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Sammanfattning 
 

Denna uppsats studerar, genom ett kvalitativt angreppssätt, hur agila metoder som arbetssätt 

tillämpas på en bank. Syftet med studien är att förstå motivet bakom att implementera metoderna, 

hur förändringsprocessen har genomförts och vilka effekter det ger på de anställda i företaget. 

Intervjuer av både medarbetare och ledning har genomförts och deras individuella erfarenheter har 

genererat i en förståelse för att det finns olika uppfattningar om arbetssättet. Observationer har 

synliggjort hur arbetssättet praktiseras, vilket har bidragit till ett större helhetsperspektiv. Som 

analysverktyg används teoretiska begrepp som organisationsrecept, intressentmodellen, 

processförändring, motstånd, cynefin, human relations och effektivitet. Studiens resultat visar på 

att både interna och externa faktorer utgjort motiv till implementeringen av agila metoder. Banken 

har ämnat genomföra förändringsprocessen agilt med ständig förbättring som mål. Osäkerhet är 

en effekt av implementationen och kan förklaras av en svårighet att tillämpa metoden i hela 

verksamheten. Den största effekten av arbetssättet är ökad effektivitet, vilket är ledningens främsta 

mål. Hur det påverkar de anställda positivt är genom ökad trivsel för de som motiveras av 

arbetssättet och negativt för de som inte gör det. Studiens slutsats pekar på svårigheten att 

implementera ett arbetssätt som genererar positiva effekter för samtliga anställda.  

 

Nyckelord: Agila metoder, organisationsförändring, organisationer, implementering av 

organisationsrecept, motiv, medarbetare och ledning, effekter på anställda, team och delaktighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

This study aims through a qualitative approach to study how agile methods are practised in a 

Swedish bank. The aim of the study is to understand the motives behind the choice to implement 

the agile methods, how the change process has been practised and finally what effects it gives to 

the employees in the company. Interviews with both the employees and the management of the 

bank has led to an understanding of their different views on the agile way of working through their 

individual experiences. Observations has visualised how the method is practiced, which 

contributed to a wider perspective. As analytical tools, theoretical concepts such as organizational 

recipes, the stakeholder model, process change, resistance, cynefin, human relations and efficiency 

are used. The result of the study shows that there has been both internal and external factors as the 

basis for the implementation of agile methods. The bank has intended for the change process to be 

agile with constant improvement as a goal. Uncertainty is an effect of the agile methods and is 

explained by a difficulty in applying the method throughout the business. The primary effect is 

increased efficiency, which is the management's main goal. How it affects the employees 

positively is through increased well-being for those motivated by the agile way of working and 

negative for those who is not. The study's conclusion is that it is difficult to implement a working 

method that generates positive effects for all employees. 

 

Keywords: Agile methods, organizational change, organizations, implementation of 

organizational recipes, motives, employees and management, effects on employees, teams and 

participation. 

 

 

  



 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

 
Denna uppsats studerar, genom intervjuer, hur agila metoder som arbetssätt tillämpas på en bank. 

Syftet med studien är att förstå motivet bakom införandet av metoderna, hur förändringsprocessen 

har genomförts och vilka effekter det får på de anställda i företaget. Intervjuer av både medarbetare 

och ledning har genomförts och deras individuella erfarenheter har lett till en förståelse för att det 

finns olika uppfattningar om arbetssättet. Genom deltagande på bankens möten har det synliggjorts 

hur arbetssättet praktiseras, vilket har bidragit till ett större helhetsperspektiv. För att förstå och 

förklara de anställdas erfarenheter används en rad olika teoretiska begrepp. Studiens resultat visar 

på att både faktorer inom banken och omvärlden har påverkat beslutet att införa ett agilt arbetssätt. 

Banken har velat genomföra förändringen med ständig förbättring som mål. Osäkerhet är en effekt 

av införandet och kan förklaras av en svårighet att tillämpa metoden i hela verksamheten. Den 

största effekten av arbetssättet är ökad effektivitet, vilket är ledningens främsta mål. Hur det 

påverkar de anställda positivt är genom ökad trivsel för de som motiveras av arbetssättet och 

negativt för de som inte gör det. Studiens slutsats pekar på svårigheten att införa ett arbetssätt som 

bidrar till positiva effekter för alla anställda. 
 

  



 

Förord 
 

Framställandet av denna uppsats har skett genom tätt samarbete, diskussioner och resonemang 

mellan båda uppsatsförfattarna. Samtliga delar av studien har således författats tillsammans. 

Intervjuer och observationer har även genomförts gemensamt. Förhoppningen är att studien kan 

bli fruktbar för organisationer som står inför en organisationsförändring mot agila metoder. Den 

kan även riktas mot studenter, förslagsvis inom personalvetarprogram, för att ge en ökad förståelse 

för moderna arbetssätt och organisationer.  
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1. Inledning 

 
Arbetslivet är en stor del av människans tillvaro, i princip alla är beroende av en inkomst och 

kommer därför ägna mycket tid åt att arbeta i en organisation (Berglund & Schedin, 2009). Allt 

sedan människan började organisera sitt arbete har organisationer präglats av nya sätt att 

effektivisera sig. Effektivitet som fenomen tycks vara målet med all organisering vi ser i samhället, 

som dessutom kan ses som det främsta incitamentet bakom en teknologisk våg av nya tjänster och 

funktioner. Oavsett om det handlar om affärsriktiga företag, frivilligorganisationer eller 

grupparbeten på en högskola strävar arbetet i dessa efter att nyttja sina resurser på bästa sätt. När 

hela samhället får upp en effektivitetspuls tycks det vara omöjligt för organisationer att överleva 

utan att själva få upp den, vilket väcker frågor om vad det får för påverkan på individen. Samtidigt 

som människan i ett företag arbetar på dess villkor tycks maktförhållandet till viss del ha skiftat 

till att individer idag kan välja arbete utifrån sina premisser. Därav uppstår för företaget en 

balansgång mellan dess strävan efter effektivitet och behovet att attrahera ny arbetskraft samt att 

behålla befintlig personal. I och med att ökad hänsyn har börjat tas till individen som värdefull 

arbetskraft har framväxten av nya organisationsformer tagit fart (Granberg, 2011:130-131). I nyare 

organisationskonstellationer har korrelationen mellan effektivitet och medarbetarnöjdhet blivit 

mer framträdande, vilket har bidragit till att fokus på att tillfredsställa den anställde stärkts. Därtill 

verkar arbetet idag utgöra en källa till självförverkligande utöver att vara en källa till inkomst. 

Utifrån ovanstående resonemang har vår nyfikenhet legat i hur företag organiserar sig och varför, 

samt vilken påverkan det får på individen. Som personalvetarstudenter har ambitionen varit att, 

utifrån ett HR-perspektiv, praktiskt undersöka och förstå de teorier som har utgjort vår utbildning. 

Vad ligger till grund för att ett företag implementerar ett nytt arbetssätt, hur fungerar det och vad 

får det för effekter för de anställda? Intresset för arbetslivet, och även vårt deltagande i det, ledde 

till att agila metoder som fenomen uppmärksammades som ett nytt och allt mer utbrett arbetssätt. 

Med detta som bakgrund har anspråket varit att utifrån ett helhetsperspektiv studera agila metoders 

framfart i ett företag och de anställdas upplevelser av det.   
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att nå en förståelse för agila metoder som ett modernt arbetssätt. Genom att 

studera ett företag som har anammat arbetssättet ämnar vi att synliggöra uppfattningen om motivet 

till implementeringen av metoderna och hur utfallet påverkar de anställda. Vi strävar efter en 

övergripande bild av det agila arbetssättet i organisationen och vilka eventuella konsekvenser som 

uppstår vid införandet av dem. För att nå detta har observationer och intervjuer av anställda på 

olika positioner i företaget utförts.  

 

De frågeställningar som har formulerats för att uppnå syftet är: 

• Hur motiverar företaget implementationen av det agila arbetssättet?  

• Hur har den agila implementationen gått till och hur upplever de anställda den? 

• Vad får det agila arbetssättet för effekter på de anställda? 

 

1.2 Disposition 

 

Första kapitlet kommer att behandla bakgrunden till agila metoder och ge en förklaring av dem. 

Därefter behandlas tidigare forskning, som ett sätt att få en inblick i fältet och redogöra för vilken 

kunskap som genererats kring agila metoder och sammanhörande organisatoriska områden. Detta 

har även agerat som bakgrund till riktningen denna studie ämnat att ta. Därefter följer ett kapitel 

om de teoretiska ramverk som har bedömts vara relevanta för att söka förklaringar och nyansera 

det empiriska materialet. Kapitlet är uppbyggt efter de tre teman som utgör studiens 

frågeställningar; motiv, förändring och effekter av de agila arbetssättet. Vidare kommer det i 

metodkapitlet redogöras för vilka undersökningsmetoder som har använts i förhållande till studiens 

syfte och hur de har motiverats. Här lyfts även kritiska faktorer, etiska ställningstaganden och hur 

analysförfarandet har gått till. Sedan presenteras resultat och analys, vilka redovisas parallellt för 

att lyfta resultatet med hjälp av de  teoretiska ramverken. Även här struktureras texten efter 

studiens frågeställningar. Avslutningsvis dras slutsatser utifrån ovanstående delar i en 

slutdiskussion, där även förslag på vidare forskning presenteras.  
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2. Bakgrund  

 
2.1 Agila metoder 

 

De agila metoderna utvecklades inom IT-branschen som ett optimalt sätt för bland annat 

systemutvecklare att arbeta (motivation.se). Ordet agil härstammar från engelskans “agile” vilket 

översätts till rörlig. Metoden präglas av flexibilitet, kundfokus, deltagande och anpassning i en 

platt organisationsstruktur (Gustavsson, 2013). I och med dess spridning till andra yrkesgrupper 

och branscher (ledarskapet1.se) väcktes ett särskilt intresse för hur en tillämpning av denna “IT-

modell” kan fungera på andra områden än där den är utvecklad. Värt att nämna är agila metoders 

definitionsproblematik. De kan utgöra ett tydligt ramverk med ett fast arbetssätt, men de kan även 

tolkas som metoder av relativt abstrakta principer vilka medför en närmare agil företagskultur med 

ledord som flexibilitet och öppenhet. Då företaget som studerats tycks uppleva denna vida 

definitionstolkning kommer orden arbetssätt och metod växelvis att användas härefter.  

För att vidare förklara agila metoder har vi använt oss av Tomas Gustavssons (2013) 

beskrivning. Agilt som metod myntades av en grupp metodutvecklare vilka gemensamt enades om 

tolv principer som arbetet ska präglas av, uttryckta i ett agilt manifest. Gustavsson har 

sammanfattat den huvudsakliga innebörden av dessa i fyra prioriteringar (ibid). 

 

 
 

Vidare menar Gustavsson att det agila arbetssättet strävar efter en smidighet för att ständigt 

förbättras och utvecklas utifrån ett kundfokus (ibid). Praktiskt innefattar principerna att arbeta i så 

kallade sprintar där arbetsuppgifterna utförs i etapper, oftast inom tre till fyra veckor. Metoden 

vilar på ett antagande om att slutresultatet av arbetet inte går att förutse. Att istället jobba med små 

steg i iterationer leder till snabbare och flexiblare leveranser till kund. Misslyckande med 

 

Ø Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Ø Användbart projektresultat framför omfattande dokument 

Ø Kundsamarbete före kontraktsförhandling 

Ø Anpassning till förändring framför att följa en plan 
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måluppfyllelsen inom de utsatta etapperna är tillåtna, ständiga förbättringar är istället målet. 

Processer antas bli framgångsrika om projekt byggs utifrån motiverade individer där möjlighet att 

handla utifrån egna tillvägagångssätt och större beslutsmandat ges. För att uppnå tydlighet och 

delaktighet i verksamhetens olika arbetsområden används en projekttavla där aktuella processer 

redovisas. Dessa presenteras på ett så kallat stand-up möte i syfte att uppnå mer kontroll genom 

att stämma av status och hantera problem, dock på kortare tid än traditionella möten. Det finns 

olika ramverk inom de agila metoderna med mer konkret uppsatta moment, vilka arbetet 

organiseras och struktureras efter. Exempel på några av dessa är Kanban, Extreme Programming 

(XP) och Scrum. Den metod som huvudsakligen används i dagsläget på företaget är Scrum, varför 

den kommer att behandlas mer ingående. Metoden betonar sammansvetsade team av blandad 

kompetens som effektivt arbetar genom olika faser. Vad som sätts upp på projekttavlan, som 

benämns scrum-tavla, utgörs av en så kallad backlog där verksamhetens prioriteringar av 

arbetsuppgifter framgår. En backlog-ägare ansvarar för att med sitt team arbeta med 

prioriteringarna och får på mötena redovisa var i processen teamet befinner sig i respektive 

prioritering (ibid). 

 

3. Tidigare forskning 

 
Då det finns begränsad forskning om hur agila metoder tillämpats i andra branscher och 

verksamhetsområden än IT, har detta i sig utgjort ett av motiven för denna studie. En 

organisationsförändring mot det agila arbetssättet berör ett tvärvetenskapligt område, bland annat 

organisation, sociologi, psykologi och företagsekonomi. Det har inneburit att sökning efter tidigare 

forskning har vidgats för att knyta an till olika beståndsdelar av denna studies forskningsspår. 

Således har fokus riktats mot tidigare forskning som berör följande teman: motiv bakom 

implementationen av en flexibel organisationsmodell, implementationsprocessen och till sist team, 

vilket är en stor aspekt av agila metoder.  

 

3.1 Motiv bakom och utmaningar vid en organisationsförändring 

 

J. Park, Garden och Wright (2004), samtliga forskare inom human resources (HR), söker i en 

kvalitativ studie svar på vilket sätt HR-praktiker och kapaciteter nyttjas för att skapa lönsamhet i 
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organisationer. HR-kapacitet definieras som insikten att mänskliga resurser kan användas för att 

ge organisationen konkurrensfördelar. Genom intervjuer av HR-chefer på företag i Asien och 

Stillahavsregionen, vilka klarade sig från den asiatiska finanskrisen 1997, ville de undersöka vilka 

organisationernas kritiska framgångsfaktorer var ur ett HR-perspektiv. Resultatet visade att 

effektiv hantering av mänskliga resurser, stärkt ledarskap och utveckling av strategier för anställda 

genom organisatorisk agilitet och flexibilitet var bland det mest avgörande för att uppnå 

konkurrensfördelar. Detta var viktigt för att hantera de snabba förändringar och utmaningar som 

organisationerna ställdes inför. För att uppnå detta menade respondenterna att det från de anställda 

krävdes hög anpassningsförmåga, utvecklingspotential och kunskap om effektiva arbetsprocesser. 

Forskarnas slutsats är att företag med starkare och mer komplex HR-kapacitet, förankrad i hela 

organisationen, kommer att anpassa sig bättre och stärka sig gentemot sina konkurrenter (ibid). 

I likhet med J. Park, Garden och Wright  belyser L. Ribeiro & F. Timóteo (2010), forskare 

inom ekonomi och management, att motivet till implementering av agila metoder syftar till 

ekonomiska och konkurrensmässiga fördelar. De har utfört tolv empiriska fallstudier på olika 

europeiska byggföretag genom intervjuer av företagsledning samt observationer. Forskarna lyfter 

att byggbranschen befinner sig i en tuff miljö och att de små och medelstora företagen påverkats 

av en förändrad världsekonomi och den allt mer globaliserade marknaden. De menar därför att 

företag idag ställs inför utmaningar, vilket gör dem mer villiga att förändras för att förbättra 

verksamheten och därmed öka konkurrenskraften. Resultaten visade också på att företagen i stor 

mån var medvetna om att förändringar inom verksamheten var nödvändiga och att det överlag 

fanns en positiv inställning till agila metoder och införandet av dem. Dock uppstod en rad 

svårigheter för företagen att implementera ett agilt arbetssätt. Bland annat att lyckas ändra den 

rådande hierarkiska organisationsstrukturen där flera fristående avdelningar inom organisationen 

blev ett hinder för en förbättrad kommunikation och samspel som det agila arbetssättet förespråkar 

(ibid).  

Motsvarande den kritik ovan författare lyfter mot hur hierarkiska strukturer tycks 

upprätthållas trots en förändring till det agila, ifrågasätter organisationsforskarna Tienari och 

Tainio (1999) flexibla organisationers uppfyllelse av decentralisering. Studien utforskar det 

komplexa fenomen som benämns organisations-flexibilitet i en finsk storbank under avreglering. 

De menar att europeiska banker strävar att gå från att vara byråkratiskt stela till att uppnå bättre 

anpassningsförmåga och decentralisering till följd av ökad globalisering och snabbare teknologisk 



 6 

utveckling. Forskarna ifrågasätter hur den härskande tolkningen av flexibilitet som konstant 

förändring och anpassning till omvärlden ter sig i praktiken. Genom att studera spänningen mellan 

olika ledningsnivåer kunde flera tolkningar av flexibilitet synliggöras. Kvalitativa intervjuer av 

ledningen som pågick under 14 års tid visade att banken agerade både flexibelt och stelt samtidigt. 

Flexibilitet på högre nivåer i organisationen upplevdes innebära mer stelhet på lägre nivåer på 

grund av de skilda tolkningarna av begreppet. Trots att flexibilitet antas innefatta en 

decentralisering menar de att det aldrig går att bortse att fenomenet uppstår inom maktrelationer, 

som motiv att få mer kontroll och att ledningen alltid har tolkningsföreträde för vad den innebär 

och hur den ska uppnås. Nämnda studier presenterar motiv till organisationsförändring och 

samtliga tycks bygga på externa faktorer såsom konkurrensfördelar. De lyfter också vilka 

utmaningar som kan uppstå vid genomförandet av en förändring från gamla strukturer (ibid). 

 

3.2 Implementationsprocessen 

 

L. Mangundjaya, B. Utoyo och Wulandari (2015), forskare inom psykologi och ekonomi, har 

genom en kvantitativ studie identifierat ledningens roll i en organisationsförändring och vilka 

faktorer som påverkar de anställdas inställning till förändring. De skickade ut enkäter till 539 

anställda inom två statliga bolag i Indonesien, vilka båda har genomgått större organisatoriska 

förändringar i form av omstruktureringar. Det forskarna fokuserade på var medarbetarnas 

engagemang för förändring i förhållande till jobbtillfredsställelse och ledningens roll i den. 

Resultatet visade att ledare som betraktas som förändringsagenter, bör se till att det redan finns en 

tillfredsställelse bland de anställda innan en organisationsförändring genomförs, för att 

åstadkomma fler positiva reaktioner till förändringen (ibid).  

I enlighet med ovan nämnda studies slutsats menar Cullen et al. (2014) att i vilken 

utsträckning de anställda stöttar en förändring påverkar deras arbetstillfredsställelse. Forskarna 

lyfter att litteraturen som behandlar organisationsförändringar i allt högre utsträckning har börjat 

ta hänsyn till att anställdas egenskaper får betydelse för hur de hanterar förändringar på 

arbetsplatsen. Denna amerikanska studie söker genom en kvantitativ undersökning svar på 

huruvida de anställdas förmåga att anpassa sig efter och stötta en förändring bidrar till 

tillfredsställelse och prestation på arbetet. En enkätundersökning skickades ut till anställda inom 

två retail-företag, vilka utvärderade upplevelsen av åtgärder för individuell anpassningsförmåga, 
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osäkerhet kring förändring på arbetsplatsen, stöd från organisationen och trivsel. Resultatet visade 

att stödet för organisationsförändring påverkade de anställdas anpassningsförmåga och deras 

känsla av tillfredsställelse och prestation (ibid). Båda studierna hävdar således att det finns en 

osäkerhet kring förändringar, vilket kan drabba arbetsprestationen och tillfredsställelsen på arbetet.  

Motstånd till förändringar talar även Chow och Cao (2008) om, vilka även belyser vikten 

av teamens sammanhållning, samtidigt som de menar att det inte är en vital del för dess effektivitet. 

Resultaten härleds från en kvantitativ studie inom IT från 2008, där Chow och Cao undersökte vad 

de kallar kritiska framgångsfaktorer för implementation av agila projekt (ibid). Baserat på befintlig 

litteratur inom området sammanställde de ett urval av potentiella kritiska framgångsfaktorer som 

hjälper agila projekt att utvecklas och lyckas. Urvalet komprimerades sedan till fem olika 

kategoriella hypoteser; organisatorisk miljö, människor, process, teknik och projekt. Dessa 

testades med fyra olika framgångsdimensioner; kvalitet, omfattning, tid och kostnad vilka 

sammanställdes i en enkätundersökning som skickades ut till agila mjukvaruutvecklare i 25 länder 

runt om i världen. Resultatet visade att det fanns en märkbar skillnad mellan de fem hypoteserna 

och deras koppling till framgångsdimensionerna. En av de mest betydelsefulla dimensionerna 

visade sig vara den som innefattade teamens sammanhållningskapacitet. En vidare slutsats som 

drogs var att agila projekt faktiskt kan utföras i tid och inom kostnadsbudget trots att teamen brister 

i samarbetsvilja och uppvisar motstånd mot det nya agila arbetssättet (ibid).   

 Den tidigare forskning som diskuterats lyfter vikten av att ta hänsyn till de anställda i en 

förändringsprocess, vilket får betydelse för utfallet av den. Följande forskning kommer vidare 

redogöra för team kopplat till effektivitet, vilket är en central del inom de agila metoderna.  

 

3.3 Team 

 

Då team är en stor aspekt av hur de anställda påverkas av ett agilt arbetssätt har det setts som 

nödvändigt att söka sig till forskning om detta. De Conradi et al. (2013) undersöker vilka faktorer 

som påverkar teamproduktivitet vid användning av agila metoder. Forskarna hävdar att området 

är outforskat, trots att det inom agila metoder fokuseras mycket på just effektivitet och teamarbete. 

De har under ett halvår utfört semi-strukturerade intervjuer, icke-deltagande observationer och 

analyser av relevanta dokument på tre arbetsplatser som anammat ett agilt arbetssätt. Agila 

metoder menar de fokuserar på människan och hens kompetenser. Sammansättningen av rätt 
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personer och kompetenser i agila team är således avgörande för dess framgång. 

Forskningsresultaten belyser även interaktionerna mellan teammedlemmarna och vilken påverkan 

dessa kan ha på teamets produktivitet. Samarbete och god kommunikation påverkar effektiviteten, 

vilken dock kan reduceras vid hög personalomsättning. Sammanfattningsvis belyser forskarna 

vikten av rätt kompetens i teamen, samtidigt som hänsyn måste riktas mot individerna i teamet och 

deras förmåga att arbeta tillsammans (ibid).  

 Likt Conradi et al. (2013) studerar Briand och Hodgson (2013), forskare inom HR och 

management, behandlar de agila team, inom videospelsutveckling. De har genomfört intervjuer 

och observationer för att förstå de anställdas uppfattning om det nya arbetssättet och för att 

observera dynamiken i teamet. Resultatet pekar på att det tycks finnas en allmängiltig uppfattning 

av att kreativa arbetare söker autonomi i sitt arbete varför de traditionella, hierarkiska strukturerna 

förkastats. Således har den agila metoden tagit mark som ett modernt sätt att arbeta teambaserat 

med fokus på bland annat motivation, kommunikation och anpassning. Ytterligare en aspekt 

företaget tryckte på som förbättring i och med det agila arbetssättet var att en plattare organisation 

skulle leda till större samarbetsförmåga, ökad kreativitet och ökat engagemang hos medarbetarna. 

Studien påvisar dock vissa svårigheter och motsägelser vad gäller förändringar som det agila 

arbetssättet antogs bära med sig, då informella hierarkiska maktpositioner uppstod trots ökat 

medbestämmande bland medarbetarna (ibid).  

 I sökningen efter tidigare forskning märktes det ganska snart att det fanns begränsad 

tillgång till forskning om de agila metoderna, specifikt agila metoder kopplat till andra branscher 

än IT. De relevanta artiklar som hittats belyser dock en del av de områden denna studie ämnar 

belysa; motiv bakom, förändringen mot och effekter av agila metoder eller liknande 

organisationsmodeller. Forskningen kring ämnena är således intressanta i förhållande till den 

fortsatta studien då de kastar ljus på fenomen och faktorer relevanta att beakta. Likväl som det 

genererat vissa kunskaper går det även att se att riktningen denna studie tar inte tidigare har belysts 

utifrån kvalitativ forskning. Fokus ligger på att fånga ett helhetsperspektiv av de anställdas 

upplevelser i en organisation. 
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4. Teori   
 

Detta avsnitt kommer att redogöra för det teoretiska ramverk som utgör grunden av förståelse för 

studiens empiri. Avsnitten har disponerats efter studiens frågeställningar och behandlar teorier 

betydelsefulla att belysa empirin utifrån, vilka utgör temana; motiv bakom implementationen av 

ett agilt arbetssätt, den agila förändringsprocessen och slutligen effekter av det.  

 
4.1 Motiv bakom implementation av ett agilt arbetssätt  

 

Företagets motiv till att genomföra en förändring och att implementera ett agilt arbetssätt anses 

relevant att belysa utifrån Kjell Arne Røviks (2000) teori om recept och dess spridning, vilket ger 

en förklaring till hur olika organisationsformer uppmärksammas och får fäste. Motivet bakom 

förändringen förstås och förklaras vidare med hjälp av både Røviks (2000) och Otto Granbergs 

(2011) teorier, vilka lyfter centrala faktorer varför företag anser förändring vara nödvändigt.  

 

4.1.1 Institutionaliserade organisationsrecept 

 

För att försöka förklara agila metoder som fenomen och metod används ett av de centrala begrepp 

Røvik behandlar i sin teori om moderna organisationer, nämligen institutionaliserade 

organisationsrecept (2000:11-24). Andra benämningar som ofta används istället för recept är 

koncept eller styrningsverktyg, vilka bygger på idéer som många organisationer uppmärksammar 

under samma period och därmed tvingas förhålla sig till. Typiskt för recepten är att de uppstår och 

under en tid sprids i väldigt snabb takt, ibland även globalt, för att sedan ersättas av nya uppkomna 

tankar och idéer. Ett recept som institutionaliseras definierar Røvik som det legitimerade sättet 

organisationer bör utforma sig på (ibid). Det har då uppnått en hög status och betraktas under en 

period som det mest effektiva och ändamålsenliga sättet att organisera på. Institutionaliserade 

organisationsrecept har spridits över både nations- och branschgränser och tar sig fram relativt 

obehindrat mellan organisationer och personer. Trots att vissa recept är mer specifikt och konkret 

formulerade än andra består majoriteten av generella idéer, vilket innebär att organisationerna 

själva behöver tolka och förtydliga meningen med dem när de ska implementeras (ibid).  
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4.1.2 Motiv bakom implementering av institutionaliserade organisationsrecept 

 

Ett sätt att förstå vilka faktorer som har påverkat bankens val att genomgå en agil förändring är 

vidare med hjälp av Røviks begreppsapparat motiveringsfasen, vilken beskriver den inledande 

delen i ett populärt recepts resa in i en organisation (2000: 117-132) Första steget i 

motiveringsfasen är hur recepten manifesteras vilket belyser att ett recept först måste synliggöras 

och att någon eller några i en organisation noterar det. Varför sökandet efter nya recept sker hävdar 

Røvik beror på att aktörer inom organisationen uppfattar att problem existerar (ibid). Med problem 

definieras att det förekommer en alltför stor diskrepans mellan den rådande situationen och det 

organisationen eftersträvar eller anser vara det normala tillståndet. Røvik diskuterar också tre typer 

av huvudförklaringar till varför dessa problem uppstår och vad de antas innehålla, vilka då kan 

motivera organisationerna att implementera organisationsrecept (ibid). Det traditionella 

rationalistiska perspektivet grundar sig i objektiva problem som verkar tvingande i att genomföra 

en omställning. De lösningar som organisationen använder sig av idag visar sig inte fungera 

samtidigt som lösningar, i form av nya recept, finns tillgängliga och antas fungera bättre. Vidare 

kan även förändringar i och runt verksamheten ställa krav på nya metoder. Røvik redogör för 

externt skapade problemställningar vilka kan ses som tidstypiska definitioner av problem som 

översätts till respektive organisation där recepten anses vara en passande och nödvändig lösning 

(ibid). Ytterligare en faktor som avspeglar sig i hur organisationer motiverar införandet av recept 

är att de jämför sig med andra. På så vis menar Røvik att det går att se försök till förvaltning av 

den egna identiteten eller som grund till förändring av den vilken benämns adoptering för uttryck 

av identitetsförvaltning (ibid). Vid jämförelsen av andra organisationer sker ofta en imitering, 

organisationer implementerar alltså samma eller liknande recept som de företag man identifierar 

sig med, då de betraktas som förebilder ses också recepten som framgångsrika (ibid.) 

 

4.1.3 Intressentmodellen 

 

Ytterligare en modell som redogör för och belyser faktorer som kan bidra till att en organisation 

bestämmer sig för att genomgå en förändring är Granbergs intressentmodell (2011:744-745). Även 

denna modell framhåller att en förändring kan grunda sig i både interna och externa faktorer, där 

intressenterna anställda och kunder är de mest relevanta för studien. Ledningens uppgift anses 
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bestå i att skapa en jämvikt mellan intressenterna, om en obalans uppstår menar Granberg att en 

förändring är nödvändig (ibid). Exempel på faktorer som ligger till grund för detta kan exempelvis 

vara låg effektivitet, missnöjda kunder och hög personalomsättning. Ledningen motiverar ofta en 

förändring som ett sätt att förbättra lönsamheten eller som ett sätt att bli mer konkurrenskraftiga. 

Vidare lyfter Granberg att en organisationsförändring många gånger önskas resultera i större 

flexibilitet inom företaget, vilket då kräver flexibla anställda (ibid). Negativa effekter som kan 

drabba företaget på grund av detta och på grund av organisationsförändringar menar han kan vara 

ökad oro, förlorad kompetens och sämre kvalitet (ibid).   

 

4.2 Den agila förändringsprocessen 

 

Den agila principen utgår ifrån ständig och iterativ målsättning, utvärdering och förbättring i 

arbetets olika uppgifter och projekt (Gustavsson, 2013). Ur den aspekten kan implementeringen 

av ett agilt arbetssätt ses som ett ständigt och kontinuerligt förändringsarbete. Bo Ahrenfelts (2013) 

teoretiska grundsyn ser förändring som ett tillstånd vilken saknar en tydlig början, mitt och slut 

och att utvecklingsarbete utgör organisationens överlevnadslina. Därför används hans teori om 

öppna system som analysverktyg, vilken kompletteras med Mats Alvesson och Stefan 

Sveningssons (2016) samt Lena Abrahamssons (i Backlund, Hansson & Thunborg, 2001) 

förändringsteorier om motstånd för att förstå företagets förändringsprocess. Vidare kommer agila 

metoder att belysas utifrån dess anpassningsförmåga till organisationen med hjälp av Dave 

Snowdens (2007) teoretiska ramverk cynefin.  

 

4.2.1 Öppet system & processförändring 

 

Ahrenfelt hävdar att organisationer bör eftersträva att agera som öppna system, vilket definierar 

dem som komplexa system (2013:87-301). Detta förutsatt att de innefattar olika processer av 

ömsesidig interaktion, vilket alla är väsentliga beståndsdelar i den resultatskapande helheten. 

Genom denna syn kan vi få ökad förståelse för de interna processerna inom organisationen och 

externt i förhållande till dess kontext. Då det öppna systemet strävar efter att vara ständigt levande 

i förändring för att anpassa sig efter sin omvärld skiljer dem sig från de mer traditionellt 

samordnade organisationerna som upprättar en statisk ordning. För att det öppna systemet ska 



 12 

kunna svara mot en ständigt föränderlig omvärld behövs förändringskunskap om hur 

omställningen lyckas anamma ett adaptivt agerande, vilket sammanfattas i begreppet 

processförändring. I en processförändring bör samtliga chefer och medarbetare se sig som aktiva 

deltagare i den resultatskapande processen, ingen står utanför organisationen och förändringen. 

De ser även sitt ansvar för sin del av helheten, hur alla påverkar allt. Förändringsarbete i 

organisationer har ofta till syfte att skapa ett integrativt förhållningssätt, att reducera 

stuprörsfunktioner. Detta kan uppnås genom hans princip om systemgrupper vilka ämnar att 

samordna medarbetare från olika personalgrupper och funktioner med olika kompetenser för att 

gemensamt skapa lösningar på uppgifter eller problem (ibid).  

 

4.2.2 Motstånd 

 

Alvesson och Sveningsson lyfter hur motstånd till förändring i en organisation många gånger beror 

på att nya krav ställs på de anställdas kompetenser och färdigheter (2016:52-53). Således betraktas 

förändringar som omfattande då de påverkar de anställdas arbetsvillkor. För att minska motstånd 

menar Alvesson och Sveningsson att anställda ska involveras redan i planeringen av förändringen 

och att genom information och delaktighet öka tryggheten och uppmuntra till experimenterande 

(ibid). Ahrenfelt definierar vidare motstånd som “frigjord mental energi uttryckt i ett äkta 

engagemang mot en bestämd process” (2013:25-26). Betoningen ligger på energi, då han menar 

att motståndet kan vara kreativt och nödvändigt för organisationens utveckling (ibid:306). 

Definitionen är en mer positiv och opportunistisk tolkning av motstånd till skillnad från Alvessons 

och Sveningsson, vilket även är en ställning Abrahamsson intar (i Backlund, Hansson & Thunborg, 

2001). Hon använder begreppet inertia vilket innefattar de sega krafter som strävar efter att 

bibehålla en organisation i dess ursprungliga form och därmed motverkar förändringen (ibid:131). 

Ibland kan denna olydnad vara rättfärdigad och hälsosam då beslut som fattas högt upp i den 

hierarkiska ordningen kan tyckas sakna verklighetsförankring. För att det dagliga arbetet ska flyta 

är det fördelaktigt om mellanchefer och arbetsledare tillämpar “kreativ olydnad” och anpassning 

till de lokala förhållandena. En sådan anpassning menar hon även är vanlig vid implementationen 

av nya organisationsrecept (ibid, se Røvik 2000). 
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4.2.3 Cynefin 

 

Cynefin är ett ramverk, myntat av Dave Snowden, ämnat att underlätta för främst ledning och 

chefer att bemöta och hantera utmaningar i en organisation utifrån nya synsätt och perspektiv 

(Snowden & Boone, 2007:70-76). Snowden & Boone delar in ramverket i fyra huvudkategorier, 

samtliga utgår från olika kontexter vilka härleds från relationen mellan orsak och verkan (ibid). 

De fyra kontexterna är; enkla, komplicerade, komplexa och kaotiska och kan kopplas till olika 

nivåer av komplexitet i arbetsuppgifter och organisationer. Vidare menar de att enkla och 

komplicerade kontexter utgår från att beslut baseras på fakta och att det finns en tydlig länk mellan 

orsak och verkan. Karaktäristiskt för enkla kontexter är att de består av uppgifter som sällan är 

föremål för förändring. Uppkommer problem finns många gånger en praxis att följa och därför är 

det ovanligt att oenighet uppstår mellan anställda. Komplicerade kontexter skiljer sig något från 

de enkla då de vanligtvis innehåller flera rätta svar och kräver en analys för att hitta de bäst lämpade 

för situationen. Ett bekymmer som kan stå i vägen för detta är individers svårighet att komma 

överens om en lösning. Komplexa och kaotiska kontexter utgör däremot mer oordnade 

sammanhang där det är svårare att se ett direkt samband mellan orsak och verkan och beslut fattas 

snarare utifrån framväxande mönster. De flesta situationer och beslut i en organisation är 

komplexa, då de ofta är oförutsägbara och naturliga lösningar inte existerar. I de kaotiska 

sammanhangen finns ingen rätt lösning, därför är det meningslöst att försöka hitta en. Här gäller 

det snarare att försöka omvandla en kaotisk situation till komplex, för att lära sig av den och bära 

med sig den genererade kunskapen. Snowden och Boone hävdar att organisationer kräver flexibelt 

ledarskap där beteendet ändras efter kontexten för att kunna driva igenom förändringar och få de 

anställda med sig (ibid). 

 

4.3 Effekter av agila metoder 

 

Då studien har tagit en riktning där de anställda står i fokus anses teorier som synliggör de 

mänskliga effekterna av olika arbetssätt nödvändiga, därför behandlas Per-Ola Börnfelts (i 

Berglund & Schedin, 2009) förklaring av dess för och nackdelar. Då agila metoder strävar efter 

ökad effektivitet redogörs även Norman Jackson och Pippa Carters (2002) samt Anders Ljungberg 

och Everth Larssons (2001) teorier som belyser begreppets olika betydelser. 
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4.3.1 Organisationers utformning  

 

Framväxten av nya organisationsformer, där större fokus riktats mot människan i organisationen 

och faktorer såsom att ha roligt och få ett erkännande på arbetet ansågs viktiga, har lagt grunden 

för den organisationsteori som kallas human-relations (Börnfelt i Berglund & Schedin, 2009:105-

127). Här betonas människors sociala förmåga och en inkluderande strategi att arbeta i lag eller 

team. Det innebär att de anställdas inflytande och delaktighet ökar, vilket också gör att de får en 

större förståelse för organisationen och därmed tar ett personligt ansvar att fullfölja de beslut som 

fattats. Börnfelt menar vidare att det i samtliga organisationsteorier finns både explicita och 

implicita tankar om vad det är som motiverar människor att arbeta, vilket i sin tur påverkar valet 

av organisationsform (ibid). Genom en grundläggande indelning av två motsatta förhållningssätt 

kan anställdas motivation antingen förklaras utifrån teori X eller teori Y. De som intar ett synsätt 

enligt teori y hävdar att människan i grunden vill arbeta, ta ansvar och att hen besitter kreativa 

förmågor. Drivkraften ligger således i tillfredsställelse och självförverkligande. Ledningen arbetar 

följaktligen med att motivera sina anställda genom att tilldela dem ansvar och befogenheter samt 

genom utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter. Ytterligare ett sätt att se vilka eventuella 

positiva och negativa aspekter som kan påverka de anställda i en organisation är genom den 

sociotekniska skolan. Där kan många paralleller dras till de agila metoderna, då de på flera sätt 

påminner om varandra. I den sociotekniska organisationen vill man hitta en form med fokus på 

ökad produktivitet och hög arbetstillfredsställelse. Den självstyrande gruppen är central i den 

sociotekniska organisationen och medlemmarna sköter själva arbetsfördelningen och 

samordningen i gruppen. Det är de inre incitamenten som utgås från och arbetet anses ge en 

tillfredsställelse som därmed leder till ökat engagemang att utföra arbetsuppgifterna i 

organisationen. Detta överensstämmer också med utgångspunkten i teori y. Kritik som riktats mot 

organisationsformen är emellertid att när medlemmar inte lever upp till de uppsatta normerna inom 

gruppen kan de utsättas för grupptryck (ibid). 

  

4.3.2 Effektivitet definition och betydelse 

 

Effektivitet som fenomen och begrepp blir här relevant att utveckla då den agila metoden bottnar 

i en strävan efter att nå högre effektivitet. Ljungberg och Larsson benämner begreppet effektivitet 
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i relation till resurser såsom ekonomi, tid och personal (2001:137-141). Jackson och Carter 

utvidgar betydelsen av effektivitet och produktivitet till ett ideologiskt perspektiv (2002:246-267). 

De hävdar att vilka processer som anses vara strukturellt relaterade till effektivitet är en fråga om 

vem som gör bedömningen. Det finns olika ekonomiska inriktningar men samtliga menar de 

grundas på axiom, påståenden som hävdas representera en självklar sanning men som varken kan 

dementeras eller bekräftas. Inriktningen rational economics vilar exempelvis på ett axiom om att 

människor alltid reagerar på basis av rationella ekonomiska beräkningar av sina egenintressen. 

Detta ifrågasätter Jackson och Carter och menar att begreppet organisatorisk effektivitet är en 

mänsklig konstruktion med rötter i ideologi och därmed har stark semiotisk betydelse (ibid). Det 

ger effektivitet en subjektiv och målorienterad karaktär med argumentet att organisationer är 

sociala konstruktioner, skapade och beroende av människor. Med detta som grund anser de att 

begreppet jaget är relevant i två bemärkelser; jagets påverkan på effektivitet och dess påverkan på 

upplevelsen av jaget. Människan fullföljer sina intressen definierade i subjektivt rationella termer, 

vilka kan vara både fragmentariska och motsägelsefulla, därav definieras effektivitet på olika sätt 

av olika individer. Detta kan orsaka splittringar mellan olika delar av jaget, en konflikt mellan yttre 

effektivitetskrav från arbetsgivare vilket kan innefatta aktiviteter som hotar aspekter av jag-bilden, 

som inte naturligt kan förenas (ibid). 

För att söka förklaring på vad som påverkat företaget som studeras att genomföra en 

förändring och välja just ett agilt arbetssätt har teorier som redogör för motiv till förändring och 

spridningen av nya organisationsmodeller valts ut. Vidare har teorier som behandlar 

förändringsprocesser i organisationer ansetts bidra till en förståelse för dess komplexitet och de 

krafter medlemmarna inom dem besitter, både som med med- och motkraft. Förändringar 

innefattar även anpassningar varför teorier om organisatoriska kontexter redogörs för. Slutligen 

har teorier som lyfter hur de anställda påverkas av organisationers utformning och målet med dem 

ansetts nödvändiga. Då vi ämnar få en helhetsförståelse av agila metoders resa in i en organisation 

och förstå effekterna av det var det av vikt att behandla samtliga områden med olika teorier, vilka 

anses komplettera varandra, för att uppnå detta.  
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5. Metod 

 
5.1 Kvalitativ metod 

 

Angreppssättet i denna studie är kvalitativt och motiveras genom intresset för det agila arbetssättet 

utifrån organisationsmedlemmarnas erfarenheter och upplevelser av dess innebörd och praktik. 

Metoden möjliggör ett flexibelt förhållningssätt och att ur interaktion söka förståelse för de 

anställdas syn på de agila metoderna och därmed fånga erfarenheterna av bankens anställda (Ahrne 

& Svensson, 2015:10-12). Metodvalet av kvalitativ inriktning före kvantitativ kan diskuteras och 

motiveras. Då frågeställningarna i denna studie betonar hur och varför ett agilt arbetssätt valts och 

påverkar organisationsmedlemmarna invänder vi oss mot en kvantitativ metod då den snarare 

avser att mäta och studera frekvens och utvärderar resultat baserat på mätbara variabler (ibid). 

Därav har ett kvalitativt angreppssätt ansetts vara både fördelaktigt och nödvändigt till följd av en 

strävan att studera komplexa förhållanden. 

De metodologiska verktygen som har tillämpats är främst kvalitativa intervjuer då 

aktörernas uppfattningar och meningar har varit avgörande för att förstå deras handlingar och 

aktiviteter, vilket Patrik Aspers menar är intervjuernas ändamål (2011:29). Intervjuerna har även 

kompletterats med observationer där beteenden i organisationen har stått i fokus, i enlighet med 

Alan Bryman (2016:262). Detta för att söka större förståelse för fältet och vad som framkommer i 

intervjuerna, men även för att blotta eventuella diskrepanser mellan vad som sägs och görs, vilket 

även Göran Ahrne och Peter Svensson menar kan existera (2015:93-95). I studiens fall 

möjliggjorde det att få betrakta hur  deltagandet var på ett så kallat stand-up möte, vilket många 

informanter talade om under intervjuerna. Att komplettera intervjuer med observationer har varit 

angeläget för att nå en större förståelse för fältet. Önskvärt hade dock varit en triangulering där en 

kompletterande enkätstudie kunnat förse oss med användbar information om organisationen i en 

tänkbar förstudiefas, eller som ett sätt att täcka ytterligare delar av studiefältet. Men med studiens 

begränsningar var detta inte möjligt.  
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5.2 Urval  

 

Med utgångspunkt i den kvalitativa metoden som verktyg för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar har en kombination av tvåstegsurval och målstyrt urval tillämpats. Det första 

steget inom tvåstegsurvalet var att finna en lämplig organisation att studera (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne i Ahrne & Svensson, 2015:40), vilket styrdes av begränsningen och förutsättningen att 

de har implementerat eller är aktiva i implementationen av ett agilt arbetssätt. Det relativt öppna 

kriteriet grundas i Brymans resonemang om att tillträde till ett relevant fält är en kritisk och svår 

del av forskningsprocessen (2015:379-383). Organisationer anses ofta vara av sluten karaktär 

vilket kan försvåra de första faserna av studieprocessen. Därför användes vårt kontaktnät för att 

söka efter en för studien lämplig organisation, vilket Bryman även beskriver som ett osystematiskt 

men taktiskt sätt (ibid). Flera organisationer kontaktades via mail med information om studien, 

vad den skulle innebära för dem och vad vi önskade få tillträde till. Från en av dessa, en bank, 

mottogs ett positivt svar från en anställd som kom att bli nyckelpersonen i fältarbetet. 

Nyckelpersonen har haft en avgörande roll i det andra steget i tvåstegsurvalet, vilket innefattar att 

välja ut informanter (Eriksson-Zetterquist och Ahrne i Ahrne & Svensson, 2015:40). Som ett sätt 

att i viss mån försöka kringgå problematiken som kan uppstå när en nyckelpersonen väljer ut 

individer i syfte att visa en mer tillrättalagd bild av företagets verklighet, framfördes därför 

önskemål om intervjupersonernas befattning och att olika stor erfarenhet av agila metoder var 

önskvärt. Kravet som ställdes var dock att samtliga deltagare skulle ha berörts av det agila 

arbetssättet inom organisationen för att på så vis kunna antas ha relevant information om 

forskningsfrågorna (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:152). Detta innebar att urvalet blev 

målinriktat (Bryman, 2015:434). Vidare uppenbarades det i kontakten med nyckelpersonen att det 

inte var helt enkelt att finna anställda som hade tid och möjlighet att ställa upp. Senare kunde dock 

tid för intervju bekräftas via mail med fyra relevanta informanter, för att efter ytterligare några 

dagar motta uppgifter om en till person tillgänglig för intervju. Det var sedan med hjälp av den 

personen som de sista två intervjupersonerna kunde påträffas, vilket följaktligen kan liknas vid ett 

snöbollsurval (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:153).  
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5.2.1 Informanter och företaget  

 

Banken vi fick tillträde till har cirka 350-400 anställda, vilket är relevant i relation till 

organisationsförändringens omfattning. De implementerade agila metoder på deras IT-avdelning 

2016 och är sedan sommaren 2018 igång med implementering i resten av verksamheten. Till hjälp 

har de i dagsläget en extern agil coach, Calle, som vi fick möjlighet att intervjua. Han är expert 

inom agila metoder och arbetar på ett företag som hjälper verksamheter att implementera 

arbetssättet. Det var via nyckelpersonen kontakt togs med honom då hon ansåg att det skulle ge 

oss bra insikter. Intervjun bidrog till viktig kunskap och förståelse om agila metoder. Vidare 

intervjuades tre personer på banken, Adam, Ben och Elias vilka samtliga har chefspositioner och 

kommer härefter benämnas tillhöra ledningen. Adam och Ben kommer tidigare från IT-branschen 

och förde med sig kunskaper om agila metoder, varav specifikt scrum, in i företaget. Resterande 

tre intervjupersoner Dante, Farzad och Göran är anställda inom den delen av verksamheten som 

under längst tid arbetat agilt. Samtliga informanter i urvalet lever således upp till de inför studien 

ställda krav. Dock kan det problematiseras kring att majoriteten av de personer vi fick intervjua 

övervägande ställde sig positiva till det nya arbetssättet. Önskvärt hade varit en större spridning av 

olika uppfattningar för att fånga fler dimensioner av erfarenheter kring förändringen av det agila 

arbetssättet. Det framkom i nästan samtliga intervjuer att det fanns personer som hade en mer 

kritisk syn vilka hade varit värdefulla att intervjua. Begränsningen i urvalet kan ses som en risk till 

följd av hur vi fick kontakt med intervjupersonerna, och kan således kopplas till användandet av 

nyckelpersoner och snöbollsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne i Ahrne & Svensson, 2015:40; 

Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:153).  

 

5.3 Genomförande 

 

5.3.1 Semistrukturerade intervjuer  

 

För att besvara frågeställningarna har semistrukturerade intervjuer tillämpats, vilket har två 

innebörder enligt Jan Trost (2010:39-40). För det första har frågorna varit anpassade efter 

intervjuperson, i detta fall efter den anställdes position på banken. De anställda fick exempelvis 

frågor om hur de upplever sin delaktighet i beslutet av implementationen. Informanter sittande i 
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ledningen fick besvara extra frågor utöver dessa, frågor som hur beslutet av implementationen av 

agila metoder motiverades. Detta gjordes, utöver ett nödvändigt anpassningsskäl, för att kunna 

urskilja och analysera en eventuell diskrepans mellan olika positioner. Frågeordningen och språket 

anpassades både efter svaren och informanternas språkbruk för att uppnå ett så naturligt 

samtalsklimat som möjligt. För det andra har graden av strukturering, vilket Trost definierar som 

öppenhet i svarsalternativen, innefattat både högt strukturerade frågor, såsom “hur länge har du 

varit anställd på banken?”, till lågt strukturerade, exempelvis “hur ser samarbetet ut mellan dina 

kollegor?” (ibid). Syftet med denna intervjuform har varit att ha frågeställningarna tillräckligt 

öppna vid intagandet av fältet, för att på så sätt täcka upp så mycket som möjligt med enbart några 

teman som grund. Dessa teman baserades på de olika principer som det agila arbetssättet innefattar, 

såsom samarbete, kommunikation och delaktighet. Ett annat var även riktat mot 

organisationsförändringen. Temana konkretiserades i frågor som sammanställdes i en 

intervjuguide där upplägget följde en strävan att vara så öppna som möjligt och kunna tillåta 

följdfrågor om det som behövde vidareutvecklas. I retroperspektiv gav denna induktiva metod 

mycket material vilket gjorde analysarbetet omfattande. Trost menar vidare att ju mer material 

forskaren har desto besvärligare blir processen (ibid). Positivt med detta var emellertid ambitionen 

att inte låsas fast i ett för specifikt område med risk för att utelämna något relevant och intressant.  

Informanterna tillfrågades om plats och tid för intervjuerna med syfte att vi ville vara 

flexibla och kunna samtala i en för dem bekväm miljö. Intervjuer varade i mellan 50-80 minuter 

och hölls i bankens lokaler, varav en i ett avskilt mötesrum, en i bankens lunchrum och resterande 

i receptionens lounge-avdelning. Det fanns en medvetenhet om att informanterna vid de tillfällen 

då intervjuerna hölls i öppna lokaler kunde uppleva en störning och begränsning. Detta var dock 

inget som tydligt kunde uppfattas, snarare var det en fördel att få sitta i en avslappnad miljö på 

intervjupersonernas hemmaplan. Intervjuerna utfördes av oss båda där en ställde frågor och den 

andra antecknade vilket på så sätt gav kompletterande upplevelser av samtalen för att få en mer 

nyanserad analys. Att vara två intervjuare kan uppfattas som en obalans gentemot informanten 

(Trost, 2010:66). Vi tolkade dock att situationen snarare vägdes upp mot en känsla av att 

informanterna befann sig på en högre position som anställda på banken i förhållande till oss som 

studenter. Inför intervjun tillfrågades informanterna om tillåtelse till inspelning vilket samtliga 

medgav, det upplevdes heller inte som ett störningsmoment. Intresset med studien förklarades 

inledningsvis för dem, att förstå det agila arbetssättet utifrån deras individuella erfarenheter och 
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värderingar av det, för att kunna ställa in dem på syftet och förbereda dem på riktningen på 

intervjun.  

 

5.3.2 Observationer 

 

De observationer som genomfördes på banken innefattade tre stand-up möten där olika funktioners 

backlog redovisades. Respektive möte var 15 minuter långt och ägde rum på olika öppna områden 

i kontorslandskapet framför en projekttavla. Ansvarig för prioriteringarna presenterade status där 

övriga medarbetare har möjlighet att komma med input. Vi förhöll oss öppna för allmänna intryck 

men fokuserade på hur kommunikationen mellan deltagarna såg ut, vilka som sa vad och när. 

Under dessa möten smälte vi in bland de anställda, väckte ingen vidare uppmärksamhet och fick 

inga frågor om vår roll där, därav upplevdes de anställda inte begränsade av vår närvaro. Under de 

flertal gånger som vi höll intervjuer på banken observerades även stämningar mellan de anställda 

i lokalerna vi fick vistas i. Vi fick registrera oss vid ankomst och fick inte tillträde till området 

utanför receptionen tills dess att personen vi hade bestämt möte med hämtade oss.  

 

5.4 Analysförfarande 

 

Studieprocessen har iterativt växlat mellan inläsning av material, såsom tidigare forskning och 

teori, insamling av material och analysering av empirin. Denna flexibilitet har tillämpats då 

forskningsfrågorna hölls relativt öppna när fältet intogs, vilket allt eftersom ledde oss in på 

riktningar vi fann intressanta och därav läste mer om. Detta menar Ahrne & Svensson är en stor 

fördel med kvalitativa metoder (2015:15). Metoden har i retroperspektiv, med nyvunnen kunskap 

om arbetsmetoden, liknat ett agilt förhållningssätt i en process av ständig förbättring.  

Samtliga intervjuer spelades in för att så snart som möjligt påbörja transkriberingen av 

dem. De utskrivna texterna låg sedan till grund för att skapa ett hanterbart och överskådligt 

material. Därefter började det systematiska arbetet med att gå igenom vad som sagts och finna de 

underliggande berättelserna (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:32). Detta för att söka förklaring 

på studiens forskningsfrågor, att belysa individers perspektiv av det nya arbetssättet (Aspers, 

2011:206). Grundliga genomgångar av det breda material vi tillhandahöll var en stor del av 

processen och har således varit ett omfattande arbete. Reduceringen av materialet gjordes noggrant 
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för att kunna urskilja de viktigaste delarna som sedan legat till grund för redovisning av resultatet. 

För att underlätta processen intogs ett abduktivt förhållningssätt, där vi pendlade mellan teori, 

tidigare forskning och det empiriska materialet (Ahrne & Svensson 2015:220). Vidare utfördes 

analysen huvudsakligen i tre steg; kodning, tematisering och summering. Exempel på koder var 

kommunikation, utanförskap och delaktighet vilka utgjorde temat team. Dessa summerades i 

relation till andra teman för en vidare jämförelse och analys. Denna process har genomförts 

växelvis och parallellt för att generera väl underbyggda resultat, i enlighet med Hjerm, Lindgren 

och Nilssons resonemang (2014:34). 

 

5.5 Vetenskaplig kvalité 

 

5.5.1 Trovärdighet och relevans  

 

I relation till studiens syfte har intervjuer hjälpt oss förstå de mänskliga processer som berörs av 

de agila metoderna. Vi ämnade till exempel att söka förståelse för hur intervjupersonerna inom 

organisationen uppfattade organisationsförändringen. Erfarenheterna och känslorna inför den 

tolkades hos varje informant vara både dynamiska och mångtydiga, och inte alltid fullt 

konsekventa. Ändamålet för kvalitativa undersökningar menar Trost är ett sökande efter dessa 

nyanserade erfarenheter och är ett av skälen till att begreppet reliabilitet inte kan tillämpas i 

kvalitativa sammanhang, då mätningarna inte med säkerhet kan uppvisa samma resultat vid olika 

tidpunkter (2010:132-133). Reliabilitet  tillämpas således här utifrån en definition om stabilitet i 

processen, att noga och konsekvent hantera begreppsanvändningen (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 

2014: 82). Detta har eftersträvats genom att de utvalda begreppen tillämpats som verktyg för att 

öka förståelsen för det empiriska materialet. Att uppnå objektivitet ryms även under 

reliabilitetsbegreppet, dock menar Trost att det varken är eftersträvansvärt eller möjligt för en 

forskare att uppnå då hen alltid bär med sig förförståelser och egna åsikter (2010:133-134). Det 

som togs i beaktning var således att våra erfarenheter och förutfattade meningar inte skulle styra 

intervjuerna, utan att vi strävade efter en neutral inställning i samtalen. För att nå ett trovärdigt 

resultat är transparens viktig vid presentationen av resultat och analys (ibid), vilket har varit målet 

att uppnå i redovisningen av dessa delar. Användningen av semistrukturerade intervjuer har varit 

ett sätt att sträva efter god validitet, då vi med frågorna ville säkerställa riktningen på det studien 
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avsåg att få fram. Att inte ha en allt för strukturerad mall möjliggjorde även en anpassning efter 

kontexten i syfte att få tillgång till ett rikt material kring informanternas personliga uppfattningar, 

vilket är i enlighet med Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014:82). 

 

5.5.2 Etiska överväganden och förhållningssätt 

 

Genom hela forskningsprocessen har etiska överväganden gjorts för att säkerställa att både god 

forskningsetik och god forskaretik uppnåtts, med syftet att få en studie av hög kvalitet och som är 

genomförd på ett ansvarsfullt sätt (Vetenskapsrådet, 2017:12-14). Det innebär bland annat 

ställningstaganden om etiska frågor kring informanterna, ansvaret kring själva studien och det 

insamlade materialet. För att genomföra studien i enlighet med de forskningsetiska kraven har så 

kallade kodexar tillämpats. Kodexar kan beskrivas som en samling regler forskaren använder för 

att förhålla sig etiskt riktig gentemot informanterna (ibid). De fyra mest centrala förhållningssätten, 

vilka täcker in vad som bör tas hänsyn till innan, under och efter genomförandet av forskningen 

för att uppfylla individskyddskravet är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2018:6) 

  Enligt informationskravet upplystes till en början nyckelpersonen, vid det första mötet, om 

informanternas uppgift i studien (Vetenskapsrådet, 2018:7-11). Relevant information för 

informanternas beslut om deltagande lämnades även till dem innan samtliga intervjuer startades, 

således uppfylldes även nyttjandekravet. Här konkretiserades studiens syfte och informanterna 

delgavs att materialet enbart kommer att användas för studien, som kommer att publiceras av 

Södertörns högskola. Ett tydliggörande gjordes även att intresset inte ligger i företaget i sig utan i 

de anställdas upplevelse av de agila metoderna och den omorganisation det inneburit. Vidare 

uppgifter som gavs till respektive informant innan påbörjad intervju var att deras medverkan är 

frivillig och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Ett godkännande gavs av 

samtliga informanter, i enlighet med samtyckeskravet (ibid). 

  Med hänsyn till konfidentialitetskravet har samtliga uppgifter som kan kopplas till 

informanterna hanterats med stor försiktighet för att undvika att de ska kunna identifieras av 

utomstående (Vetenskapsrådet, 2018:12-13). Därför har namn och andra identifierbara faktorer 

såsom ålder, kön, exakt titel och hur länge de arbetat på företaget justerats eller utelämnats helt. 

Detta blev särskilt viktigt då intervjuerna utfördes på en offentlig plats. Fingerade namn används 
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genom studien, då vi intervjuade sex män och en kvinna har vi valt att ge mansnamn till samtliga 

informanter som ett ytterligare sätt att uppnå konfidentialitet, framför allt för att minska risken för 

identifiering mellan dem. Genus är således inget vi har beaktat i denna studie. Likaså har 

utelämnandet av ålder gjorts för att försvåra igenkänning av informanterna och det framstår inte 

som relevant för studien. Dessa nämnda faktorer har tagits hänsyn till i transkriberingar och i 

resultatredovisningen. Vi utelämnar också företagsnamn, ort och exakt antal anställda, vilket 

skulle kunna härleda utomstående till det studerade företaget i samtligt material (ibid). Att vi 

genom nyckelpersonen, som tillhör ledningen på företaget, blev tilldelade personer att intervjua 

påverkar konfidentialitetskravet. Hen vet vilka personer som medverkat, vilket skulle kunnat ha 

en inverkan på uppgifterna i resultatet om vi hade delgetts information av känslig karaktär. Detta 

upplevs dock inte som ett problem då vi inte betraktar att vi har tagit del av något som vi inte kan 

publicera till följd av detta. En situation som har uppstått där vi som uppsatsförfattare varit tvungna 

att aktivt ta ställning gentemot företaget i syfte att upprätthålla konfidentialiteten var i ett 

sammanhang när de önskade ta en bild till deras sociala medier. Det var vi därför tvungna att 

avsäga oss för att inte riskera att bryta mot konfidentialitetskravet. Inte en helt lätt avvägning att 

göra då både tacksamhet och ett beroende av företaget för att få genomföra studien gav oss en 

känsla av att vilja ställa upp. Beslutet att inte ställa upp på bild respekterades av företaget och ledde 

således inte till något negativt för genomförandet av studien i fältet. För att säkerställa att materialet 

som samlats in under studiens gång också tagits om hand i enlighet med konfidentialitetskravet, 

har vissa åtgärder utförts. Inspelningarna som gjorts under intervjuerna förvaras i mobiltelefoner 

med personliga kodlås och kommer att raderas så snart studien är avslutad. Samtliga intervjuer är 

i telefonerna döpta enligt de fingerade namnen. Utskrifterna av intervjuerna har även de justerats 

så att informationen inte ska gå att härleda till individerna av utomstående och de har förvarats i 

hemmamiljö för att undvika att obehöriga kan ta del av dem. Slutligen skrev vi även på ett 

sekretessavtal med organisationen som förtydligade att eventuella känsliga uppgifter om företaget 

inte får spridas vidare. Det innebär också i enlighet med tidigare resonemang att inga 

igenkänningsbara faktorer om företaget tas med i studien. Således nämns heller inga specifika 

uppgifter som rör just denna verksamhet. Dock anser vi inte att vi har fått ta del av känslig 

information om företaget relevant för studien som vi därmed har behövt utelämna, varken vid 

intervjuerna eller observationerna.  
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6. Resultat & Analys 

 
Resultatet framförs parallellt med en analys av den och struktureras efter studiens frågeställningar. 

De teoretiska begreppsramarna används för att generera förklaringar genomgående till samtliga 

delar. Inledningsvis redogörs för bankens syn på agila metoders framfart och etablering, som utgör 

förklaring på motivet bakom implementeringen. Därefter diskuteras hur ledningen ämnat utföra 

den agila förändringsprocessen och hur de anställda upplever den. Slutligen analyseras effekterna 

av implementeringen och vilken påverkan arbetssättet tycks ha på de anställda.  

 

6.1 Agila metoders framfart och etablering  

 

Flera av intervjupersonerna beskriver agila metoder som ett slags modeord eller en trend. Dante 

uttrycker att agilt för honom var ett “buzz-word, ett sånt här modeord” som florerar vid sidan av 

andra trender inom branschen. På samma sätt menar flera av informanterna att liknande trender 

både har tagit olika skepnader och namn genom åren, varpå den senaste trenden landar inom just 

det agila. Både Ben och Göran lyfter agilt som ett modeord, de menar också att det finns ett 

samband mellan flera av dessa trender. 

 
Ben (ledning): Det agila är ett modeord och det kommer heta någonting annat när ni tar examen eller 

praktiserar det, men det går en väldigt röd tråd igenom alla dom här modellerna då. Dom byter lite namn 

men alla bygger lite på varandra.  

 

Göran (anställd): Jag har jobbat med agila metoder sedan, jag tror att första gången som jag började 

jobba med någonting som var agilt var 98. Fast då hette det ju inte agilt utan då hette det något annat. 

 

Båda informanterna beskriver agila metoder som en trend och att olika metoder varit populära 

under olika tidsperioder, detta kan förstås utifrån Røviks teori om institutionaliserade 

organisationsrecept (2000:11-15). Att samtliga informanter hade hört talas om agila metoder innan 

implementationen på banken kan vittna om att de är allmänt utbredda och har fått starkt fäste. 

Banken kan därför ha tvingats att ta ställning till dessa, vilket kan tolkas vara ett motiv till 

implementeringen av dem.  
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Samtliga informanter beskriver att det agila arbetssättet utvecklades och började ta fart 

inom IT. Inom mjukvaruutveckling har det blivit ett givet sätt att arbeta på och i princip alla 

utvecklare har anammat det. Adam uttrycker att agila metoder inom utveckling nästan kan 

benämnas vid en “väckelserörelse”. Det beskriver synen på receptet agila metoder som populära, 

varför det till viss del går att förstå att de har fått en stark genomslagskraft. Utifrån detta menar 

Adam att det var ett naturligt steg att bankens IT-avdelning var först ut med att implementera 

metoderna. Således kan det uppfattas som att organisationen har implementerat recept utifrån 

externt skapade problemställningar, då de ansåg att det var både ett lämpligt och nödvändigt sätt 

att organisera sig på för att anpassa sig efter sin tid. Receptens spridning menar Røvik har att göra 

med att de utan direkta hinder tar sig fram mellan personer och organisationer (2000:19-21), vilket 

stärker tidigare resonemang. Då tre av informanterna burit med sig erfarenheter och kunskaper om 

agila metoder från tidigare organisationer kan de betraktas delaktiga i spridningen och att de har 

manifesterat receptet. Adams erfarenheter av metoderna har överförts till organisationen och 

således gjort honom delaktig i implementeringen. 

     
Adam (ledning): Här har jag ju varit rätt involverad i det som blev omorganisationen [...] Och där var 

jag ju med från början egentligen och det är väl för att jag kom från den sidan där man är van att jobba 

agilt och jag har väl påverkat den ganska mycket genom den erfarenheten jag har av ett agilt arbetssätt. 

 

Utifrån Ahrenfelt tolkas det vara en positiv aspekt för organisationen att få medarbetare med denna 

typ av kunskap och erfarenhet som kan vara drivande i förändringen mot det agila (2013:295-301). 

Detta kan även ses ha inverkat på beslutet banken tog sommaren 2018 om att införa metoderna i 

resten av organisation och att receptens lättrörlighet synliggjorts i och med agila metoders 

spridning från IT till de övriga verksamhetsområdena (Røvik, 2000:19-21). Hur den agila 

anpassningen har tillämpats i hela organisationen kommer vidare att diskuteras i avsnitt 6.3.2. 

Samtidigt som spridningen av de agila metoderna kan ses utgöra ett motiv till 

implementationen går det att ifrågasätta om motivet bakom ligger i själva organisationsreceptet 

eller behovet av en förändring som sådan. Göran menar att banken hade kunnat applicera vilket 

arbetssätt som helst men att det viktigaste är att utgå från organisationen och att förstå varför de 

vill förändras. En svårighet i att analysera de agila metoderna tycks vara komplexiteten i att avgöra 

om studiens resultat pekar på själva organisationsreceptet eller att en förändring har genomförts. 
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Följande avsnitt kommer mer konkret att behandla vilka utmaningar banken stod inför vilka ledde 

till en förändring och varför de uppfattas ha valt de agila metoderna för att lösa dessa. 

 

6.2 Motiv till förändring och implementering av agila metoder 

 

Det framkom av informanterna att organisationen stod inför ett antal problem och utmaningar som 

de ville åtgärda med hjälp av agila metoder. De lyfter effektivitet, konkurrens och 

medarbetarnöjdhet som de mest centrala, därför kommer dessa att redogöras för mer ingående i 

detta avsnitt. Elias förklarar målen med förändringen, vilka kan förstås med hjälp Granbergs 

intressentmodell (2011:744-745).  

 
Elias (ledning): Sen har vi ju satt mål med projektet som är till exempel ökad medarbetarnöjdhet, att vi 

ska få lägre kostnader och högre kundnöjdhet och att vi ska känna att vi levererar snabbare och är bättre 

på att nå ut med de goda idéer som vi har eller saker vi bestämmer oss för att göra. 

 

Dessa områden tycks vara i behov av förbättring varför en förändring ansetts nödvändig. Vidare 

verkar ledningen ha ett antagande om att en förbättring på alla områden genererar i högre 

effektivitet vilket är huvudsyftet med förändringen. Det första som samtliga informanter, både 

ledning och anställda, nämner i frågan om motiv till implementering av de agila metoderna är just 

ökad effektivitet. Ett sådant resonemang tolkas vara naturligt då de som företag strävar efter 

lönsamhet och vinst, vilket informanterna själva är medvetna om är alla företags målsättning. 

Utifrån det traditionella rationalistiska perspektivet kan det tolkas som att företaget inte ansågs ha 

rätt arbetssätt för att nå sina mål och därför sökte sig till mer effektiva metoder (Røvik, 2000:117-

131). Denna förklaring kan bland annat göras utifrån Dantes beskrivning om hur 

ärendehanteringen jämförelsevis har förbättrats i och med det agila arbetssättet.  

 
Dante (anställd): [...] och då var det ju så att man fick en beställning på någonting, det kunde ta tre 

månader innan man fick svar att de ens hade tittat på ärendet. Det har vi ju slutat med helt och hållet nu 

så att nu kan man veta direkt om det här är görbart eller inte inom loppet av en sprint på tre veckor då. 

 

Ben utvecklar detta och menar att banken är mer komplex idag än för tio år sedan och därför kräver 

andra metoder för att hantera de nya utmaningar som uppstått. Adam som har varit delaktig i 
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implementationen beskriver detta i termer av att  “du vill utnyttja resurserna på ett effektivt sätt”. 

Calle, den agila coachen, förklarar också att  “det är en ganska vanlig idé till varför man ska göra 

en agil transformation”. Ledningen tycks utifrån tidigare resonemang ha satt en hög tilltro till att 

de agila metoderna ska lösa organisationens effektivitetsproblem, vilket är ett vanligt sätt att 

betrakta recept (ibid:11). Detta kan problematiseras utifrån tron att det är det mest effektiva och 

ändamålsenliga sättet att organisera efter. Om banken inte ser andra möjligheter än att 

implementera de populära recept som florerar runt dem kan risken föreligga att de väljer något 

som inte är optimalt för dem. Effekterna av de agila metoderna kommer att diskuteras vidare i 

kapitel 6.4. 

Vidare sätter flera av informanterna organisationen i en kontext av en föränderlig omvärld 

och menar att ökad konkurrens, både från mer etablerade storbolag men även nyare och mer 

flexibla småföretag, bidrar till ett behov av att stå starkare på marknaden då de bland annat tävlar 

om samma kunder.  

 
Ben (ledning) [...] När vi visste att dom som vi konkurrerar mot redan hade infört agilt. Då tog vi det 

steget också. Agilt är svårare att få på plats. Men får du det så blir det effektivare.  

 

Som Ben beskriver så har omvärlden spelat stor roll för valet av ett agilt arbetssätt. Även Calle 

hävdar att banker idag måste agera mer flexibelt och anpassa sig efter marknaden då den blivit mer 

komplex, en av anledningarna anser han vara ökad konkurrens. Utifrån Røviks begrepp om 

adoptering för uttryck av identitetsförvaltning, har banken strävat efter en imitering av 

organisationsrecept som liknade företag applicerat (2000:117-131). Det kan ifrågasättas huruvida 

detta imiteringsförsök bidrar till organisationens överlevnad eller om en annan metod hade kunnat 

fungera som ett försök till att utmärka sig och nå större framgång.  

 Utöver en strävan efter högre effektivitet och konkurrenskraft hävdar ledningen att låg 

medarbetarnöjdhet utgjorde ett motiv till förändringen. Ben beskriver att banken stod inför vissa 

utmaningar vad gäller bland annat trivsel på arbetsplatsen, sjukskrivningar och hög 

personalomsättning. Han förklarar det utifrån den statistik de fått fram genom användandet av ett 

mätverktyg inom banken där endast en fråga ställs till de anställda. 

 
Ben (ledning): Då kan man fråga, vilken är den mest raka frågan av alla frågor: kan du rekommendera 

en kompis att jobba här på X? [...] Och där tror jag nu att vi ligger på noll. Vi låg väldigt lågt ett tag. 
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Bank ligger ofta lågt [...] Det var alltså innan implementationen. Man visste på företaget att vi måste 

göra någonting. 

 

Ben menar att en organisationsförändring delvis genomfördes som en åtgärd mot missnöjda 

medarbetare, vilket tydligt framgår var ett problem. Valet att införa de agila metoderna menar han 

därför grundar sig på att det ska vara roligt och stimulerande att arbeta. Med avstamp i Granbergs 

resonemang kan arbetssättet närmare antas vara organisationens universallösning för att nå högre 

effektivitet som ska generera bättre lönsamhet och göra dem konkurrenskraftiga (2011:744-745). 

Intressant att resonera kring är om arbetssättet primärt kan tyckas förbättra företaget genom 

effektivisering av arbetet, vilket sekundärt innebär att medarbetarna trivs bättre. Därför går det att 

ifrågasätta huruvida implementationen av just de agila metoderna faktiskt kan motiveras utifrån 

ett medarbetarperspektiv. Det kanske snarare bör hävdas att det agila arbetssättet för med sig vissa 

aspekter, vilka kan ha en positiv påverkan på de anställdas trivsel på arbetet. Det som har 

diskuterats som motiv till förändring visar på betydelsen av både Røviks (2000:117-131) och 

Granbergs (2011:744-745) teorier där både interna och externa faktorer har påverkat bankens 

beslut att genomgå en förändring och införa agila metoder.  

 

6.3 Den agila förändringsprocessen 

 

Den agila implementationen som banken genomför kännetecknas enligt samtliga informanter av 

ett processtänk där de strävar efter ett organisatoriskt tillstånd av kontinuerlig förbättring. Att 

kontinuerligt arbeta med processförändringar ses som fördelaktigt för att kunna förhålla sig till en 

föränderlig omvärld, då organisationen tolkas fungera likt det öppna system Ahrenfelt behandlar 

(2013:140-301). Ledningen beskriver att de önskat genomföra implementationen agilt och tycks 

se processen som närmare experimentell. Elias och Calle förklarar hur processen har tillämpats 

agilt. 
Elias (ledning): Vi har varit agila i införandet också. Vågat testa oss fram. Att inte allt ska vara undersökt 

och dokumenterat och klart innan vi kickar igång. Vi har styckat upp det vi har kunnat, vi har testat vi 

har ändrat, vi fortsätter. Det har vi också kommunicerat till medarbetarna, att vi vet inte allting idag, 

vissa saker kommer att förändras och det är någonting som vi gemensamt gör.  
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Calle (agil coach): När man väl har gjort en agil transformation färdigt, vilket man aldrig kommer, finns 

det alltid något mer man kan göra. Men när man kommit till någon sorts nivå som man tycker är bra, 

då kommer man inse att det var resan dit som var det intressanta, det man lärde sig på.  

 

Den agila coachen beskriver den agila förändringen som oavbruten och lärande. Elias betonar 

delaktigheten som särskilt utmärkande i genomförandet av den, vilket ses gå i linje med  Ahrenfelts 

processförändring (ibid). Genom bland annat workshops som ägt rum vid introduceringen av agila 

metoder och på stand-up möten har det nya arbetssättet diskuterats av både ledning och 

medarbetare. Fördelarna med dessa förstås utifrån vad Ahrenfelt benämner som systemgrupper, 

vilka får samtliga i organisationen att känna ett ansvar över sin del av helheten (ibid). “Ökad 

transparens” är en frekvent förekommande beskrivning av informanterna som en av de främsta 

framgångarna med det agila arbetssättet. De har velat få bort verksamhetens så kallade “silos” och 

att få de tidigare tydligt avgränsade avdelningarna att bli mer integrerade, genom att öka 

förståelsen för allas bidrag till verksamhetens helhet. Dante redogör för hur han anser att 

medbestämmande i processen har lett till större engagemang och aktivt deltagande. 
 

Dante (anställd): Jag tycker att folk faktiskt mer får tycka till och ha en påverkan, än att det är ett råd 

som sitter någonstans och tar beslut om vad som ska prioriteras och inte. Då blir man ju inte särskilt 

delaktig om det är några som du inte vet sitter och bestämmer.  

 

Det kunde dock utifrån intervjun med Elias även urskiljas en motsättning i den påstådda 

delaktigheten och att den inte verkar beröra alla.  

 
Elias (ledning): Det som har varit en framgångsfaktor är att vi har involverat alla ledare och medarbetare 

banken tror på. När man påbörjade hela projektet så gjordes en intervju med alla dom här personerna, 

ett 20-tal ungefär. För att förankra det vi gör, så att det inte bara är ledningen som gör och kommer fram 

till vad de tror ska funka [...]. 

 

Ur denna intervju framkom därtill att dessa 20 personer valts ut av ledningen utifrån att personerna 

initialt hade en positiv inställning och en “bra förståelse” för organisationen och det agila 

arbetssättet. Det baserades även på grunder som tolkades vara personbetingade, anställda som “vi 

tror på framåt” och skulle agera som “ambassadörer för det nya arbetssättet”. Genom Alvesson 

och Sveningssons resonemang kan detta ses som ett sätt att skapa delaktighet och reducera risken 
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för opposition (2016:52-53). Men det kan även ifrågasättas om deltagandet har innefattat alla 

medarbetare eller främst de som banken har valt ut. Trots att workshops kan tänkas öppna upp för 

medarbetarnas åsikter kan detta ställas i proportion till deltagandet som uppfattas vara större för 

de 20 personer, vilka agerat som ambassadörer för arbetssättet och implementationen av det. 

Deltagandet kan även ifrågasättas utifrån de stand-up möten som observerades, där samtliga 

anställda har möjlighet att delta och komma med synpunkter på de aktuella processerna. Den agila 

coachen var på plats och öppnade upp för förslag på förbättringar, vilket synliggjorde möjligheten 

till delaktighet i processen att utveckla och anpassa de agila metoderna till banken. Detta 

uppfattades dock som något endast backlog-ägarna svarade på, det förekom inga kommentarer 

eller frågor från medarbetare. Det aktiva deltagandet många av informanterna lyfter var således 

svårt att bevittna utifrån dessa möten. Sammanfattningsvis kan det framstå som att deltagandet 

främst ökat för de som varit positiva till implementeringen och de som är i ledande positioner, 

exempelvis backlog-ägare. Det kan tänkas att de som ställt sig mer negativa till förändringen är de 

som också har agerat i motstånd, vilket kommer redogöras för i nästa avsnitt.  

 

6.3.1 Motstånd  

 

Samtliga informanter vittnar om hur de anställda befinner sig i olika faser i förändringen. Adam 

beskriver att vissa är mindre mottagliga än andra och att det grundar sig i hur benägna de är att ta 

till sig den nya metoden och en osäkerhet i hur de praktiskt ska gå tillväga. 

 
Adam (ledning): Det finns ju de som säger att absolut, det här blir ju bra men det här rör ju inte mig. 

Och sen är det några som säger att det här verkar jättekul men vad och hur ska jag göra, hur funkar det? 

Sen är det ju några som naturligtvis har klivit över och tycker att det är riktigt roligt och jättespännande. 

Men majoriteten är fortfarande i förvirrat-läge och i censur.  

 

Det Adam beskriver om att alla inte känner sig berörda av det nya arbetssättet kan problematiseras 

utifrån vad Alvesson och Sveningsson menar med att en ökad inkludering leder till att anställda 

blir mer motiverade att genomföra förändringen (2016:52-53). Det går att ifrågasätta om banken 

har lyckats med detta deltagande när ledningen beskriver att majoriteten är förvirrade och till viss 

del utgör ett motstånd. Detta är dock svårt att dra en slutsats om då de informanter som intervjuats 

alla ställer sig positiva till implementeringen.  
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Adam menar vidare att motståndet kan grunda sig i att de anställda inte förstår 

tillvägagångsättet mot det nya arbetssättet, vilket också kan förstås utifrån en brist på delaktighet. 

Adams resonemang står i kontrast till Ben som hävdar att de flesta anställda på banken uppskattar 

flexibiliteten i ett öppet tillvägagångssätt där endast målet är uttalat. Detta kan förklaras utifrån 

Granbergs resonemang om att organisationsförändringar kräver flexibla anställda som snabbt kan 

anpassa sig efter en flexibel organisation. Flexibla anställda kan därför anses vara positivt för 

ledningen men verkar inte vara något alla anställda har anammat i förändringsfasen.  

Några av informanterna tar upp att motståndet mot förändringen ses vara en fas de anställda 

ska gå igenom, vilket kan tänkas grunda sig i en brist på förståelse för hur arbetssättet ska tillämpas 

på banken. Då ledningen delar en uppfattning med många anställda att den agila anpassningen kan 

vara svår, vilket vidare kommer redogöras för i följande avsnitt, kan begreppet inertia bidra till en 

förståelse för att motståndet är befogat (Abrahamsson i Backlund, Hansson & Thunborg, 

2001:131). Genom att ledningen lyssnar till kritiken kan arbetssättet därmed anpassas bättre till 

organisationen. Det som framkommit av informanterna tyder både på att kritik mottas som förslag 

på förbättringsåtgärder, samtidigt som arbetssättet är obligatoriskt vilket betyder att de som inte 

kommer ur “förvirrat-läget” kommer att sluta arbeta på banken.  

 

6.3.2 Den agila anpassningen 

 

Samtliga informanter har betonat vikten av att anpassa det agila arbetssättet till den specifika 

organisationen, vilket kan innebära svårigheter om de erfarna medarbetarna strävar efter att 

applicera en tidigare beprövad och färdig mall. Något som framgår av intervjuerna är att 

implementationen av det agila arbetssättet ska nå ut till samtliga i verksamheten, oavsett 

arbetsuppgifter och oberoende av individer. Det ständigt återkommande är dock åsikter om att de 

agila metoderna måste anpassas efter verksamheten och de olika områden som innefattar den. 

Ledningens bild tycks som nämnt vara att agila metoder kommer att fungera i hela verksamheten, 

det krävs enbart mer anpassning inom de områden som är längre från kund och har mer av en 

administrativ karaktär. Det visar på betydelsen av Røviks recept då dessa består av generella idéer 

som måste översättas och förtydligas där de appliceras (2000:11-24). Både Elias och Adam lyfter 

fram sin syn på detta och menar att det finns olika förutsättningar för banken att anamma ett agilt 

arbetssätt. 
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Elias (ledning): Nu när vi säger att det agila arbetssättet ska ut i hela verksamheten, då låter vi respektive 

avdelning komma fram till hur vi ska jobba agilt för att det ska fungera i vår verksamhet [...] vissa bitar 

av det agila kanske inte passar lika bra till kreditorganisationen eller redovisningsavdelningen [...]. 

 

Adam (ledning): [...] sen finns det ju folk som i sitt dagliga jobb har det som kanske är lite mer repetitiva 

uppgifter, där är ju nästa steg att få det lite mer agilt.  

 

Samtidigt som de belyser att hela företaget kommer att genomgå en agil transformation menar de 

också att det är viktigt att se att vissa bitar av det agila arbetssättet passar bättre eller sämre för 

olika avdelningar och att det kan ta olika lång tid för dem att tillämpa det. Elias och Adams 

resonemang är intressant då de sitter i ledningen och har uttryckt att målet är att få hela företaget 

att arbeta agilt. Utifrån teorin om cynefin går det att definiera vissa delar av organisationen som 

enkla kontexter, vilka sällan förändras och redan har färdiga lösningar för situationer tänkbara att 

uppstå. Således går det att kritiskt överväga om de agila metoderna lämpar sig för vissa specifika 

avdelningar. De anställda Dante och Farzad är övertygade om att den agila anpassningen inte kan 

göras på alla avdelningar.  

 
Dante (anställd): Det är lätt för ett IT-företag att bara köra agilt rakt av, men vi har ju massa funktioner 

som HR, juridik och så vidare, de kan ju inte jobba agilt [...] samma sak med kundservice och den typen 

av verksamhet, de påverkas i mindre grad av agilt arbete för de har ju en förvaltning att sköta. 

 

Farzad (anställd): Jag tycker att det agila är mest optimalt för IT-utvecklare [...] det är lättare för dem 

att planera än för oss, vi kan inte jobba exakt så för vi måste släcka bränder och samtidigt jobba agilt 

[...] till exempel kundservice, hur ska de jobba agilt? Det går inte. 

 

Farzad och Dante verkar alltså inte hålla med ledningen om att det agila fungerar på de avdelningar 

som tidigare benämnts som enkla kontexter. Det skulle kunna bero på att de har en annan insyn i 

det dagliga arbetet och har stött på svårigheter under vägens gång vid införandet av metoderna. 

Farzad uttrycker att det inom hans dagliga arbete ibland kan vara svårt att tillämpa det agila 

arbetssättet då det uppstår situationer vilka kan liknas vid kaotiska kontexter. Samtidigt som denna 

kritik finns vittnar flera av informanterna ändå om positiva aspekter av arbetssättet när de används 

i kontexter som är komplicerade och komplex i sin karaktär. Göran tror att det agila arbetssättet 
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kommer att passa banken och ge önskade effekter, samtidigt som han också menar på att det inte 

fungerar överallt. 

 
Göran (anställd): [...] så jag tror att det kommer bli väldigt bra på sikt här. Det är en lite sån mentalitet 

här. Även om man inte har haft det så är det väldigt lätt för oss att på sikt lyckas, för det är en sån 

organisation. Sen så tror jag, återigen, det kan finnas grejer som inte är, ändamål eller områden, där man 

inte ska köra agilt. Beroende på vad behovet är. 

  

Det är intressant att utifrån förståelsen om cynefins kontexter belysa de agila metoderna i 

relation till bankens olika avdelningar. Diskrepanser kan ses mellan ledningen som hävdar att agilt 

kommer att vara applicerbart på samtliga delar av organisationen, fastän de uttrycker utmaningar 

med det, och de anställda som hävdar att agilt inte är lämpligt för alla avdelningar. Med 

utgångspunkt i Snowden och Boones resonemang om olika kontexter kan det således vara en viktig 

insikt för ledningen att ta hänsyn till de kontexter de uttryckligen har identifierat på banken och att 

fokusera på att anpassa arbetssättet efter dem (2007:70-76).  

 

6.4 Effekter av agila metoder 

 

I och med hur banken motiverat införandet av det agila arbetssättet uppfattas organisationen anta 

att ökad medarbetarnöjdhet uppnås genom resultat som ökad effektivitet, delaktighet och 

kommunikation vilket aspirerar på att generera i arbetsglädje och trivsel. Banken har som ambition 

att tillämpa arbetssättet i hela verksamheten. Vilka effekter det tycks få för de anställda kommer 

följaktligen att behandlas. 

 

6.4.1 Den anställda i fokus 

 

Samtliga informanter från bankens ledning beskriver vikten av att anställda ska tycka att det är 

roligt och stimulerande att vara på arbetet. Många organisationstrender kan ses ha gått i den så 

kallade human relations-riktningen där fokus ligger på människors sociala förmågor och känslan 

av delaktighet och förståelsen för helheten, vilket även det agila arbetssättet förespråkar. Vidare 

kan inställningen hos informanterna i ledningen tolkas vara att medarbetare drivs av att känna 

tillfredsställelse i arbetet, vilket ges genom ökade befogenheter och stimulerande arbetsuppgifter. 
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Således kan både human-relationsskolan och teori y ses genomsyra förhållningssättet hos bankens 

ledning. Såhär beskriver Adam och Elias de positiva aspekterna av de agila metoderna.  

 
Adam (ledning): Det är mer stimulerande att inte bara ha sitt lilla område som man sitter och tittar på 

hela tiden utan att man faktiskt pratar med andra och får en annan förståelse, för det är ju ofta väldigt 

roligt och stimulerande. 

       

Elias (ledning): [...] vi har fått ett större samarbete och bättre kommunikation med varandra och vi 

involverar varandra och jag tror att vi också skapat en större förståelse för vad olika avdelningar gör 

[...] det bästa med det agila arbetssättet är ju att det är mycket roligare att jobba. 

           

Båda beskriver att samarbete och en större förståelse för verksamheten präglar den nya 

organisationen vilket även är ett mål de önskar uppnå för att skapa högre trivsel på arbetsplatsen. 

Genom den teambaserade strukturen som följer med de agila metoderna menar de att detta kommer 

att nås. Att arbeta i team vittnar samtliga informanter är en av de första och största förändringarna 

med implementationen och Ben säger; “att jobba i team är jättestimulerande”. Detta är i enlighet 

med den sociotekniska skolan vilket synliggör ledningens förhållningssätt, där de fokuserar på att 

tillfredsställa de anställdas inre incitament (Börnfelt i Berglund & Schedin, 2011:105-127). 

Farzad, en av de anställda, bekräftar ledningens uppfattning om att delaktighet och 

medbestämmande har betydelse. 

 
Farzad (anställd): Helt plötsligt är man med i ett team och har massa saker att göra och så har många 

åsikter om många saker, vilket gör att din röst hörs bättre, dina åsikter hörs och du kanske även kan 

rädda situationer på grund av att du kan berätta hur saker är i verkligheten.  

            

Farzad menar att det delvis är detta som gör det roligare att gå till jobbet än vad det var förut, vilket 

stärker den bild ledningen har om att teamarbete ger ett positivt utfall. Även Dante menar att de 

har större möjligheter att påverka arbetet i och med det nya arbetssättet, han säger att “folk får 

faktiskt tycka till”. Både Farzad och Dantes beskrivningar framhåller således delaktighet och att 

en större förståelse för hela verksamheten kan möjliggöra en känsla av att delen som den anställde 

utför får betydelse för helheten.  

I och med de agila metodernas teamstruktur är det dock viktigt att ta hänsyn till att alla 

inom en organisation inte fungerar på samma sätt och att det istället kan få negativa konsekvenser 
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för dem, vilket framkommer av flera informanter har uppstått på banken. Liknande den kritik som 

riktats mot sociotekniska skolan berättar Ben att finns anställda som inte har ansetts leva upp till 

teamets krav och därmed drabbats negativt av den nya strukturen.  

 
Ben (ledning): [...] med det agila blir det, och det är ju det negativa, väldigt tydligt vilka det är som inte 

bidrar och då kan den personen bli utfryst av teamet. I och med att teamet blir ambitiösa vill de inte ha 

svaga medlemmar, och det kan då bli på gränsen till mobbning. 

 

Att anamma ett arbetssätt som antas leda till positiva aspekter för samtliga anställda kan därför 

tänkas bli ett problem. Trots att det finns personer som kommer att trivas ännu bättre finns det 

förmodligen alltid personer vars arbetspreferenser inte överensstämmer med gruppens. Dessa 

personer kan prestera bättre i ett mer självständigt arbete eller har helt enkelt inte samma 

ambitioner som sina kollegor. Även Göran tar upp en svårighet med att få agila team att fungera 

då “många gånger tycker man inte om varandra, alltså personerna som förväntas jobba ihop”.  

Sammanfattningsvis verkar ökad delaktighet och ett stimulerande arbete tyckas vara 

positiva aspekter av de agila metoderna informanterna uppskattar och trivs med. Det är dock viktigt 

att ta hänsyn till de individer som kanske inte har lika lätt att anpassa sig efter förändringen. Det 

kan således konstateras att det tycks finnas en svårighet att implementera ett arbetssätt alla trivs 

med. 

 

6.4.2 Den agila effektiviteten 

 

Då det främsta motivet bakom och målet med de agila metoderna har framförts vara ökad 

effektivitet kommer detta särskilt att behandlas utifrån fenomenets betydelse. Som tidigare nämnts 

menar några av informanterna att ökad delaktighet och en mer integrerad helhet skapats, vilket 

resulterat i ökad effektivitet. De menar även att detta är ett optimalt sätt att arbeta på då individens 

tillfredsställelse ligger i att bli effektivare, vilket utifrån det Adam säger tolkas som ett axionom 

(Jackson och Carter, 2002:246-267).  

 
Adam (ledning): [...] Jag skulle säga väldigt tillfredsställande när man faktiskt har skapat ett mervärde 

på en bredare bas än inom bara sitt område. Det tror jag alla tycker. Det är lite ett ”hallelujah-moment”, 
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fan jag lyckades få in det där också som inte är från mitt område utan någon annat och det har blivit 

bra.  

 

Adam tror att alla upplever en närmare helig tillfredsställelse genom delaktighet och integration 

mellan olika processer, vilket även Ljungberg och Larsson menar ökar organisationens effektivitet 

(2001:137-141). I kontrast till denna övertygelse om att arbetsglädjen är universell för alla 

tillämpare av agila metoder finns en kännedom hos bland annat Ben att alla inte trivs med 

arbetssättet, vilket även tidigare har diskuterats.  

 
Ben (ledning):[...] det är ju en dold effektivitetshöjning som man ska behöva ta. Du kommer behöva 

jobba mycket mer än vad du gjorde innan, sen tycker vissa att det är mycket roligare, dom vill det. Men 

det är som att gå till gymmet, vissa vill ta ut sig lite, bara på sina villkor. Och inom det agila får man ta 

ut sig mer, men alla vill ju inte det. Så det ju ett ansvar att liksom vara lågpresterande i ett agilt företag. 

 

Samtidigt som Ben tidigare uttryckt att den nya organisationen har genererat i arbetsglädje, 

framgår det här som att effektivitetshöjningen är någonting ansträngande som de anställda ska 

“behöva ta”. Att strävan efter effektivitet kan ha en negativ påverkan för anställda kan förklaras 

utifrån uppfattningen om att det ska krävas mer från dem, vilket Ben talar om i termer av ett ansvar 

hos de lågpresterande. Det kan alltså uppfattas som att det inte är genom de agila metoderna i sig 

som effektiviteten har ökat, utan snarare att de agila metoderna kräver mer av de anställda. Detta 

kan härledas från det Ben syftar till när han benämner effektiviteten som dold då detta krav inte 

explicit uttrycks. Det finns dock skillnader i hur informanterna uppfattar kravställning på 

prestation och effektivitet i de agila metoderna. Göran redogör för en mer tillåtande tolkning av 

det agila arbetssättet. 

 
Göran (anställd): Agilt handlar ju om att alla ska göra sitt bästa efter sin bästa förmåga. Det är 

acceptabelt att man kanske inte alltid når upp till målen på en sprint. Om man kommer från en struktur 

där det är förväntat att nu ska man leverera och så kommer inte den leveransen man vill ha så kan man 

ju bli frustrerad. Så det krävs ju ett annat mindset hos alla.  

 

Görans beskrivning skildrar både det agila som anpassningsbar till individens förutsättningar, 

vilket möjligtvis kan vara till fördel för dem Ben benämner som lågpresterande, men även en 

frustration för de som är vana vid högre prestationskrav. Här ses en skillnad mellan hur Ben och 
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Adam ser på effektivitetskrav utifrån det agila jämfört med Göran, vilket åskådliggör den 

semiotiska betydelsen av effektivitet i den agila kontexten (Jackson och Carter 2002:246-267). 

Elias styrker även denna subjektiva aspekt och menar att agila metoder lämpar sig för en viss 

personlighetstyp och därmed inte alla anställda.  

 
Elias (ledning): Det här arbetssättet passar ju mig väldigt väl som person. Jag gillar att förändras och 

förbättras hela tiden. Statiskt är tråkigt. Men vi är ju alla olika personlighetstyper. Vissa gillar att ha sin 

arbetsbeskrivning och veta exakt vad som förväntas av mig. Och då tycker man ju förmodligen att det 

här är jobbigare.  

 

Elias redogörelse om olika personlighetstyper och dess anpassningsförmåga till det agila belyser 

att metoden kan passa förändrings- och förbättringsbenägna anställda, men inte de som agerar 

omvänt. Dock går Elias inte vidare in på om och hur dessa personer bidrar till eller hämmar 

effektiviteten om arbetssättet inte passar dem. Att individer arbetar bättre på olika sätt och reagerar 

olika på effektivitetskrav förklaras genom Jackson och Carters dynamiska resonemang om jagets 

påverkan på effektivitet och effektivitetens påverkan på upplevelsen av jaget (ibid). Elias jag tycks 

stämma väl överens med det agila arbetssättet då han föredrar att förändras och förbättras. Utifrån 

det Elias nämner kan det tolkas att det finns anställda som upplever att deras jag motsätter de yttre 

effektivitetskraven från arbetsmetoden utifrån sina personliga uppfattningar och intressen. 

Effektivitet kan alltså antas vara en bedömningsfråga och relevant i förhållande till en maktaspekt 

där det är aktuellt att diskutera motsatta intressen mellan ledning kontra anställd. Att ledningen 

alltid vill uppnå högre effektivitet från sina anställda kan motsätta de anställdas vilja att möta detta, 

beroende på vilka premisser som sätts upp för dem att nå det och om de går i linje med jaget. I 

slutändan besitter ledningen makt över sina anställda vilket Ben bekräftat när han redogör för att 

anställda som inte trivs under agila förutsättningar kommer att sluta arbeta på banken. Även Elias 

nämner att det inte finns någon valfrihet i att arbeta agilt inom organisationen, det är ett beslut 

ledningen har tagit vilket ska gälla samtliga anställda.  

 

7. Slutdiskussion 

 
Huvudsyftet med denna studie var att få en större förståelse för de agila metoderna som arbetsform 

då de har spridits från dess ursprung inom IT-branschen till andra typer av företag. Ambitionen 
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var att på ett övergripande sätt utforska hela processen från motiv bakom, till praktisk förändring 

och effekterna av metoden. Intresset specificerades till att söka svar på hur ett företag i en annan 

bransch än IT motiverar en implementation av de agila metoderna. Därav kom banken att bli 

studieobjektet för denna fallstudie då de är mitt i en sådan process. Det som ämnades söka svar på 

med forskningsfrågorna var vad banken ville uppnå med arbetssättet och utifrån vilken 

utgångspunkt. Förhoppningen var även att få svar på hur den faktiska förändringen går till i en 

organisationskontext som präglats av en traditionell struktur. Detta för att sedan försöka förstå 

vilka effekter agila metoder får på de anställda. Studien har således fokuserat på människorna i 

organisationen. Tidigare forskning har mestadels berört agila metoder i relation till IT-branschen, 

vilket i sig utgjorde argument för att studera tillämpningen av agila metoder i andra kontexter. 

Forskningen som finns om agila metoder har därtill till störst del studerat motivet bakom, sett till 

företags vinning av metoderna ur dess strävan efter att nå konkurrensfördelar och högre effektivitet 

i förhållande till externa faktorer. Annan forskning har genom kvantitativa metoder studerat 

implementationsprocessen av nya arbetssätt utifrån de anställdas perspektiv och har huvudsakligen 

fokuserat på team som en aspekt av de agila metoderna. Denna studie har genom en kvalitativ 

metod, utifrån de anställdas erfarenheter bidragit till en större helhetsförståelse av en agil 

organisationsförändring och dess effekter. 

Banken har motiverat införandet av de agila metoderna främst utifrån ett 

effektivitetsargument, då den tidigare organisationsstrukturen och arbetssättet inte ansågs bidra till 

att nå företagets mål. De menar även att valet av de agila metoderna berodde på externa faktorer. 

Røviks resonemang om organisationsrecept som trender vilka hastigt sprider sig mellan 

organisationer och personer synliggör agila metoder som just ett sådant (2000:11-24). Arbetssättet 

verkar ha fått en sådan genomslagskraft att banken till stor del motiverar det agila införandet som 

nödvändigt utifrån en omvärldsbevakning där allt fler anammar det, även deras konkurrenter. 

Målen med införandet var att bli effektivare, flexiblare och bättre rustade för anpassning efter 

marknaden för att stå konkurrenskraftig. Likt det tidigare forskning visar som ett genomgående 

motiv är hur företag står inför stora behov att anpassa sig till omvärlden för att överleva den enorma 

konkurrens de utsätts för i det allt mer globaliserade samhället (J. Park, Garden & Wright, 2004; 

L. Ribeiro & F. Timóteo, 2010; Tienari & Tainio, 1999).  

Ledningen på banken menar även att en förändring som sådan, ansågs nödvändig berodde 

på de interna faktorerna. De ville bland annat öka medarbetarnöjdheten och integrera 
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verksamhetens tidigare rigida och avskilda processer. Att de interna och de externa faktorerna i 

bankens mening samverkar tolkas utifrån deras synsätt att ökad medarbetarnöjdhet genererar högre 

effektivitet vilket gör dem mer konkurrenskraftiga, detta har förståtts utifrån intressentmodellen 

och teori y. Detta ses även i Briand och Hodgsons (2013) studie som visade att medarbetarens 

behov av autonomi motiverar implementationen av en modern organisationsform. Slutligen kan 

bankens motiv till implementationen ändå främst härledas till yttre faktorer där de inre faktorerna 

anpassas och därmed ger effekt för de yttre.  

I organisationsförändringen, som blev utfallet vid införandet agila metoder, vittnar banken 

om att de eftersträvat att genomförandet skulle vara agilt i bemärkelsen att den var flexibel, 

anpassad efter verksamheten och på vissa sätt inkluderat medarbetarna i processen. Således 

uttrycktes resan som målet då förändringen inte ansågs ha ett slut utan ständigt ska pågå och 

förbättras i linje med en processförändring (Ahrenfelt, 2013:295-301). Syftet med detta var, som 

ovan nämnda resonemang, att vara lättanpasslig för yttre krav likt ett öppet system. Informanterna 

menar att det i förändringsprocessen upplevdes finnas såväl medkraft som motkraft. Medkraften 

uttrycks från anställda som anser sig ha förstått motiv och tillvägagångssätt med metoden och 

upplever att de har fått vara delaktiga i förändringsprocessen, vilket Alvesson och Sveningsson 

bekräftar är en framgångsfaktor i förändringsarbete (2016:52-53). Motkraften hävdas däremot 

komma från anställda som inte varit delaktiga och inte har greppat hur den agila metoden 

praktiseras. Detta motstånd upplevs antingen som en fas, vilket Abrahamsson menar bör tillvaratas 

för bättre anpassning efter organisationen, eller som en väg ut ur banken då ledningen uttrycker att 

det inte finns någon valfrihet i att delta i arbetssättet(i Backlund, Hansson & Thunborg, 2001: 131). 

L. Margundajaya, B. Utoyo & Wulundi (2015) påstår att de anställda redan måste vara 

tillfredsställda innan genomförandet av en förändring, vilket går emot bankens utgångsläge, där 

en av orsakerna som föranledde förändringen berodde på motsatsen. Detta kan också tolkas vara 

en förklaring till motståndet som uppstått inom banken. Förändringen kan således tänkas vara en 

stor omställning som påverkar de anställda att ändra sitt arbetssätt till följd av ställda krav på 

prestation och att arbeta i team, vilket inte alla trivs med. Trots motståndet ligger informanternas 

betoningen, främst ledningens, på en positiv inställning till förändringen och det agila arbetssättet. 

Enligt Chow & Caos (2008) resultat kan agila projekt utföras i tid och inom budget trots motstånd 

mot ett agilt arbetssätt. Detta skulle kunna förklara varför ledningen betonar det positiva, och 

möjligen fokuserar på medkraften, då det ändå tycks generera effektivitet. 
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Det de anställda beskriver som en av de positiva effekterna av det agila arbetssättet är ökad 

arbetsglädje. Detta till följd av ökad delaktighet, att de får vara med i förändringsprocesser och 

upplever större frihet i genomförandet av arbetsuppgifterna. Vidare menar de att arbetssättet 

öppnar upp för en större förståelse för verksamheten i stort och de anställda beskriver känslan av 

att deras arbete bidrar till helheten. Dessa faktorer har även synliggjorts som betydelsefulla utifrån 

human-relationsteorin och den sociotekniska skolan. De kritiska aspekter som både den 

sociotekniska skolan och teori y riktar mot team tycks dock kunna ses på banken, då en av 

informanterna uttryckligen säger att de som inte har samma ambitionsnivå som resten av teamet 

eller har svårare att anpassa sig efter det nya arbetssättet kan riskera att bli utfrysta. Samtidigt som 

det av informanterna framkommer att arbete i team är en av de främsta aspekterna av agila metoder 

då det bidrar till både stimulans och arbetsglädje kan det även innebära att anställda drabbas väldigt 

negativt av det.  

Den främsta aspekten informanterna belyser för banken i stort är att agila metoder 

genererar högre effektivitet.  Informanterna uppfattas ha olika tolkningar på hur krav på effektivitet 

ställs ur det agila och hur de uppnås utifrån olika personligheter, vilket Jackson och Carters analys 

av effektivitetens subjektiva betydelse åskådliggör (2002:246-267). Vissa redogör det agila som 

kravställare på högre prestation vilket alla inte kan hantera, andra menar att det agila handlar om 

att prestera utifrån sin personliga förmåga. Det finns alltså delade meningar om hur väl det agila 

anpassas efter olika individer vilket kan tolkas ge högre trivsel från vissa, men missnöje hos andra. 

Kritik riktas även mot anpassningen efter de olika avdelningar på banken vilket har förklarats 

utifrån kontext-ramverket cynefin. Detta ger effekter på de anställda som otydlighet kring hur 

metoden ska praktiseras.  

 

7.1 Slutdiskussion om metodval 

 

Ambitionen i denna studieprocess har varit att via en kvalitativ metod söka förklaringar och svar 

på våra frågeställningar kring en organisationsförändring mot ett agilt arbetssätt. Genom intervjuer 

och observationer anser vi att relevant empiri har samlats in för att kunna besvara dessa. Ahrne 

och Svensson menar dock att det kan finnas problematiska anmärkningar med kvalitativa metodval 

(2015:14). Kritik som de lyfter gällande kvalitativa fallstudier är att en tendens till motivet bakom 

ligger i en självskriven och inneboende ambition att uppnå ett större djup. För att motverka detta 
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menar de att djupet snarare bör bottna i frågeställningen, metoden och analysen i det enskilda fallet 

(ibid).  I denna studie vill påstås att det kvalitativa empiriska material som samlats in har gett 

förståelse för det agila arbetssättet utifrån frågeställningarna, vilket försvarar sig mot 

problematiken. En styrka i studien har varit att materialet kommit både från ledningen och 

medarbetare, vilket har fångat båda sidors perspektiv på förändringen och implementationen av de 

agila metoderna.  

 

7.2 Slutsatser 

  

I besvarandet av samtliga frågeställningar har det reflekterats kring hur det agila arbetssättet 

motiverats som det ändamålsenliga sättet att organisera på. Det empiriska materialet genomsyrar 

en uppfattning av det agila som övervägande positivt då ökad delaktighet och experimentering 

resulterat i högre effektivitet. Arbetssättet beskrivs även vara väl lämpat för banken, trots att 

informanterna tar upp en viss otydlighet kring dess innebörd och tillämpning på samtliga delar av 

företaget. Ovan redogörelse beskriver svepande informantens översiktliga huvudresonemang och 

bör inte tolkas som enhetligt och konsekvent. Informanternas erfarenheter och upplevelser av 

arbetssättet uppvisar motsättning både mellan de anställda, framför allt mellan ledning och 

medarbetare, men även inom varje enskild individ. Dessa motsättningar belyser frågan om 

effekterna av en agil organisationsförändring, tolkningen av metoden och tillämpningen av den. 

Det som vidare framkommit av informanterna är att det finns vissa svårigheter i att implementera 

agila metoder i samtliga delar av verksamheten, både vad gäller att alla anställda ska förstå det nya 

arbetssättet likväl som att anpassa sig efter det - då det uttryckligen beskrivs att det inte passar alla. 

Här uppstår således frågan om de anställda kan förväntas anpassa sig efter metoden eller om 

organisationen ska anpassa metoden efter de anställda? Hur gör man med de anställda som inte 

kan anpassa sig? Varför just agilt när de nämner en medvetenhet om svårigheterna med att få allt 

agilt utifrån både organisationskontext och personlighetstyper? Kanske är det av vikt att ledningen 

kritiskt analyserar om införandet är lämpligt för alla delar av organisationen, om de agila 

metoderna går att anpassa tillräckligt mycket för att få den önskade genomslagskraften. Då banken 

befinner sig i början av implementationsprocessen är det dock svårt att argumentera vidare kring 

detta i dagsläget när utfallet inte går att påvisa. En utmaning som förmodligen kunnat uppstå även 
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om resultatet av implementeringen fanns att tillgå, är hur uppföljningen ska ske och på vilket sätt 

det faktiskt går att mäta effekterna när resan anses vara målet och de mål som är uppsatta är 

abstrakta och svåra att mäta. I dagsläget existerar heller ingen allmän definition på om eller när en 

organisation anses vara agil. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att ledningen på banken tycks ha en större 

optimism och tillit till de agila metoderna än de anställda, där större osäkerhet uttrycks kring dess 

begränsade anpassningsförmåga till banken och vilka konsekvenser de ger för de som praktiserar 

dem. De som främst gynnas av förändringen uppfattas vara de som kan värdera och tillämpa 

ständig förändring, att arbeta i team och effektivisera sig genom större delaktighet och 

medbestämmande. De som missgynnas är de som har svårast för detta vilket ledningen förslagsvis 

bör möta genom en bättre anpassning. Anpassning tycks ligga i den agila principen samtidigt som 

den verkar svår att uppnå. Samtidigt kan det ifrågasättas om företagets syfte är att attrahera och 

passa alla när ökad effektivitet alltid är det primära målet. 

Värt att slutligen knyta an till är vad en ständig effektivitetssträvan får för påverkan på 

samhället i stort och för människorna i det. Bankens incitament och mål med implementeringen 

av agila metoder är som nämnt effektivitet. Det kan både ses som en effekt av samhällets strävan 

att ständigt bli effektivare, men även som en medverkande part i upprätthållandet av den 

effektivitetsstruktur som utgör dagens organisationer. Detta leder i båda fall till att 

effektivitetsjakten fortgår och sätter standarden för framtida organisering. Vidare väcks då 

frågorna om vem som gynnas av en ständig effektivitetsökning, eller är om det har blivit ett 

självändamål? Precis som agila metoder visat sig ge både positiva och negativa effekter medför 

givetvis konsekvenserna av ett samhälle som ständigt strävar efter bättre resultat både för- och 

nackdelar. Innebär ökad effektivitet alltid vinst för den anställde?  Och vad får människan som 

individ ut av att ständigt ha ett effektivitetstänk om syftet med ökningen är att få tid och resurser 

över till sådant som är viktigt för den? I ett samhälle som andas effektivitet kan möjligen detta 

förfölja individen i allt den gör. Således kan det tänkas vara svårt att dra en skiljelinje mellan vad 

som gynnas av effektivisering och inte. Därför bör det kanske i dessa sammanhang ifrågasättas om 

och varför allt ska effektiviseras, och medvetandegöra effektivitetens nackdelar, vilket denna 

studie faktiskt har visat kan drabba individen.  
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7.3 Förslag på vidare forskning 

  

De agila metoderna kan tolkas vara sprungna ur tidigare organisationsmodeller och som ett sätt att 

uppnå det optimala arbetssättet för att få de anställda att trivas och därmed generera hög effektivitet 

till organisationen. Studien på banken har dock avslöjat svårigheter i det agila med att tillfredsställa 

och anpassa sig efter samtliga anställda. Vad studien inte lyckats besvara är de långsiktiga 

effekterna av arbetssättet på samtliga delar av verksamheten, vilket är intressant för vidare 

forskning. Förslagsvis kan det även vara fruktbart att vidare forskning fortsätter att belysa ett 

helhetsperspektiv av agila metoder, snarare än att fokusera på ett fåtal aspekter, vilket tidigare 

forskning tycks ha gjort. På så sätt kan organisationens olika beståndsdelar synliggöras för att visa 

på hur agila metoder påverkar helheten och dess inre dynamiska samspel. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Inledande information om oss, studiens syfte, konfidentialitet, publicering av studien, medverkan 

och intervjuns upplägg.  

 

Inledningsfrågor 

1. Vad är din befattning?  

2. Vill du kort beskriva din roll? 

3. Hur länge har du arbetat här? 

4. Har du haft olika tjänster? 

5. Vem/vilka rapporterar du till? 

 

Implementationen 

6. Hur mycket vet du om agila metoder? 

7. Hade du hört talas om det innan införandet av det här? 

8. När fick du information om att ni skulle börja införa ett agilt arbetssätt? 

9. Kan du beskriva hur du/ni arbetat innan införandet av agila metoder? 

10. Hur var din första reaktion/inställning till det? 

11. Har den förändrats något under resans gång? 

12. Har du varit delaktig i införandet/implementationen? Hur? 

13. Hur mycket information/förberedelse har du fått ta del av inför införandet? 

14. Hur upplever du omorganisationen?  

15. Hur upplever du att den generella uppfattningen inom organisationen har varit/är kring 

förändringen?  

16. Anser du att införandet hade kunnat ske på ett annorlunda sätt?  

 

Det agila arbetssättet  

17. Vad innebär det agila arbetssättet för förändringar för dig och ditt arbete? 

18.  Vilken anser du i så fall är den största förändringen? (gärna ett konkret exempel) 

19. Hur har kommunikationen på arbetsplatsen förändrats sedan ni började arbeta agilt? 
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20. Agilt kan ju översättas till flexibelt. På vilket sätt anser du, eller anser inte, att ni jobbar 

mer flexibelt nu när ni arbetar agilt?  

21. Har organisationsstrukturen ändrats på något sätt sedan implementationen? 

22. Känner du att det finns större möjligheter att få komma med input och medbestämmande 

nu? 

23. Hur har beslutsmandaten förändrats för dig sedan implementationen? 

24. Upplever du att du fått ökad självständighet i ditt arbete sedan implementationen? 

 

Teamarbete 

25. Hur ser samarbetet ut med dina kollegor/chefer?  

26. Arbetar du/ni mest självständigt eller i team? Hur ser i så fall teamen ut? 

27. Hur fungerar samarbetet inom teamen?  

 

Motivet bakom 

28. Vad tror du var motivet bakom implementationen av agila metoder? 

29. Upplever du att det blivit så som initiativtagarna ville med arbetssättet? (Om inte, vad 

anser du saknas/behövs?) 

 

Slutfrågor 

30. Vad tycker du är det bästa med implementationen av agila metoder? 

31. Vad tycker du är det sämsta med implementationen av agila metoder?  

 

Frågor till ledningen 

32. Hur kom ni fram till att ni skulle arbeta just agilt? 

33. Vilka var med och beslutade om det?  

34. Vilken har din främsta roll varit i implementationen av arbetssättet?  

35. Är tanken att hela organisationen ska arbeta agilt? 

36. Vilka aspekter anser du vara de viktigaste i agila metoder?  

37. Vad är ert mål med det?  

38. Hur lång tid tror ni att det kommer ta innan det är implementerat? 

39. Har du/ni stött på några svårigheter på vägen?  
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40. Vilka i så fall? 

41. Vad tror ni att det får för effekter för de anställda? Vilka effekter hoppas ni att det ska få? 

42. Hur har reaktionerna generellt varit på arbetsplatsen upplever du? 

 

 


