade dock att det är de agila grundtankarna som är drivande i att skapa en 

agil HR-avdelning, “att jobba ihop i team och därigenom skapa nya idéer, lärande och så. 

Det ger mycket mer än om man arbetar individuellt”. 
	  
Karlsson ansåg att en HR-avdelningen som arbetar agilt ska syfta till att anpassa de 

arbetssätt organisationen har efter varje enskild arbetsgrupp eller situation. Det finns ett 

ramverk för vad som ska göras, men det är teamen som väljer hur de når målet. Vägen dit 

blir därigenom helt beroende på situation och behov just då vilket leder till att HR-

avdelningen och organisationen i sig måste vara flexibel.  
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Thorén menade att syftet med agilt HR är att varje team ska uppnå sina uppsatta mål 

genom att ta eget ansvar och eftersom målen är gemensamma för teamet så blir även 

belöningen det. Hon syftade även till att chefens roll handlar om att undanröja hinder och 

att ge feedback och stöttning till medarbetarna. Karlsson påpekade att hennes roll som 

HR- chef i den agila organisationen blir att fungera som ett bollplank eller en coach som 

kan rekommendera medarbetarna och chefen att göra si eller så, “men om de vill testa 

något annat så får dem göra det”. Karlsson påpekade också att agilt kanske egentligen 

låter mer än vad det är, att det egentligen bara handlar om att vara pragmatisk och 

behovsanpassa mycket mer än vad man gör annars, “så mycket mer än så är det egentligen 

inte, det är det logiska och mest naturliga arbetssättet, och ja, det är väldigt skönt att 

kunna arbeta såhär”. 

 

3.3.1 Utmaningar för HR- avdelningen i en agil organisation 
	  
I diskussionen om HR-avdelningen i agila organisationer frågade vi informanterna om 

vilka utmaningar de kan se att HR- avdelningen ställs inför när det kommer till att arbeta i 

en agil organisation. Även då svaren till viss del skiljde sig kunde vi urskilja ett 

mönster av faktorer som utmanar och påverkar HR- avdelningen. 
	  
“HR behöver bli mer kreativa. Man måste vara det, det går inte att sitta med 

administrationsformulär och tro att man ska göra nytta” påpekade Ljungberg och tryckte 

på det faktum att HR-avdelningen framförallt måste våga bli mer kreativa. Fortsättningsvis 

poängterade hon att HR-avdelningen ställs inför utmaningen att våga synas och menade 

att HR-avdelningen har haft en roll i ett mörkt hörn, att ingen riktigt har vetat vad deras 

arbetsuppgift är. Däremot utgör varenda person ett värde i en agil organisation vilket 

även inkluderar HR-avdelningen. Det leder, enligt Ljungberg, till att HR-avdelningen har 

en utmaning i att våga synas och kommunicera ut vad de står för och vad de gör, 

samtidigt som kreativiteten måste öka för att HR-avdelningen ska hänga med resterande 

delar i organisationen. Vi tolkar Ljungbergs åsikter om utmaningar för HR-avdelningen 

som någonting som är väldigt generellt för arbetsgruppen men som extra tydligt och till 

viss del mer relevant när man pratar om HR-avdelningen i agila organisationer. Vi 

upplever därför att det är av stor vikt att HR-avdelningen gör sig synlig i en 

organisation där företagets roller och ansvarområden förändras.  
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Ljungberg menade också att det är av stor vikt att företagskulturen andas agila 

värderingar när det kommer till att företag ska införa agila processer “annars står HR 

inför en utmaning, det är klart att det är genomförbart, men det blir en utmaning”. 
	  
Ledarskapet men kanske ännu mer medarbetarskapet är den största utmaningen för HR- 

avdelningen menade Söderström. Hon menade att det tidigare var chefen som stod för 

ledning och fördelning av arbetsuppgifter men att det har förändrats och att det nu är av 

stor vikt att man rekryterar medarbetare som har potential att arbeta självständigt, ta eget 

ansvar och förmågan att samarbeta med andra. Söderström menade också att det även 

ligger en stor utmaning i kompetensutvecklingen hos medarbetare och påpekade att det inte 

längre handlar om att gå på utbildningar och kurser för att lära sig nya saker, “det är 

jätteviktigt att man är där det faktiskt händer, i hetluften, eftersom det är där man lär sig”. 

En utmaning HR-avdelningen ställs inför i en agil organisation blir även de legala 

processerna där exempel är hur man gör vid en uppsägning eller vid frågor om lön. 

Björkander hävdade att det finns utmaningar när man vill arbeta agilt med självstyrande 

team samtidigt som man måste hålla sig inom ett visst lagligt regelverk. Han påpekade 

därför att utmaningarna HR-avdelningen står inför kommer att vara att finna nya sätt att 

utmana regelverket för att låta medarbetarna ta ett större ansvar. Karlsson menade att 

“tröttheten känns som en stor utmaning” för HR-avdelningen och poängterade att det 

egentligen skulle vara enklare om alla medarbetare bara gjorde som de blev tillsagda utan 

att ställa frågor. Karlsson hävdade dock att hon inte tror att resultaten skulle bli bättre av 

en arbetsmiljö där medarbetare och team inte ifrågasatte besluten, snarare tvärt om. Det 

krävs mycket engagemang att arbeta agilt, både för HR-avdelningen och organisationen i 

sig, det handlar om att hela tiden kunna tänka om och ständigt vara kreativ menade hon. 

“Men framförallt krävs det en vilja att förändra och samtidigt klara av att vara 

prestigelös, för det blir verkligen ett bättre resultat om alla lägger sig i allting och att 

man hela tiden förändrar och justerar”.  
	  
Flera respondenter menade även att HR-avdelningens roll kommer att förändras i en agil 

organisation och att funktionen blir av större vikt genom att man mer på ett mer utbrett 

plan kan stötta ledarna och teamen i deras arbete. Ljungberg poängterade att HR även 

kommer få en roll att coacha och utbilda teamen i exempel som att känna igen stresstecken 

hos sina kollegor då ledarens ansvar överlåts till det självstyrande teamet.  
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Hon ansåg även att HR-avdelningen kan behöva involveras under rekryteringsprocessen 

i en agil miljö eftersom det kan finnas en problematik i att det hela ansvaret överlåts på 

teamen. Även Söderström poängterade det faktum att HR-avdelningen ska finnas som en 

stödfunktion när det kommer till rekrytering, rehabilitering och chefsstöd. 
	  

Utifrån det empiriska material vi har samlat in kan vi se generella drag i respondenternas 

svar och utläggningar. HR-avdelningen i agila miljöer är beskrivet som ett förhållningssätt 

som går ut på att skapa värde för organisationen. Flexibilitet, lätthet och spontanitet är 

begrepp som symboliserar fenomenet och drivkraften att förändra organisationen präglas av 

att skapa ett högre värde för kunden. Våra respondenter, som på olika sätt redan 

etablerat de agila värderingarna på sin HR- avdelning, såg en del utmaningar i att 

provocera de traditionella HR-processerna. Behovet av att ständigt möta olika individers 

viljor och idéer bidrar till att HR-avdelningen måste synas och ta plats. Det krävs också ett 

ständigt engagemang och kreativa lösningar för att ständigt kunna anpassa sig och möta 

omvärldens krav. 
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4. Teoretisk referensram 
	  
	  
	  
	  
	  
I följande kapitel kommer vi att presentera de teorier som ligger till grund för vår uppsats. 

Utifrån vårt empiriska material kommer vi att redovisa de teorier som ligger till grund för 

vår forskning för att skapa en förståelse för hur den agila miljön utmanar HR-

avdelningens roll. 
	  
	  

4.1 Ledarskap 
	  
	  

“Management (chefskap) handlar om att hantera komplexitet. 
	  

Ledarskap, däremot, handlar om att hantera förändring” 
	  
	  
	  

- Kotter, 1990a 
	  
	  
Det finns många som har en uppfattning om ledarskap och vad det innebär, men väldigt få 

verkar ha en och samma uppfattning (Jackson & Parry, 2011). Generellt sätt kan man säga 

att ledarskap handlar om förändring och utveckling och att ledaren har förmågan att få en 

helhetsbild över en organisation och skapa entusiastiska medarbetare. Chefer kan historiskt 

sätt beskrivas som starka, styrande och med fallenheter att förändra (Sveningsson & 

Alvesson, 2010). 
	  

Enligt Lewin, Lippit och White (1939) går det att urskilja tre typer av ledarstilar som visar 

ledarskapets betydelse för arbetsklimat, prestationer och arbetssätt. Ledarstilen kan vara 

auktoritär, demokratisk eller laissez faire. Den auktoritära ledarstilen syftar till en ledare 

som säger till medarbetarna vad de ska göra, hur de ska göra det och när de ska göras utan 

att fråga om råd. Ledarstilen leder i många fall till minskat engagemang och motivation. 

Den auktoritära ledaren kan sägas vara motsatsen till en demokratisk ledare som istället 

tenderar att göra medarbetarna delaktiga i beslutsfattandet. Den demokratiska ledarstilen 

anses lämplig när man vill skapa ett starkt engagemang hos hela organisationen och när 

ledaren inte har den information som krävs utan behöver, eller vill ha, medarbetarnas 

åsikter och tankar för att fatta beslut. Den sista ledarstilen, Laissez faire, beskrivs som en 

frånvaro av ledarskapet och ledaren har en likgiltig attityd gentemot medarbetarna.  
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I vissa fall bryr sig ledaren varken om medarbetarnas behov eller deras förmåga till 

beslutsfattande (Bolman och Deal, 2005). 

 

Jackson och Parry (2011) menar att det pågår en debatt om vad som egentligen är chefskap 

respektive ledarskap och Yukl (2013) menar att “Det är uppenbart att en person kan vara 

en ledare utan att vara chef, och en person kan vara chef utan att leda. Kotter (1990a) 

poängterar att chefskapets metoder och rutiner är ett sätt att hantera och hålla ordning i 

stora organisationer för att undvika kaos. Ledarskapet syftar istället till att, i och med 

snabbare förändringar i omvärlden och ökad internationell konkurrens, hantera de 

förändringar som krävs i organisationen. Det går att visa på några betydande skillnader 

mellan de två rollerna och Kotter (1990b) menar att chefskap syftar till att sköta planering 

och budgetering i organisationen samt att strukturera och bemanna. Rollen innehåller även 

uppgifter som syftar till att styra och lösa eventuella problem som uppstår samt att 

informera organisationen om vilka resultat som är viktiga att nå. Ledarskapet i sin tur 

handlar om att etablera en riktning för medarbetarna att arbeta mot genom att 

kommunicera med ord och handlingar. Det är även ledningens ansvar att motivera och 

engagera medarbetarna och att leda förändring mot ökad konkurrenskraft. Kotter (1990b) 

påpekar dock att det finns vissa likheter mellan chefskap och ledarskap då de båda syftar 

till att ta beslut om vad som måste göras i organisationen och frambringa nätverk och 

relationer mellan organisationens medlemmar. 

 
4.1.1 Mintzbergs tio ledarskapsroller 
	  
	  
Mintzberg (1973) har skapat en teoretisk översikt över vad chefer faktiskt gör och kom 

fram till 10 stycken chefsbefattningar som han delat upp i tre grupper, interpersonella 

rollen, informationsrollen och beslutsrollen. Hans teori har fått en speciell plats bland de 

många andra ledarskapsteorierna då han, i sin teori, har fokuserat på vad chefer faktiskt gör 

och därmed slagit ut teorier som endast fokuserar på myterna kring chefskapet. Den 

interpersonella rollen syftar till mänskliga relationer och innefattar tre underrubriker. Den 

första “Figurehead” syftar till att beskriva att chefen är en symbol och är skyldig att 

utföra vissa arbetsuppgifter. “Leader” är den andra punkten och rollen handlar om att 

vägleda och motivera de anställda samt att integrera medarbetarnas enskilda behov med 

organisationens mål. Den tredje, “Liaison” handlar om, formella och informella, relationer 

utanför organisationen och syftar till att chefen ska knyta samman organisationen med dess 

omgivning.  
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Enligt Mintzberg (1973) syftar informationsrollen till att hantera och fördela information 

och kunskap. “Monitor” är den första underrubriken och handlar om att chefen ständigt 

söker efter information som ökar förståelsen för vad som händer i och utanför 

organisationen. “Disseminator” syftar till att chefen tillhandahåller information utifrån 

organisationen för att sedan fördela det internt mellan medarbetarna och specifik 

information angående organisationens preferens är av stor vikt. Den sista punkten i 

informationsrollen är “Spokesperson” där chefen talar genom medarbetarna, dels skickas 

information ut till organisationens omgivning och även information till de lägre delarna i 

organisationen. Beslutsrollen involverar chefen i många olika beslutsfattanden i 

organisationen och innefattar fyra underrubriker. “Entrepreneur” är den första och syftar 

till att att chefen fungerar som en initiativtagare och beslutstagare vid förändring. Rollen 

tenderar även att utforska nya möjligheter och lösa icke-akuta problem. “Disturbance 

Handler” syftar till rollen där chefen är en problemhanterare vid ofrivilliga situationer 

exempelvis vid kris. Den tredje “Resource Allocator” är rollen som besitter den legitimitet 

som krävs för att ta viktiga och ibland strategiska beslut om var betydande resurser ska 

placeras i organisationen och den fjärde rollen, “Negotiator” som rör större och icke 

rutinmässiga förhandlingar (Mintzberg, 1973). 
	  

4.2 Agilt ledarskap 
	  
	  

“The issue with change is not trying to predict it, but becoming better able to respond to it.” 
	  
	  
	  

- Eichinger och Ulrich 1995 sid 35 
	  
	  
Ellström och Kock (2009) menar att det under 1990- talet har skett betydande 

omstruktureringar i organisationer vilket påverkar ledarskapet i allra högsta grad och det 

krävs en ny typ av ledare för att fungera i de nya moderna organisationerna. I dagens 

organisationer handlar det om att “riva murarna” och man syftar då på att organisationer 

ska göra allt de kan för att processerna i företaget ska flyta så smidigt som möjligt 

(Sandberg, 2003). De företag som arbetar mot att bli mer processorienterade kommer av 

naturen bli plattare och hierarkier kommer att minska, vilket i sin tur leder till färre 

beslutsnivåer och fokuseringen på effektivitet och produktivitet ökar (Ekstedt och Jönsson, 

1997). I och med dessa organisationers förändrade struktur blir även faktorer som 

flexibilitet, ökad horisontell interaktion, högre fokus på kvalitet och kundanpassning 
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avgörande (Kock, 2002).  

Alla dessa faktorer gör att det ställs andra krav på ledaren och ledarskapet och Ekstedt 

och Jönsson (1997) menar att det blir chefens uppgift att leda och hantera processerna i 

företaget och ett viktigt kompetensområde blir ledarens kunskap och förståelse för grupper 

och grupprocesser. Det blir även av betydelse att ledaren har ett öppet sinne som 

välkomnar information från omvärlden, värdesätter nya erfarenheter, idéer och 

samarbetspartners. Kanske den viktigaste uppgiften av dem alla blir ledarens förmåga att 

vägleda medarbetarna och kontinuerligt arbeta med förbättring och utveckling av 

organisationen (Ellström & Kock, 2009). 
	  

Eichinger och Ulrich (1995) beskriver den moderna organisationen som en plats där fler 

personer med mindre kunskap tar fler beslut. Det leder till att ledarskapet måste förändras 

och att man på nya sätt måste lära sig att hantera och motivera sin personal. Joiner och 

Josephs (2007) belyser fyra olika dimensioner som förklarar det agila ledarskapet. Det 

första benämns som “Context setting agility” och visar ledarens förmåga att förstå var 

organsationen är, vart den är på väg och hur omvärlden ser ut. Den andra dimensionen är 

“Stakeholder awareness” och syftar till att förstå betydelsen av aktörers och anställdas 

intresse i organisationen eftersom de är ledarens roll att påverka och involvera dessa i 

arbetet. “Creative agility” är den tredje dimensionen och syftar till ledningens förmåga att 

kritiskt kunna ifrågasätta kunskapen i organisationen och att se komplexa samband. Genom 

dessa krävs det också ett initiativ från ledaren att själv kunna skapa den förändring som 

behövs. Den sista dimensionen är “Self ledership agility” och handlar om ledningens 

förmåga att motivera sig själv och därmed också utvecklas som ledare (Joiner & Josephs, 

2007). 
	  

I diskussionen om ledarskap uppmärksammas även agil styrning och vikten av att skapa en 

arbetsplats som uppmuntrar till ett agilt beteende. Crocitto och Youssef (2003) skriver i sin 

artikel “the human side of organizational agility” om betydelsen för ledningen att delge en 

agil vision till sina medarbetare för att kunna styra dessa i rätt riktning. Författarna påpekar 

också att ledaren behöver skapa en stark och motståndskraftig intern organisation för att 

kunna möta förändringar och lägga stort fokus på kunderna. Joiner (2012) poängterar att 

ledarna i en agil organisation effektivt måste utforma sina insatser, fungera väl med 

intressenter, vara kreativa när det kommer till att lösa komplexa problem samt aktivt lära 

och återkoppla sin egen effektivitet. Enligt Horney, Pasmore och O’Shea (2010) måste 
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ledare i en agil organisation även besitta kunskap om hur de på bästa sätt kan kombinera 

delegering och strategisk riktning för att medarbetarna ska kunna svara på omvärldens 

påtryckningar. Ledaren måste även kunna koppla samman de olika delarna i företaget för 

att generera en kultur som uppmuntrar de anställda att prestera i takt med olika 

förändringar (Horney, Pasmore & O’Shea, 2010).  

 

4.3 Följare och Följarskap 
	  

I diskussionen om ledarskap uppkommer även frågan om följare och följarskap vilket är en 

betydande del i agila organisationer då följarna tenderar att ta över ledarrollen i många 

avseenden. Sveningsson och Alvesson (2010) menar att följarskapet traditionellt har setts 

som ett direkt resultat av ledarens egenskaper, beteenden och ledarstil. Historiskt sätt 

benämns ledaren som resursstarka karaktärer vilket ofta leder till att händelseförlopp, 

utveckling och utfall i företaget är på ledarens initiativ och beroende på personliga 

egenskaper. Det låter med andra ord inte särskilt lockande att vara en följare i tider då vi 

förväntas vara entreprenören och starka, självständiga individer (Sveningsson & Alvesson, 

2010). Ledaren tenderar dock att ändra sin styrande roll beroende på hur “mogen” 

följaren är. En omogen följare kräver mer ledning och styrning medan en mogen istället 

klarar av att själv ta beslut och därmed också arbeta självständigt. De följeslagare som 

har stor kunskap, skicklighet, erfarenhet och utbildning tenderar att klara sig själva i 

sitt arbete och får därmed ett begränsat behov av ledningen (Jackson & Parry, 2011). 

Behovet av en chef minimeras ytterligare om efterföljarna har kunniga och 

samarbetsvilliga kollegor. Det kan vara så att ledarens stil och beteende inte spelar 

någon roll för följarens prestationer då följaren drivs av en stark inre motivation och har 

stor yrkeskunnighet vilket gör att denne inte behöver vägledning i stor utsträckning. 

Dock kan administration och chefskapet vara viktigt i fråga om att ge följeslagarna bra 

verktyg och rätt förutsättningar för att ha möjlighet att nå målen (Sveningsson & Alvesson, 

2010). 
	  

Traditionella hierarkiskt uppbygga organisationer kan inte längre mäta sig med de platta 

och integrerade organisationer som verkar i en snabbt föränderlig ekonomi (Jackson & 

Parry, 2011). De menar därför att följeslagare både kan och bör leda, och att det inte bara 

är rätt utan även väldigt klokt att låta följarna få det ansvaret. Det finns en del olika teorier 

som syftar till att följeslagarna blir ledare och en av dem är “delat ledarskap” som handlar 

om att varierande följare leder en grupp under en viss tidperiod och vem som utses beror 
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på situation och krav på förkunskaper om det aktuella projektet. Även då ansvaret flyttas 

mellan medarbetarna beroende på projekt är det de högre chefernas uppgift att skapa en 

organisationsmiljö där medarbetarna känner att de får förtroende att leda organisationens 

projekt (Jackson & Parry, 2011). Nielsen (2004) beskriver en annan typ av ledarskap som 

syftar till att låta teamet leda sig själva och låta de sätta upp normer inom gruppen utefter 

vad de anses viktigt och vilka regler som ska gälla. Det kallas “fördelat ledarskap” och 

handlar om att stödja varandra i teamet och behålla gruppmoralen och syftar till att skapa 

en organisation där alla är av lika värde. Jackson och Parry (2011) menar att de här typerna 

av ledarskap fortfarande är relativt sällsynta men har möjlighet att bli väldigt 

framgångsrika. Följande teori kommer att behandla det självstyrande teamet för att ge 

klarhet i hur medarbetarnas roller i agila organisationer förändras. 

 
4.3.1 Det självstyrande teamet 
	  
	  
	  

“Solisten kan spela fantastisk men med orkestern och kören blir musiken mödan värd” 
- Sandberg, 1997  

 

Det självstyrande teamet är ett fenomen som varken är nytt eller något som de agila 

synsättet har patent på. Människans liv har alltid organiserats runt grupper både i det 

privata och professionella sammanhanget och organisationsteoretiker har på senare tid 

uppmärksammat teamen och dess egenskaper (Sjøvald, 2008). Wilson (1995) beskriver att 

man genom att tillhöra en grupp får en känsla av kollektiv identitet, skapar ett gemensamt 

sätt att kommunicera med varandra samt att man får lättare att se de gemensamma målen. 

Gruppens roll blir därför av stor vikt i organisationen eftersom de i hög grad påverkar hur 

företagets struktur ska utformas. Även chefens roll förändras i en organisation som arbetar 

med självstyrande team och det krävs en förändrad attityd som ledare för att kunna delegera 

och våga släppa kontrollen till sina medarbetare (Wilson 1995).  

 

Sjøvald (2008) beskriver att en grupp består av tre eller fler personer som samspelar för att 

uppnå ett gemensamt mål men skiljer samtidigt på att “prestera ensam tillsammans med 

andra kontra att prestera gemensamt med andra” (Sjøvald, 2008, ss. 25). Han syftar då till 

att vara medlem i ett team inte behöver innebära att individerna interagerar och samarbetar. 

Grupperingar kan därför leda till komplikationer och samarbetet kan snarare ses som något 

negativt än något som bidrar till företagets välfärd. Även då det är omöjligt att veta säkert 

om en grupp ska fungera eller överleva på lång sikt finns det tre grundläggande behov för 
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att olika individer ska fungera i ett team. Dessa behov är tillhörighet, kontroll och öppenhet 

och är avgörande för hur en väl en grupp kommer att prestera utifrån organisationens mål 

och vision (Sjøvald, 2008). 

En typ av gruppering är de självstyrande teamen som representerar alla olika roller och 

kännetecken som en organisation kan innehålla (Sandberg, 1997). Sandberg (1997) menar 

att det är vanligt att dessa sammansatta grupper består av olika kompetenser som 

tillsammans ska samverka för att skapa ett mervärde för organisationen. Det självstyrande 

teamets mål blir därför att gruppen ska bli mer kreativt än varje enskild individ skulle 

kunna vara själv samt att styrningen ska bestå av motivation och självdisciplin, inte order 

från en chef (Wilson 1995). Att en organisation använder sig av självstyrande team 

behöver dock inte betyda att alla beslut och all styrning överlämnas till gruppens 

medlemmar. Wilson (1995) menar att företagets fundamentala värderingar ofta är en 

begränsning och att uppgifter som uppsägning och lönesättning ofta kan ses som för 

komplicerade och problematiska för att kunna utföras av teamet. 

 

4.4 HR-avdelningens roll 
	  

“HRM involves all management decisions and actions that affect the nature of the 

relationship between the organization and employees - its human resources” 
	  
	  
	  

- Michael Beer och Charles Fombrun, 1984 
	  
	  
	  
Ovanstående citat var det första att beskriva Human Resource Management (HRM) och 

syftar till att, genom medarbetarna, nå organisationens strategiska mål. En annan viktig 

aspekt av HRM är att uppmärksamma och tillfredsställa de anställdas individuella mål och 

ambitioner (Söderlund & Bredin 2005). Stone (2008) beskriver fyra olika roller som HR-

avdelningen har i en affärsorienterad och strategisk organisation som är avgörande för 

företagets framgång. De fyra faktorerna är strategisk partner, administrativ expert, 

förändringsagent samt de anställdas röst. Då vår studie inte ämnar undersöka hur HR-

avdelningen möter de administrativa processerna i den agila organisationen kommer vi 

att fokusera på de andra faktorerna som Stone (2008) beskriver. 

	  
4.3.1 Den strategiska partnern 
	  
Den strategiska partner utgår från att HR-avdelningen ska vara en viktig del 
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ledningsgruppen eftersom den har möjligheten att översätta organisationens 

företagsstrategi till ett beteende hos de anställda (Stone 2008). För att HR-avdelningen på 

bästa sätt ska kunna bidra till att nå de organisatoriska målen krävs ett arbete som 

främst syftar till att synas och lyfta de egenskaper som avdelningen besitter. Ett av dessa 

är att förenkla arbetet för linjecheferna vilket bidrar till att organisationen lättare kan 

hantera förändring (Stone 2008). Söderlund och Bredin (2005) talar också om HR-

avdelningen som den strategiska partnern och beskriver HR-avdelningen som ett 

verksamhetsstöd som ska stödja företagets linjechefer. I och med att HR-chefens roll har 

förändrats i organisationen på senare tid har de också blivit en naturlig del av 

ledningsgruppen och är därmed en viktig del i företagets strategiutveckling. Enligt 

Söderlund och Bredin (2005) resulterar den större delaktigheten av HR-avdelningen i 

företagets övergripande strategiutveckling också i att den strategiska personalplaneringen 

blir viktigare. Ett exempel på det blir att organisationen ser över vilken typ av 

kompetens som behövs för att företaget ska bli mer konkurrenskraftigt samt att skapa en 

balans mellan specialiserade kompetenser och bredare kunskapsområden. Ulrich och 

Brockbank (2005) poängterar att eftersom relationen mellan HR-avdelningen och en 

organisations strategiska processer har stärks har behovet av att HR-avdelningen arbetar 

som ett stöd för ledningen ökat. HR-avdelningens arbete består då av att vara ett stöd i 

processen att finna rätt personal och sätta samman grupper som tillsammans kan 

medverka i valet av olika strategier (Ulrich & Brockbank 2005). 

	  
4.3.2 Förändringsagenten 
	  
En viktig del i HR-avdelningens arbete är att agera förändringsagent och verka som en 

pådrivande faktor när en organisation behöver förändras (Stone 2008). Armstrong (2012) 

beskriver att en av HR-avdelningens viktigaste roller är att leda och förenkla när en 

organisation ska genomgå en förändring. Att leda förändring handlar till stor del om 

att hantera kulturförändringar, det vill säga när värderingar, normer och övertygelser 

förändras hos personalen. Samtidigt är det också viktigt att introducera nya strukturer, 

system och personaladministrationsprocesser (Armstrong 2012). Ulrich (1997) syftar till 

att HR- avdelningen ska sträva efter att leda kontinuerlig förnyelse och att utveckla 

sin organisations beredskap och kapacitet för förändring. Att förenkla 

förändringsprocessen syftar till stor del till att förändringen verkligen blir av. 
	  
När en organisation ska genomgå en förändring blir HR-avdelningens roll även 

avgörande när det kommer till konflikthantering och styrning av en grupp (Stone 2008). 
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Armstrong (2012) menar att det finns flera orsaker till varför personalen kan reagera på 

förändring och ger exempel på att rädslan för någonting nytt, osäkerhet och obekvämlighet 

kan ha stor inverkan. HR-avdelningens roll blir då att arbeta som ett “bollplank” som kan 

möta och diskutera med medarbetarna innan, under och efter förändringen har ägt rum. 

Enligt Armstrong (2012) är det av stor vikt att dessa samtal leder till att personalen känner 

tillhörighet och kan identifiera sig med förändringens syfte och vision. HR-avdelningens 

roll som förändringsagent blir också att engagera personalen och skapa nya, väl 

fungerande roller (Armstrong 2012). 
	  

Enligt Ulrich och Brockbank (2005) är HR-avdelningens funktion som förändringsagent en 

viktig del av det övergripande arbetet. Han menar att HR-avdelningens arbete blir att 

diagnostisera problemen i organisationen, skilja mellan symtom från orsaker, planera 

framtiden samt att skapa en plan för genomförandet av förändringen. Även här blir HR-

avdelningen en stödfunktion för cheferna i arbetet med att hantera en förändring. Ulrich 

och Brockbank (2005) beskriver även att HR-avdelningen ska arbeta med att 

rekommendera för ledningen vad som behöver göras och hur det ska gå till. HR-

avdelningens kunskaper om auktoriteter i grupper, hantering av makt och organisationen i 

säg blir därigenom avgörande för när medarbetarna är redo för att genomgå en förändring 

utan att fastna i interna konflikter (Ulrich & Brockbank 2005). 
	  
4.3.3 De anställdas röst 
	  
När HR-avdelningen arbetar i en agil miljö är det av stor vikt att man möter och 

uppmärksammar personalens behov. Stone (2008) beskriver att detta kan uppnås 

genom att HR-avdelningen representerar personalen i diskussioner med ledningen för att 

garantera att deras åsikter blir hörda. Genom att HR-avdelningen tar rollen som de 

anställdas röst kan avdelningen även hjälpa personalen att utföra deras jobb framgångsrik 

eftersom de får kunskaper om hur det kan bidra med sin kompetens och därigenom 

prestera ett bättre resultat (Stone 2008). Även då HR-avdelningens största fokus handlar 

om att lyssna och svara på personalens åsikter menar Ulrich och Brockbank (2005) att 

HR-avdelningens roll även syftar till att fokusera på deras utveckling och att förbereda 

dem för framtiden. 
	  
Enligt Ulrich och Brockband (2005) är det av stor vikt att HR-avdelningen ser världen 

och organisationen genom medarbetarnas ögon genom att lyssna till deras behov, förstå 

deras problem och dela deras åsikter. Samtidigt är det av stor vikt att HR-avdelningen 
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även ser världen genom ledningens ögon och kan kommunicera till personalen vad 

ledningen förväntar av dem.  

Eftersom medarbetarens välmående smittar av sig på hur de behandlar kunder och 

investerare skapar bra personalpolitik indirekt ett högre aktievärde. Det leder till att 

personalen verkligen blir organisationens viktigaste resurs och det är därför av stor vikt att 

den uppmärksammas som det. HR-avdelningens roll blir då att lyssna och svara till 

personalen behov samtidigt som de inte glömmer ledningens efterfrågan och förväntningar 

(Ulrich & Brockbank, 2005). Att förespråka personalen handlar också om att hantera 

mångfald och uppmana till ömsesidig respekt både mellan ledning och mellan personal 

men också bland kollegorna i organisationen. Genom att skapa ett samarbete som kan 

fungera över organisationens gränser ökar också möjligheten till att skapa nya idéer och 

bättre resultat (Ulrich & Brockband 2005). Enligt Söderlund och Bredin (2005) finns det 

även ett behov att HR-avdelningen ser problem som uppstår och kan förmedla dessa till 

ledningen och blir därigenom en mellanhand mellan ledningen och personalen. 

 

4.4 Agilt HR 
	  

“Let’s face it; HR is one of the first overhead functions to be cut when times get tough”. 
	  
	  
	  

– Dr. John Sullivan, 2001 
	  
	  
	  
Agilt HR handlar om att gå från tunga och stela till mer lättrörliga och flexibla processer 

för att bidra till hela organisationens flexibilitet. Teorin fokuserar också på den interna 

motivationen hos medarbetarna i organisationen eftersom det möjliggör att sociala 

aktiviteter och kompetensnätverk skapas och byten av erfarenheter ökar (Appelo 2011). 

Kreissl (2012) menar att agilt HR också är ett förhållningssätt som handlar om att skapa 

smidiga processer som genererar värde istället för att styra och kontrollera sin personal. 

Ledningens behov blir då en utgångspunkt istället för ett hinder för medarbetarens egna 

initiativ och kreativitet. Shafer (1999) betonar även han HR-avdelningens nya roll i de 

allt mer vanligt förekommande agila organisationer. Han menar att HR-processerna är 

konstruerade för att reducera variation och för att standardisera beteende, inte för att 

som de agila organisationerna strävar efter, främja flexibilitet och anpassningsbart 

beteende. I agila organisationer tenderar HR-processerna att vara mindre och delar som 

anställningskriterier och arbetsbeskrivningar kommer ändras för att på bättre sätt spegla 

de agila egenskaperna och gynna företaget i sin helhet. HR-personalen kommer istället 
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tillbringa mer tid bland de anställda och med frågor som att coacha och bistå ledningen 

på ett sätt som inte är lika personrelaterat som tidigare (Richard Shafer, 1999).  

Kreissl (2012) visar att den agila metoden tar HR-avdelningen till en helt annan nivå 

av lyhördhet och syftar till hur avdelningen kan reagera för att möta organisationens 

behov. 

 

4.5 Organisatorisk rollteori 
	  
	  
	  

“You are in the center of action, not in the middle of an hierarchy” 
	  
	  
	  

- Duke Corporate Education Staff, 2006 
	  
	  
	  
Det finns en kritisk inställning till begreppet rollteori och Forsén (1978) menar att man 

istället för begreppet kan använda fem olika perspektiv för att beskriva vad som definierar 

en roll. Dessa perspektiv har olika utgångspunkter från den teoretiska nivån och benämns 

den funktionella, organisatoriska, kognitiva, symboliska interaktionismen och 

strukturalismen (Forsén 1978). Vi kommer fortsättningsvis att behandla den 

organisatoriska rollteorin då vår uppsats syftar till att beskriva roller i organisationen. 
	  
	  
Duke Corporate Eduaction Staff (2006) beskriver att strukturen i en organisation ofta är 

densamma även om arbetsuppgifterna förändras vilket kan resultera i att det känns som om 

du har tagit en ny roll i företaget även då du har kvar samma arbetstitel, kontor och fokus. 

(Duke Corporate Education Staff, 2006). Borwick (2006) menar att rollen är länken mellan 

individen och organisationen och att det därför finns en risk i att om inte medarbetaren kan 

identifiera sig med sin arbetsroll så kan den inte heller göra det med sin organisation. 

Biddle (1986) beskriver att den organisatoriska rollteorin utgår från uppgiftsorienterade 

och hierarkiskt sociala system. De vanligaste rollerna som finns i en organisation är ofta 

uppbyggda efter sociala normer och återspeglar både de officiella krav som finns i 

organisationen och de påtryckningar som skapas av informella grupper. Om intrycket av 

vad en roll faktiskt står för eller om normen är svår att avläsa kan en rollkonflikt uppstå 

hos individen vilket kan minska effektivitet och öka stressen mos medarbetaren (Biddle, 

1986). Då det finns en risk i att en individ själv har svårt att identifiera sin egen roll i 

organisationen är det viktigt att se till vilken grad hela organisationen påverkas. Om en roll 

förändras påverkar det ofta en hel grupp och det är därigenom viktigt att problematiken 
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uppmärksammas (Duke Corporate Education Staff, 2006). 

 

4.6 Teoretisk syntes 
	  
För att förtydliga våra valda teoriers koppling till vår forskningsfråga kommer vi nedan att 

ge en teoretisk syntes. Vår syntes kommer att ligga till grund för vår fortsatta analys och 

hjälpa oss i besvarandet av vårt syfte. 
	  
För att besvara våra delfrågor redogör vi i Kapitel 4 för de traditionella teorier som 

behandlar uppsatsens centrala ämnen: ledarskap, medarbetare och HR-avdelningen. De 

valda teorierna ämnar ge en förförståelse för hur ämnet traditionellt sett ut och vilken form 

det har tagit i den agila miljön. 

 

 

LEWIN,	  LIPPIT	  OCH	  
WHITES	  
LEDARSKAPSTEORI	  

	  
	  
	  
	  

MINTZBERGS	  
ROLLTEORI	  

	  
	  
	  
	  

AGILT	  LEDARSKAP	  

FÖLJARE	  OCH	  
FÖLJESLAGARE	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

SJÄLVSTYRANDE	  
TEAM	  

	  

HR-‐AVDELNINGENS	  
ROLLER	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

AGILT	  HR	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Delfråga	  1:	  
	  

Hur	  förändras	  
ledarens	  roll	  i	  en	  
agil	  miljö?	  

Delfråga	  2:	  
	  

Hur	  förändras	  
medarbetarens	  roll	  i	  
en	  agil	  miljö?	  

Delfråga	  3:	  
	  

Hur	  förändras	  HR-‐
avdelningens	  roll	  i	  
en	  agil	  miljö	  

	  
	  
	  
	  

HR-‐avdelningens	  
UTMANINGAR
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För att besvara den första delfrågan, “Hur förändras ledarens roll i en agil miljö?” valde 

vi att först studera Lewin, Lippit och Whites (1939) modell om den auktoritära, 

demokratiska och laissez faire ledaren. Vidare utgår vi från Mintzbergs (1973) tio 

ledarskapsroller för att definiera hur det agila ledarskapet utmärker sig och därigenom 

svara på vår första delfråga. För att svara på hur “medarbetarens roll förändras i en agil 

miljö?” har vi först studerat följare och följarslagare då vårt empiriska material visade att 

medarbetarna till stor del tar över beslutsfattandet och ansvaret i en organisation. Vi har 

sedan beskrivit de självstyrande teamen då den agila organisationen tenderar att skapa 

grupperingar som själva tar ansvar för deras arbetssituation. För att besvara den tredje 

delfrågan “Hur förändras HR-avdelningens roll i en agil miljö?” har vi först valt teorier 

som beskriver hur HR-avdelningens roll som strategisk partner, förändringsagent och den 

anställdas röst traditionellt har varit utformad. Vi har sedan studerat hur agil HR är 

definierat och genom det studerat hur den nya rollen kommer vara utformad. Då vårt 

empiriska material påvisat att rollerna förändras har vi även valt att använda oss av Forsén 

(1987) organisatoriska rollteori för att beskriva hur de förändrade rollen kan påverka 

organisationens medarbetare och chef och därigenom även HR-avdelningens funktion i en 

agil miljö. 
	  

För att analysera vårt huvudproblem, ”Vilka utmaningar möter HR-avdelningen till 

följd av att de organisatoriska rollerna i en agil organisation tar nya skepnader?” har vi 

utgått ifrån våra tre delfrågor för att först skapa en förståelse för hur rollerna har 

förändrats i en agil organisation och därefter sett vilka utmaningar det medför för HR-

avdelningen. 
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5. Analys 
	  
	  
	  
	  
I följande kapitel har vi sammanlänkat vårt empiriska utfall med den teoretiska syntes som 

vi tidigare har presenterat. Utifrån uppsatsen syfte har vi diskuterat och analyserat hur 

organisationers olika arbetsroller har förändrats till följd av det agila synsättet och hur 

HR-avdelningen förhåller sig, och utmanas av, den nya strukturen. 
	  

	  
	  

5.1 Den agila ledaren 
	  
I början av vår forskningsprocess ställde vi oss frågan hur ledarskapet i en agil organisation 

såg ut och vilka egenskaper den agila ledaren bör besitta. 
	  
	  
5.1.1 Den agila ledarstilen 
	  
Under våra intervjuer lyfte vi frågan till våra respondenter där flera menade att det agila 

ledarskapet syftar till att vara närvarande och mitt ibland medarbetarna och samtidigt ha 

förmågan att anpassa sig efter den specifika organisationen. Karlsson poängterade att det är 

av stor vikt att den agila ledaren är “en i gänget” och någon som låter medarbetarna själva 

ta beslut. Hon menade också att positivitet och viljan att driva förändring är viktiga 

egenskaper hos en agil ledare. Under rekrytering av nya ledare är “Drive Change” en viktig 

aspekt även i Björkanders organisation, vilket syftar till att den nya ledaren ställer sig 

positiv till och har kompetensen att hantera förändring. Han menade också att ledarskapet 

har förändrats och tagit en mer coachande roll. Den agila ledaren delar många positiva 

egenskaper med Lewin, Lippit och White (1939) demokratiska ledare som, likt den agila 

ledaren, strävar efter att vara närvarande och involvera sina medarbetare i beslutsfattandet. 

Den demokratiska ledaren besitter inte alltid den information som krävs för att ta beslut 

och skapar därför en organisation där medarbetarna delar ansvaret. Det leder till ett stort 

engagemang bland personalen då de får möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar. 

Mintzberg (1973) talar om en chefsroll som benämns “Entrepreneur” och syftar bland 

annat till att chefen skapar och hanterar förändring och är villig att upptäcka nya 

möjligheter. 

Vi anser att det finns likheter mellan de agila ledarskapet och den demokratiska ledarstilen 

då båda syftar till att medarbetarnas åsikter är värdefulla och att det är av stor vikt att göra 

deras röster hörda. Vi kan även se en likhet i att den demokratiska ledaren tenderar att dela 
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med sig av beslutsfattandet på grund av bristfällig information vilket vi kan koppla 

samman med den agila ledaren då denne tenderar att hämta informationen där den är som 

störst. Vi kan se att båda ledarstilarna förlitar sig på sina medarbetare när det kommer till 

beslutsfattande då de anpassar sig utefter organisationen och medarbetarna för att skapa 

engagemang och motivation. Samtidigt kräver den agila ledaren, till skillnad från den 

demokratiska, förmågan att kunna släppa kontrollen helt och låta medarbetarna själva äga 

beslutsfattandet. Vi anser därför att den agila ledaren bör ha egenskaper som tillit och 

förtroende för medarbetarna för att på bästa sätt låta besluten fattas där informationen är 

som störst. Det agila ledarskapet handlar därför, för oss, till stor del om att kliva ur den roll 

som klassas som ett typiskt och traditionellt ledarskap och istället anpassa ledarstilen efter 

organisationen och situationen. Utifrån vårt empiriska data och teoretiska referensram har 

vi sett att den agila ledaren ska, istället för att leda förändring, skapa en miljö som tillåter 

och uppmuntrar förändring i organisationen. För att lyckas med detta har vi även sett att 

hen bör besitta egenskaper som förmågan att släppa kontrollen, vara stöttande och 

motiverande. 
	  
	  
5.1.2 Den agila ledarens uppgifter 
	  
Det agila ledarskapets uppgifter skiljer sig till stor del från det traditionella där ledaren 

delegerar ut arbetsuppgifter som medarbetarna sedan slutför. Istället sätter den agila 

ledaren upp ramar som medarbetarna får arbeta självständigt inom, det blir även den agila 

ledarens uppgift att förmedla företagets vision och långsiktiga mål till medarbetarna. 

Björkander hävdade att chefens uppgifter i en agil organisation är att kunna ta ett steg 

tillbaka och låta teamen agera på egen hand och endast ingripa när problem uppstår. Flera 

av respondenterna menade också att en ledare inte kan stå och peka med hela handen om 

man ska leda en agil organisation utan det blir istället viktigt att släppa in medarbetarna 

och fördela beslutsfattandet på teamen. Övergripande för alla respondenter var även att den 

agila ledaren ska kunna förmedla motivation och engagemang till medarbetarna för att 

kunna ge dem möjlighet till utveckling både i deras privata och offentliga arbetsroll. 

 

Ekstedt och Jönsson (1997) menar att chefens uppgift i en organisation, där de hierarkiska 

nivåerna kommer att minska och fokuseringen på effektivitet ökar, blir att leda snarare än 

att styra. Chefen får därför ta en roll som syftar till att kommunicera organisations mål 

genom att sätta exempel snarare än bestämma över de anställda. Kotter (1990a) skiljer på 

chefskap och ledarskap och syftar till att en chef hanterar komplexitet medan en ledare 
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hanterar förändring. I diskussionen om chefskap och ledarskap anser vi att det finns många 

kopplingar till den empiriska datan vi har samlat in genom våra intervjuer. Mintzberg 

(1973) beskriver den interpersonella chefsrollen “leader” som syftar till att vägleda och 

motivera de anställda. 
	  
	  
Vi anser att man kan dra tydliga paralleller mellan “leader” och det agila ledarskapet då 

ledarens uppgift i båda fallen syftar till att integrera medarbetarnas egna mål med 

organisationens mål. Vi menar även att en ledares uppgifter i en agil miljö skiljer sig 

markant från en ledare i en traditionell och hierarkisk organisation och att de agila 

värderingarna syftar mot att skapa en miljö där chefens uppgifter blir att leda snarare än att 

styra. Kotter (1990a) påpekar att desto mer förändring en organisation går igenom, desto 

mer ledarskap krävs vilket är någonting som det agila tankesättet motsäger sig. Vi anser att 

mer förändring kräver mindre ledarskap eftersom besluten måste fattas snabbt och där 

informationen är som störst, det vill säga hos medarbetarna. Eftersom förändring kräver en 

snabb reaktionsförmåga, tror vi, att de hierarkiska beslutsnivåerna blir alltför långsamma 

vilket leder till oförmågan att agera i rätt tid. Vi poängterar att det är komplicerat att sätta 

en etikett på vad en agil ledares arbetsuppgifter egentligen är och anser istället att det är 

upp till varje organisation att själva bestämma vem som ska äga besluten. Vi delar 

respondenternas åsikter om att en agil ledare behöver motivera och engagera sina 

medarbetare och anser att det är av stor vikt att medarbetarna känner sig trygga och 

bekväma i sin arbetsroll eftersom de överlåts en stor del av beslutsfattandet och därmed 

också makt i organisationen. 

 

5.1.3 Den agila ledarens ansvar 
	  
Utifrån vårt empiriska material har vi sett att den agila organisationen avspeglar sig på den 

agila ledaren och att hen därför bär ett ansvar att förmedla rätt värderingar och normer för 

att leda medarbetarna i rätt riktning. Den generella åsikten bland våra respondenter är att 

det agila ledarskapet måste sträva efter en vilja att motivera de anställda att våga och ta 

egna initiativ. Det kan man bara åstadkomma genom att tycka att personalen är en viktig 

resurs och Söderström belyste därför att det är viktigt att chefen sätter ett värde i varje 

anställd och uttryckte att “... det inte fungerar att ha en chef som styr och tar alla beslut i 

en agil miljö. Det krävs istället att han måste se att alla medarbetare är nyckelspelare och 

att man inte kan byta ut dem hur som helst”. Att skapa en miljö där man låter 

medarbetarna jobba var, när och hur de vill var för Thorén av stor vikt i en agil miljö och 
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hon ansåg att det blir ledarens ansvar att tydligt informera personalen om organisationens 

långsiktiga mål. En viktig del av detta arbete blir, för ledaren, att föra en dialog med de 

anställda vilket vi uppmärksammat hos flera respondenter. Karlsson påpekade att det är 

viktigt att ledaren hela tiden ifrågasätter sin position och att hen kontinuerligt arbetar med 

feedback från medarbetarna för att förstå sin roll i organisationen och poängterade att det 

är viktigt att fråga sig vilken typ av ledarskap organisationen behöver. Som vi tidigare 

beskrivit värdesätter respondenterna att den agila ledaren kan skapa en miljö som 

uppmuntrar till att möta förändring men Karlsson menade att det är minst lika viktigt att 

ledaren tar ansvar för att skapa en arbetsplats där medarbetarna tillåts att vara flexibla och 

innovativa. 
	  
Ljungberg belyste att ledaren också har det yttersta ansvaret för medarbetarnas hälsa och 

poängterade vikten av att det inte glöms bort då mycket ansvar och makt fördelas ut på 

teamen. Hon menade därför att ledarens roll inte helt kan uteslutas då vissa aspekter 

fortfarande måste ligga på ledarens ansvar. Det här, anser vi, går att koppla samman med 

Mintzberg (1973) chefsroll “Disturbance Handler” vilken syftar till att chefen tenderar att 

vara en problemlösare vid uppkomst av ofrivilliga situationer och chefen agerar därför att 

hen måste. Ett annat viktigt ansvarsområde är, enligt Ekstedt och Jönsson (1997), ledarens 

förståelse för medarbetarna eftersom det ligger på deras ansvar att vägleda och utveckla 

dem. Joiner och Josephs (2007) beskriver en dimension av det agila ledarskapet som 

“Stakeholder awareness” och syftar till att det är ledarens roll att förstå medarbetarnas 

intresse och betydelse i organisationen och att involvera dem i arbetet mot organisationens 

mål. 
	  
Vi anser att det agila ledarskapet ofta skiljer sig åt och det är svårt att förutse en absolut 

sanning, dock kan vi se att grundtankarna är liknande hos alla respondenter trots olika 

organisationer och förutsättningar. Vi har sett tendenser av att våra respondenter tycker att 

det är av betydelse att ledaren förstår sin roll i organisationen och att ledarskapet är 

utformat efter organisationens förutsättningar. Vi anser att även då vi kan se tydliga drag 

av en agil ledares egenskaper så är graden av hur involverade hen ska vara i 

organisationens aktiviteter beroende på de rådande omständigheterna. Om en organisation 

agerar på en stabil marknad med ett begränsat antal hot är det lättare för ledaren att ta ett 

steg tillbaka och överlåta ansvaret till teamen medan en organisation som verkar på ostabil 

marknad tenderar, enligt oss, att behöva mer stöd och ett övergripande ansvar av 

ledningen. Vi kan se likheter mellan en agil ledare och Mintzbergs (1973) “Disturbance 
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handler” där chefen syftar till att lösa oväntade problem vilket vi kan sammankoppla med 

den agila ledaren som tenderar att överlåta ansvaret till teamen och endast ingripa om 

problem eller hinder uppstår. Ett exempel på en sådan problematik är när en medarbetare 

blir sjuk eller far illa och vårt empiriska material visar att det kan vara svårt att veta vem 

som bär ansvaret att uppmärksamma att någon mår dåligt. Vi anser därför att en 

organisation måste ha en tydlig rollfördelning så att ingen viktig aspekt faller mellan 

stolarna när rollerna blir allt otydligare. Genom att ledaren, likt Joiner och Josephs (2007) 

dimension “stakeholder awareness”, uppmärksammar och förstår medarbetarnas betydelse 

i organisationen blir det också tydligt vem som bär vilket ansvar och vilken roll som ska 

fördelas på vem. 

	  
5.1.4 Den nya ledarrollen 
	  
I det inledande kapitlet av vår uppsats nämner vi Peter Antman som avvecklade sig själv 

som ledare eftersom han insåg att han delegerat ut alla arbetsuppgifter på teamen och 

därmed inte hade några åtaganden kvar. Det väckte ett intresse och en diskussion hos oss 

om hur den agila miljön bidrar till att rollerna förändras i organisationen och hur 

framtidens företag kommer vara strukturerade. Under våra intervjuer lyfte vi frågan till 

våra respondenter som alla menade att det krävs en ny typ av delat ledarskap för att kunna 

hantera den agila miljön. Som vi nämnt tidigare poängterade våra respondenter att den 

agila organisationen leder till att chefen behöver anpassa sitt ledarskap efter varje enskild 

medarbetare och att en av ledningens viktigaste uppgifter därigenom är att attrahera 

personal  som  passar  in  i  organisationen  genom  att   skapa   en   attraktiv 

arbetsplats. Sveningsson och Alvesson (2010) menar att ett ledarskap till stor del handlar 

om att skapa en helhetsbild över organisationen och att därmed skapa entusiastiska 

medarbetar som tillsammans kan driva företaget till och genom förändring. Det går att 

koppla samman med Crocitto och Youssefs (2003) åsikt om att det är av stor vikt att 

ledningen delger en vision som medarbetarna kan känna samhörighet med. “Delat 

ledarskap” beskrivs av Jackson & Parry (2011) och syftar till att låta varierande 

medarbetare leda en grupp under en viss tidperiod och vem som utses beror på situationen 

och var informationen är som störst. 
	  
Svaren vi fått från våra respondenter om vad en agil ledarens egenskaper är har i många 

fall liknat varandra även om både organisationen och vilken agil “fas” företaget är i har 

skilt dem åt. För att kunna vara flexibel och anpassningsbar till omvärlden krävs det en 

chef, eller egentligen en ledare, som uppmuntrar och litar på sin personal. Utan tillit kan 
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den smidighet som det agila synsättet förespråkar lätt stela till. Vi ser även en problematik i 

att, det utan en ledare, inte finns någon som sammanlänkar de olika teamen i 

organisationen och ser till att de strävar efter samma vision. Att skapa ramar och sedan låta 

medarbetarna agera fritt inom dessa är, enligt oss, en viktig del av det agila tankesättet och 

skapar en miljö som kan vara både flexibel och kundfokuserad. Vi anser även att ledningen 

skapar en trygg punkt i en värld som ständigt förändras och i en organisation som hela 

tiden måste vara anpassningsbar för att möta denna. Det agila ledarskapet, som ofta 

benämns som flexibelt och anpassat, blir då en trygg punkt som har så pass stor tillit till 

sina medarbetare att de även tar det yttersta ansvaret. Vi tror att det i teorin skulle fungera 

med en organisation utan ledning där allt ansvar istället är fördelat på teamen men anser att 

det, i praktiken, finns en utmaning i att placera vissa arbetsuppgifter på medlemmarna i 

teamen. Det kan då uppstå problem genom att personalen inte har kompetensen eller viljan 

att utföra den nya uppgiften och det kan skapas en rädsla när man ska ta över ansvaret som 

kommer med det nya uppdraget. 
	  
När vi, utifrån vårt empiriska material, framställer den agila ledaren blir det lätt att vi 

använder superlativ som mest flexibel och anpassningsbar. Samtidigt kan vi se att det 

egentligen inte är så stor skillnad mellan en agil ledare och det som idag benämns “bra 

ledarskap”. Vi har kommit en lång väg från Taylors “peka med hela handen” och i de flesta 

organisationer är det inte längre chefens roll att beordra medarbetarna vad de ska göra och 

hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. Samtidigt ser vi att det att krävs en speciell typ av 

ledare i en agil organisation och även då flexibilitet och anpassningsbarhet är viktigt kräver 

det agila ledarskapet någonting mer. Vi anser att den behöver besitta en hög självkännedom 

och ett stort förtroende hos sina medarbetare för att, på riktigt, kunna släppa 

kontrollen helt. En chef i en “vanlig” organisation möts inte på samma sätt av 

påfrestningarna av att inte kunna bestämma och utöva den makt som attraherar som många 

att vilja blir ledare. De superlativ som då används kanske inte blir så överdrivna ändå 

eftersom om en “vanlig ledare” måste vara flexibel så behöver en agil ledare vara flexiblast 

och om ledarskap har symboliserat att involvera medarbetarna så tar det agila ledarskapet 

det ett steg längre och lägger över allt beslutsfattande på dessa. 
	  
	  

5.2 Självstyrande team 
	  
I den agila miljön blir teamet centralt och våra respondenter menade att ledarskapet 

behöver anpassas efter detta. Söderström påpekade att det är avgörande för Vasakronan att 
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chefen aktivt deltar i de olika teamens arbete och uppmuntrar dem att utmana sig själva 

och kliva “utanför boxen”. Söderström poängterade även att man bara kan åstadkomma en 

väl fungerande agil organisation om man anser att personalen är en viktig resurs och att det 

är dem som driver organisationen framåt. Även Karlsson menade att grupperingarna i 

organisationen leder till att medarbetarna finner sina roller vilket i sin tur leder till en ökad 

effektivitet där förändringsförmågan ökar. De självstyrande teamen som skapas i en agil 

organisation är ett fenomen som ofta kopplas samman med ökad effektivitet och Karlsson 

poängterade att teamen ska vara så pass självständiga att de nästan ska kunna plockas ut ur 

organisationen och bilda ett eget företag. Ljungberg lyfte en del utmaningar som 

uppkommer i och med att teamen får mer ansvar och menade att det finns en problematik i 

vem som blir ansvarig för medarbetarnas hälsa och vem som ska se till att 

rekryteringsprocessen blir korrekt genomförd. 
	  
Sandberg (1997) menar att sammansatta grupper med olika kompetenser ofta skapar ett 

mervärde till organisationen och poängterar att teamet blir mer effektivt eftersom 

motivationen inte består av order från en överordnad utan istället från gemensamma beslut 

med sina gruppmedlemmar. Wilson (1995) menar också att man genom att tillhöra en 

grupp kan skapa en kollektiv identitet som bidrar till att man får lättare att se och uppfylla 

de gemensamma målen. Jackson och Parry (2011) påpekar att det sker en förändring i 

ledarskapet efter hur kunniga och samarbetsvilliga medarbetarna är och i diskussionen om 

ledarskap och följarskap uppmärksammas ett maktskifte beroende på mognadsgrad av 

organisation och krav på kunskaper av medarbetarna (Jackson & Parry, 2011). 
	  
Nielsen (2004) förtydligar en ny typ av ledarskap som han benämner det delade 

ledarskapet och som syftar till att låta teamet leda sig själva efter egna uppsatta normer och 

vi kan se tydliga gemensamma nämnare i det delade ledarskapet och det agila ledarskapet 

då båda syftar till att sätta teamet i fokus. De självstyrande grupperna som ofta 

uppmärksammas i den agila miljön blir därför viktiga eftersom de själva skapar normerna 

om vilka arbetssätt som ska användas för att både nå organisationens strategiska mål och 

teamets mål. Vi anser att det grundläggande värderingar i en agil organisation blir att 

uppmärksamma att personalen är en viktig resurs och att deras kunskaper, egenskaper och 

innovativa förmåga blir avgörande för hur väl en organisation kan anpassa sig efter 

omvärldens påtryckningar. Våra informanter arbetar på olika arbetsplatser med olika 

förutsättningar och mål vilket betyder att teamens fokus varierar och det blir på så sätt 

svårt att jämföra dem och deras team med varandra. 
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Vi anser att de självstyrande teamen leder till att medarbetarens roll i organisationen 

uppmärksammas och att de kan, genom att identifiera sig med sin grupp, även identifiera 

sig med organisationen i stort. Den agila organisationen bidrar därför till ett mervärde i 

varje enskild medarbetare och vilket leder till att de bli en del av någonting större och 

därigenom värdefulla för organisationen. Genom att ha flyttat beslutsfattandet till teamen 

blir, enligt oss, medarbetaren roll även att vara sin egen ledare vilket både kan vara positivt 

och skapa en problematik för medarbetaren. Att vara sin egen ledare kan skapa 

engagemang och motivation för vissa medan det kan skapa stress och prestationsångest för 

andra. Det är därför av stor vikt för organisationen att attrahera rätt agila medarbetare och 

för HR-avdelningen att rekrytera dem. 

 

5.3 Den agila HR-avdelningen 
	  
I analysen om hur HR-avdelningens roll förändras i en agil miljö kommer vi att 

redogöra för och analysera HR-avdelningen i en agil organisation som syftar till att 

beskriva hur HR-avdelningen arbetar för att möta de agila värderingarna från resten av 

organisationen. Vidare kommer vi även att belysa agilt HR som syftar till hur HR-

avdelningens arbetssätt och processer tenderar att ta en mer agil karaktär. 

	  
5.3.1 HR-avdelningen i en agil organisation 
 

Att arbeta med HR-avdelningen i en agil miljö kan vara både komplext och svårt 

eftersom man måste finna en balans mellan lagliga processer och nya kreativa lösningar. 

Björkander menade att de på Ericsson både har processer som stödjer och går emot det 

agila synsättet eftersom han menar att synsättet hela tiden måste anpassas till 

organisationens förutsättningar. Även Söderström och Karlsson syftade till att det krävs en 

öppenhet till vad som inte fungerar i sin organisation för att HR-avdelningen ska vara 

framgångsrikt i en agil miljö. Att vara HR-avdelningen i den agila organisationen handlar 

således om att anpassa arbetssätt och processer efter varje situation och förändring. Då en 

viktig del av HR-avdelningens arbete, enligt Ulrich (1997), är att fungera som 

förändringsagent är det av stor vikt att avdelningens arbete riktar sig mot att driva 

organisationen framåt. Ulrich (1997) poängterar även vikten av att HR-avdelningen 

utvecklar en beredskap samt skapar kapacitet för organisationen i förändring. I 

diskussionen om agilt HR talar Kreissls (2012) om att skapa smidiga processer vars 

största fokus är att skapa värde snarare än kontroll. Hans åsikter går i många fall att 
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koppla till det ursprungliga syftet med en HR-avdelning, att genom medarbetarna nå 

o r g a n i s a t i o n e n s  strategiska mål, men vi anser att byråkratiska regler i många fall satt 

stopp för HR-avdelningen att kunna ta det agila steget fullt ut. 
	  
Under intervjuerna med våra respondenter upptäckte vi att det inte fanns en gemensam 

beskrivning på hur HR-avdelningen i agila miljöer bör arbeta. Den empiriska datan 

handlade snarare om att HR-avdelningen i en agil miljö ska kunna plocka och hantera de 

delar och processer ur det agila tänket som de tycker passar bäst in på sin organisation. Vi 

har sett att våra respondenter inte jobbar agilt i alla HR- processer utan att de istället har 

valt att ta faktorer som passar in i deras organisation i dagsläget. Vi anser, likt 

Björkander, Söderström och Karlsson, att man i en agil miljö bör anpassa arbetssätt efter 

organisationens medarbetare.  Därför hävdar vi att det agila synsättet inte alltid är  en 

absolut sanning och en lösning till alla problem då organisationernas storlek och struktur 

blir avgörande för hur pass agilt som är tillåtande. Det kan vara svårt att arbeta helt agilt 

när det kommer till de processer som faktiskt måste följa vissa regler och riktlinjer. Då 

ledarskapet förlorar mycket av den makt de tidigare haft anser vi att det också är av stor 

vikt att inte glömma bort deras inverkan i organisationen. Likt teamen, behöver även det 

nya ledarskapet hjälp och vägledning för att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Vi 

tror att HR kommer att spela en allt större roll i att stödja både teamen och ledaren i en agil 

miljö då alla inblandade individer får nya arbetsuppgifter och nya roller i organisationen. 

	  
5.3.2 Agilt HR 
	  
Björkander menade att Agilt HR syftar till att HR-avdelningen ska förenkla arbetet för 

medarbetarna att få ut produkt snabbare till kund och därigenom skapa ett högre mervärde 

till kunden. Hans åsikter skiljer sig till viss mån från Karlsson som syftade till att agilt 

HR handlar om att anpassa de arbetssätt som organisationen har efter varje individ och 

team och menade att agilt HR bör vara lika flexibelt som en agil organisation i sig. 

Karlsson poängterade även att Agilt HR kanske låter mer än vad det faktiskt är och syftar 

till det faktum att arbetssättet är det, för henne, mest naturliga och logiska för en 

organisation eftersom de tillåter att anpassa processer efter behovet som finns just då. 

Ljungberg, som kan anses som en mellanväg mellan de två andra, menade att agilt HR 

syftar till att fokusera på det som är mest värdeskapande för organisationen och 

påpekade också att HR-avdelningen får ta en större plats i den agila miljön.  
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Enligt Appelo (2011) handlar agilt HR om att gå från stela till mer lättrörliga processer 

vilket bidrar till hela organisationens flexibilitet. Shafer (1999) poängterar att den agila 

miljön ofta leder till att även HR-avdelningens arbetsområden minskar och att 

avdelningens roller kommer förändras. 
	  
Då vårt empiriska material poängterar att det är av stor vikt att HR- processerna i största 

möjliga mån är flexibla anser vi att det är viktigt att kunna skilja på de processer som kan 

vara flexibla och de som fortfarande måste hålla sin struktur. Vi anser att man, när det 

handlar om att möta de anställda och hjälpa dem i utveckling och framgång, måste anpassa 

tillvägagångssätt efter individ och team. Samtidigt finns det processer som representanter 

för en agil HR- avdelning inte kan frångå. Det kan då handla om processer gällande lagar, 

fackförbund, uppsägningar och i vissa fall rekrytering. Vi tror att det är viktigt att 

HR-avdelningen möter de anställda och ledningen samtidigt som de möter omvärldens 

krav och kan anpassa sig utefter vad som krävs och efterfrågas från alla parter. 

	  

Utifrån våra intervjuer ser vi att HR-avdelningens roll har förändrats sen organisationen 

antog ett agilt synsätt. I agila organisationer får HR-avdelningen en roll som syftar till 

att hjälpa organisationen att möta förändringar och att stötta faktorer som självstyrande 

team, flexibilitet och öka inre motivation. Det leder till att HR-avdelningen får en mer 

betydande plats i organisationen där de mänskliga resurserna verkligen tas på allvar. 

Traditionellt är HR-avdelningens ansvar att framkalla ett beteende hos medarbetarna som 

gör att de når de uppsatta målen. Vi kan dock se att detta skiljer sig från en agil 

organisation där HR-avdelningens roll istället blir att coacha ledaren och att ge dem de 

verktyg och förutsättningar som krävs för att nå och förmedla organisationens mål. 
	  
	  

5.4 Utmaningar för HR-avdelningen 
	  
Då HR-avdelningen behöver frångå sina gamla mönster för att möta den agila 

organisationen finns det risk att det uppstår en del utmaningar. Ljungberg menade att 

HR-avdelningen måste våga synas och att HR-avdelningen länge har haft en roll i ett 

mörkt hörn och att ingen riktigt vet vad deras arbetsuppgifter är. Hon menade därför att 

den agila miljön leder till att HR-avdelningen måste struktureras om och bli mer kreativa 

för att kunna hänga med resten av organisationen. Söderström betonade istället att det 

förändrade ledarskapet är en stor utmaning som faller på HR-avdelningen att lösa. När 

den ledande rollen minskar behövs det medarbetare som kan utföra dessa arbetsuppgifter 
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och HR-funktionen ställs då inför utmaningen att rekrytera personal som kan arbeta 

självständigt och som motiveras av det agila arbetssättet. Björkander poängterade att de 

legala processerna som i stor mån rör HR-avdelningen blir en utmaning när man arbetar i 

en agil miljö. Han syftade till att det kan uppstå en problematik om man arbetar i 

sammansatta team som äger beslutsfattande men ändå måste hålla sig inom ett visst 

regelverk när det till exempel handlar om lön eller uppsägning. Söderlund & Bredin 

(2005) beskriver HR-funktionen som den avdelning som, genom medarbetarna, ska 

hjälpa organisationen att nå de strategiska målen och Ulrich och Brockbank (2005) 

poängterar att HR-avdelningens funktion som stöd för ledaren har ökat allt eftersom 

relationen mellan HR-avdelningen och en organisations strategiska processer har stärks. 

Enligt Stone (2008) kan HR-avdelningen ses som en strategisk partner som ska översätta 

organisationens strategi till ett beteende hos de anställda. Det leder till att 

personalplaneringen blir viktigare och ett exempel på det är när organisationen ser över 

vilken kompetens som behöver rekryteras för 

att öka effektiviteten och skapa en balans mellan kunskaperna i företaget (Söderlund och 

Bredin, 2005). HR-avdelningens arbete består då av att vara ett i stöd i processen att finna 

rätt personal och sätta samman grupper som tillsammans kan medverka i valet av olika 

strategier (Ulrich & Brockbank 2005). 
	  
Vi anser att HR-avdelningen möter flera utmaningar när de ska agera i en agil 

organisation. Som vi nämnt innan är det flera av de traditionella processerna, till 

exempel lönehantering och rekrytering, som är svåra att anpassa så att det blir mer 

flexibla. Det innebär att HR- avdelningen någonstans fastnar i mitten av den nya 

flexibla organisationsformen och det traditionella, byråkratiska processerna. I en 

organisation där medarbetarna och teamen tar många beslut själva och inte längre har 

behov av en funktion som, på samma sätt, behöver föra deras talan finns det en risk att 

HR-avdelningens funktion blir bortglömd. Ett sätt att hantera detta problem är att förändra 

en organisations arbete med HR-avdelningen och omarbeta avdelningens grundläggande 

delar. Vi anser att HR-avdelningen kommer att stöta på flera utmaningar i den agila miljön 

och att det finns en risk i att legala processer och “osynlighet” resulterar i att funktionens 

betydelse i organisationen minskar. 
	  
Då den agila miljön bidrar till att de traditionella rollerna med en styrande och 

kontrollerande ledare försvinner och ett mer delat ledarskap uppstår, upplever vi att en 

rollförskjutning sker. Det handlar således om att ledningens roll förändras i och med att de 
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fördelar ut makt som istället medarbetarna och teamen får ansvara för. Eftersom det finns 

en risk att förvirring kan uppstå kring vad en ledare och en medarbetares arbetsuppgifter 

egentligen är och framförallt vart gränsen mellan de två går anser vi att det krävs ett stöd 

till vardera arbetsroll. Eftersom HR-avdelningen kan symbolisera det stabila i en agil 

organisation utmanas avdelningen av rollförskjutningen som skapas och problematiken 

som kan skapas genom att medarbetarna och ledningen inte kan identifiera sig med sin 

nya roll. Vi hävdar dock att den största problematiken ligger i att HR-avdelningen 

måste våga förändras i takt med att organisationen gör det. Vi började vår uppsats med 

klyschan “att världen ständigt förändras” och vikten av att organisationen också måste 

göra det för att överleva i vår konkurrenskraftiga värld. Vi anser att HR-avdelningen 

bör göra detsamma genom att våga synas, anpassa sig efter omvärldens och 

organisationens krav samtidigt som det, likt som det agila synsättet poängterar, arbeta för 

att skapa mer värde. 
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6. Slutsats 
	  
	  
	  
	  
I uppsatsen avslutande kapitel kommer vi att, med hjälp av den analyserade empirin och 

teorin, besvara vårt huvudproblem och delproblem. Vi kommer slutligen att göra 

rekommendationer för vidare forskning. 
	  
	  

Besvarandet av studiens huvudproblem 
	  
	  
För att besvara vår problemformulering ”Vilka utmaningar möter HR-avdelningen till 

följd av att de organisatoriska rollerna i en agil organisation tar nya skepnader?”, var 

vi först tvungna att studera hur chefens, medarbetarnas och HR-avdelningens roll 

förändrades till följd av den agila miljöns påverkan. Vi har därför valt att strukturera 

upp vår slutsats efter våra tre delproblem, 1) Hur förändras ledarens roll i den agila 

miljön? 2) Hur förändras medarbetarens roll i en agil miljö och 3) Hur förändras HR-

avdelningens roll i en agil miljö och genom dem besvara vår huvudfråga. 
	  
	  

6.1 Delfråga 1 
	  
Vårt första delproblem är “hur förändras ledarens roll i en agil miljö” och beskriver hur 

de organisatoriska strukturförändringarna förändrar ledningens roll. Vi har sett att den agila 

miljön favoriserar en ledare som kan anpassa sig och vara flexibel efter omvärldens 

påtryckningar samtidigt som den kan möta medarbetarnas efterfrågningar. Då ansvaret för 

organisationens framtid till stor del tilldelats teamet är det av stor vikt att den agila ledaren 

tar ett steg tillbaka och låter teamet själva agera samtidigt som den ska bistå teamen med 

feedback och vägledning mot organisationens mål. Ledarens roll blir då istället att 

undanröja hinder för teamen och agera när problem uppstår. Det betyder inte att den agila 

ledaren är betydelselös och en rest av dåtidens organisationer utan snarare att en 

rollförskjutning har skapats. 
	  
Vi har tidigare konstaterat att en agil ledare behöver besitta egenskaper som bidrar till att 

bygga gemenskap i organisationen och att skapa mer självständiga medarbetare.  

För att lyckas med detta behöver ledaren sätta andras behov först, inte använda sin 

hierarkiska makt för att beordra medarbetarna utan istället skapa attraktiva visioner som 

engagerar medarbetarna och hjälper dem att växa. Genom att den agila ledaren tillåter 
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medarbetarna att göra misstag, tror vi, att kvaliteten i deras arbete ökar då de hela tiden får 

möjlighet att utvecklas och förbättra sitt arbetssätt. Vi tror även att den agila ledaren får 

mer inflytande i organisationen genom att inte styra och kontrolla den eftersom förtroende 

och gemenskap blir viktiga faktorer i en agil organisation. Det skapas då en form av 

jämställdhet där alla blir lika viktiga och betydelsefulla för organisationens framgång. 
	  
	  
Vi kan konstatera att det agila företaget fortfarande behöver en chef med det yttersta 

ansvaret även då beslutsfattandet har flyttats till de självstyrande teamen. Utifrån vårt 

empiriska material har vi sett att alla respondenter värdesätter att ha en ledande position i 

organisationen men att de också hävdar att det är av stor vikt att denna involverar 

medarbetarna i arbetet och värdesätter deras betydelse. Vi kan därigenom dra slutsatsen att 

det inte finns en direkt mall för hur rollen förändras utan att det istället är den agila miljön 

som påverkar hur mycket ledaren kan släppa kontrollen och överlåta ansvaret på 

organisationens medarbetare. Vi upplever därför att kommunikation, samarbete och att 

frihet under ansvar kommer vara avgörande faktorer för den nya, agila ledaren. 
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Figur 3
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Modellen ovan syftar till att beskriva ledarens förändrade roll i den agila miljön där 

funktionen syftar till att sätta ramar utifrån organisationens mål och visioner. Ledarens roll 

blir då att fungera som en coach till organisationens olika team och avdelningar och det 

syftar till att hen ska möjliggöra att människor gör ett bra jobb utifrån deras unika 

förutsättningar och att det i sin tur gynnar företaget. Den agila ledaren är därigenom inte så 

olik definitionen av en “bra ledare” men den tar det ett steg längre i form av att överlåta 

beslutsfattandet och skapa en miljö som främjar självständigt arbete inom ramen för 

organisationens övergripande vision och mål. Med ovanstående slutsatser kan vi konstatera 

att den agila organisationens ledare fungerar som den primära förvaltaren av företagets 

vision och värderingar samt att hen för organisationen framåt med hjälp av en kombination 

av kommunikation och coaching. 
	  

6.2 Delfråga 2 
	  

Vår andra delfråga, “Hur förändras medarbetarens roll i en agil miljö?”, syftar till 

att undersöka hur medarbetarnas roll förändras i och med att agila organisationer 

tenderar att införa självstyrande team. I vår empiriska insamling har vi sett att flera av 

våra respondenter betonar vikten av att ha självstyrande team i organisationen som 

själva får skapa normer och regler för vad som ska gälla för den specifika grupperingen. 

Teamen får även, inom de givna ramarna, avgöra vilket arbetssätt som bäst hjälper dem 

att nå organisationens långsiktiga mål och teamets egna mål som kan ses som delmål att 

uppfylla på vägen dit. Tidigare forskning visar att sammansatta grupper där individerna 

har olika kompetenser och erfarenheter ofta skapar ett mervärde till organisationen. Vi 

kan konstatera att det sker i agila organisationer då medarbetarna kan identifiera sig 

med sin arbetsroll och organisation genom att känna tillhörighet. Teamet tenderar att bli 

mer motiverade och engagerade i sitt arbete när de har utrymme att arbeta fritt och inte 

utefter order från högre chefer. 
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Modellen ovan syftar till att beskriva medarbetarnas roll i den agila miljön där team (T) 

skapas för att samla olika kompetenser för att öka effektiviteten och kreativiteten. Dessa 

team behöver inte någon fast position i organisationen utan kan skapas efter behov eller 

påtryckningar från omvärlden. Medarbetarna behöver inte vara fast i ett specifikt team utan 

kan placeras där behovet är som störst om det skapar ett mervärde för organisationen vilket 

leder till att teamens betydelse kommer bli allt viktigare och individernas värde kommer att 

värderas högre i agila organisationer. I och med att teamen arbetar tillsammans kan vi se 

att faktorer som inre motivation, ökad autonomi, positiv stress och utvecklingsmöjligheter 

ökar då de får befogenhet att själva ansvara för beslutsfattande inom dessa. Vi kan även 

konstatera att en ökad sammanhållning mellan gruppens medlemmar kommer ske då de 

alltid har ett gemensamt ansvar för teamets agerande och deras beslut. Traditionellt sätt har 

besluten tagits av ledningen, i en agil organisation tas istället besluten där informationen är 

som störst och av dem med mest kunskap om det specifika fallet. Vi kan fastslå att teamens 

medlemmar blir sina egna ledare vilket kommer att resultera i en ökad arbetsprestation då 

teammedlemmarna känner ägande över sina arbetsuppgifter och får, inom givna ramar, 

arbeta självständigt. 
	  

Med ovanstående slutsatser kan vi konstatera att alla medarbetare egentligen är ledare i en 

agil organisation och det krävs ett engagerat samarbete för att gemensamt föra 

organisationen framåt. Vi anser att en agil organisation ska sträva efter att alla anställda, 

oavsett position, ska se sig själva och sina kollegor som ägare av sina uppgifter med ansvar 

för resultatet istället för att se sig själva som passagerare med fasta positioner vars ansvar 

endast är att utföra arbetsuppgiften. 

	  
6.3 Delfråga 3 
	  
	  
Vår tredje delfråga, ”Hur förändras HR-avdelningens roll i en agil miljö?”, syftar till att 

beskriva hur den traditionella HR-avdelningen anpassar sig till den flexibla och 

föränderliga miljön som råder i en agil organisation I vår studie har vi sett att ledarskapet 

förändras till följd av införandet av den agila organisationsstrukturen och att det leder 

till att HR-avdelningens arbetsuppgifter blir att agera som en stödfunktion till den nya 

ledarrollen. Vi kan konstatera att HR-avdelningens nya roll till stor del handlar om ett 

tankesätt hos avdelningen som syftar till att hjälpa ledaren att skapa en agil miljö. HR-

avdelningen kan göra detta genom att utgå från chefens behov att våga, lära och 

förbättra samt agera stöd i den struktur som uppkommer och blir på så sätt en 
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funktion som chefen kan diskutera idéer med.  

Vi har konstaterat att det krävs en speciell typ av medarbetare för att det agila ledarskapet 

ska vara framgångsrik och att HR-avdelningens uppgift att finna dessa personer därför 

blir avgörande för organisationens framtid. Vi nämnde tidigare att rekryteringen är en 

utmaning för HR-avdelningen och vi anser att det i framtidens rekrytering inte kommer 

handla om att tillsätta nya personer när andra slutar. Istället kan vi konstatera att HR-

avdelningens nya roll blir att uppmärksamma individer med kompetens och egenskaper 

som passar in i den agila organisationen och rekrytera dessa för att tillföra något, inte 

för att endast fylla en tom plats. Vi kan även konstatera att medarbetarnas roll har 

förändrats i agila organisationer och att det agila synsättet har lett till införandet av 

självständiga team. Rollförskjutningen hos medarbetarna leder även till att HR-

avdelningens roll förändras och nya arbetssätt och arbetsuppgifter blir aktuella. HR-

avdelningen blir en roll som syftar till att tillgodose medarbetarna med de verktyg och de 

förutsättningar som krävs för att de ska nå målen.  
	  

Utifrån våra teorier kan vi konstatera att det kan uppstå en problematik när 

medarbetarna inte kan identifiera sig med sin roll i organisationen. HR-avdelningens 

arbete blir då att uppmärksamma och hantera de konflikter som kan uppstå till följd av 

den agila rollförskjutningen. Vi kan dra slutsatsen att det finns en problematik i att 

överföra allt ansvar på de självstyrande teamen och att medarbetarna får svårt att, 

genom sin arbetsroll, identifiera sig med organisationen. HR-avdelningens funktion som 

organisationens stabila punkt blir därför avgörande för hur väl de nya rollerna kommer 

att fungera i organisationen. Som resultat till vår forskning har vi skapat en modell där 

ledningens, medarbetarnas och HR-avdelningens nya position i organisationen visas. 
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Modellen visar, som vi tidigare har beskrivit, att HR-avdelningen får en funktion som 

organisationens stabila punkt vars arbetsuppgifter blir att stötta ledarskapet och förse 

de självstyrande teamen med de verktyg och förutsättningar som krävs för att de ska nå 

organisationens uppsatta mål. HR-avdelningens nya arbetsuppgift blir även att skapa 

behovsanpassade processer som kan kopplas samman med de agil värderingarna. HR-

avdelningens stabila kärna är omgiven av de självstyrande teamen som, trots att de kan 

fungera som enskilda enheter, slås samman eller vara tillfälliga, äger beslutsfattandet 

inom ledningens uppsatta ramar. Ledarskapet cirkulerar runt organisationen och sätter upp 

dessa ramar och riktlinjer för teamen och HR-avdelningen att arbeta efter. 

 

6.4 Besvarandet av huvudproblem 
	  
Vår uppsats har ämnat svara på vårt huvudproblem, ”Vilka utmaningar möter HR-

avdelningen till följd av att de organisatoriska rollerna i en agil organisation tar nya 

skepnader?”, och utifrån våra delproblem kan vi dra följande slutsatser. 
	  
	  
Vårt empiriska material belyste att en stor utmaning var att anpassa just de traditionella 

processerna som lönehantering, rekrytering och utvärdering efter korta, återkommande 

cykler. Teorin syftar till att HR-avdelningens avsikt är att, genom medarbetarna, nå 

organisationens strategiska mål men i en organisation där medarbetarna och ledningens 

roll förändras kan vi konstatera att även HR-avdelningens gör det. Vi har sett att HR-

avdelningen hamnar i mitten av den nya agila organisationsformen och de traditionella 

byråkratiska processerna som länge präglat arbetsrollen. Vi kan därigenom fastställa 

att HR-avdelningens utmaning blir att förstå hur den nya organisationen ser ut och att 

skapa en samverkan mellan olika funktioner och roller i organisationen. Utifrån vårt 

empiriska material kan vi se att HR-avdelningen utmanas av skapa en lösning till de 

konsekvenser som de nya rollerna i en organisation medför. När den ledande rollen 

minskar behövs det medarbetare som uppfyller de kraven som den agila miljön ställer 

och det faller på HR-avdelningen att finna och rekrytera passande individer. Vi upplever 

att detta kan vara en utmaning då vi inte tror att alla människor passar att arbeta i en agil 

organisation då det krävs egenskaper som syftar till att vara självständig, öppen och 

modig och som motiveras av att själva hålla i taktpinnen. 
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Då den agila miljön till viss mån syftar till att riva de hierarkiska nivåerna i en organisation 

kan vi konstatera att HR-avdelningen måste våga rasera de traditionella processerna 

som hindrar de från att kunna hantera och bemöta förändring. Det innebär att HR-

avdelningen, istället för att endast agera när det krävs, kontinuerligt måste agera i takt med 

förändringen. Rekrytering, utvärderingssamtal och lönehantering är processer som är 

tydliga exempel på arbetsområden som hindrar den agila flexibiliteten men som vi tror 

går att förändra. Det årliga utvecklingssamtalet går att dela upp så att det sker 

kontinuerligt och vid behov samtidigt som det istället för att utvärdera och kontrollera det 

gångna året snarare syftar till att utveckla och motivera medarbetarna. Rekryteringen går 

att, till viss mån, överlåta på teamen och istället för att binda upp sig på givna roller 

skapa en miljö där kompetensen är avgörande och rekrytering sker när den rätta agila 

medarbetaren dyker upp. Lönen, tror vi, i framtiden kan baseras på annat än 

prestationer och även här anser vi att teamen, i framtiden, kan ta en större roll. Vår 

slutsats blir därigenom att HR-avdelningens största utmaning är att våga förändras i takt 

med att organisationen gör det. 
	  
Med ovanstående slutsatser kan vi fastslå att vi har uppfyllt uppsatsen syfte och besvarat 

vår problematik. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att HR-avdelningens 

utmaningar i den agila miljön blir att agera som en stödfunktion till organisationens 

roller och att därigenom fungera som organisationens stabila punkt. Dock kan vi 

konstatera att HR-avdelningens kanske största utmaning blir sin egen funktion då den 

måste behovsanpassa de befintliga och tunga processerna, såsom rekrytering och 

utvärdering, så att de fungerar i en agil miljö samtidigt som de ska uppvisa en trygghet i en 

föränderlig tillvaro. 
	  
Likt en klippa på ett stormigt hav symboliserar HR-avdelningen i en agil organisation 

den stabila punkten dit organisationens medarbetare och ledare kan vända sig i en flexibel 

och föränderlig värld. 
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6.5 Vidare forskning 
	  
Med utgångspunkt i vår uppsats rekommenderar vi till vidare forskning i ämnen som 

djupare studerar hur mycket ansvar som går att överlåta på teamen. Det krävs en djupare 

förståelse för vilka utmaningar som uppstår när det blir teamens ansvar att rekrytera och 

hur man då undviker alltför homogena arbetsgrupper. Vi rekommenderar även till 

forskning i ämnet prestationsutvärdering och ställer oss frågan hur det kommer att fungera 

när teamets medlemmar får uppgiften att utvärdera varandra och hur det i längden kan 

kopplas till lönesättning. 
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7.3 Figurförteckning 
	  
Figur 1: Skapad av Elingsbo och Göranzon 

Figur 2: Skapad av Elingsbo och Göranzon 

Figur 3: Skapad av Elingsbo och Göranzon 

Figur 4: Skapad av Elingsbo och Göranzon 

Figur 5: Skapad av Elingsbo och Göranzon 
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8. Bilaga 1 
 
Tema	  1	  

Presentation av intervjuare och uppsatsens syfte. 

 

Tema 2 

-‐ Respondenten berättar om sig själv, sina arbetsuppgifter och organisationen? 

-‐ Vilka är HR-avdelningens uppgifter i er organisation? 

 

Tema 3 

Agilt HR 

-‐ Vad står agilt HR för för dig? 

-‐ Hur utbrett är det agila synsättet i din organisation? 

-‐ Har du varit en del i processen att HR-avdelningen ska bli mer agilt? 

-‐ Vilka egenskaper representerar en agil ledare för dig? 

-‐ Hur måste HR-avdelningen se ut för att fungera i en agil miljö? 

-‐ Vilka utmaningar ställs HR-avdelningar för i en agil miljö? 

 

Tema 4 

Chefen/ledningens roll 

-‐ Har chefsrollen förändrats efter implementeringen av det agila arbetet? 

-‐ Har ledningens roll och interaktion med medarbetarna minskat? 

-‐ Det agila synsättet tenderar att minska kontakt mellan chefer och medarbetare. Hur 

reagerade personalen på det?  

-‐ Hur hanterar personalen det ökade individuella ansvar som den agila miljön bidrar 

till? 

 

Tema 5 

Utvärdering av personalen 

-‐ Vem värderar personalens prestationer i din organisation? 

-‐ Hur går utvärderingsprocessen till? 

-‐ Använder ni er av utvecklingssamtal? Om ja, hur ofta? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
	  
	  

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för 
utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. 
Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
	  

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande 
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Linnéuniversitetet 
	  

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
	  

Telefon 0772-28 80 00 



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

79	  
	  


