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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att bredda kunskapen om den agila organisationsförändringen genom att 
undersöka hur faktorerna; struktur, kultur, agilitet och organisatorisk och social arbetsmiljö 
interagerar med varandra under processen och hur detta kan te sig i praktiken. För att uppnå syftet 
användes följande frågeställningar:  

• På vilka sätt kan äldre organisationsstruktur och organisationskultur påverka en agil
organisationsförändring?

• Vilka organisatoriska och sociala arbetsmiljökonsekvenser kan en agil organisationsförändring få?

Denna kvalitativa och deduktiva studie utgick ifrån en organisation där tidpunkten för 
implementeringen av det agila låg tre år tillbaka i tiden. Genom tre semistrukturerade intervjuer 
med representanter från HR, fack och det följeforskningsteam som också studerat organisationen, 
samlades det empiriska materialet in. Innehållsanalys användes som metod för bearbetning av 
materialet inför analysen, vilken gjordes utifrån en analysmodell baserad på de teoretiska 
utgångspunkter och den tidigare forskning som lagt grunden för arbetet.  

De slutsatser som kan dras av denna studie visar att delar av organisationens äldre struktur och 
kultur fortfarande lever kvar i den nya organisationsformen och att dessa hämmat hur väl de nya 
arbets- och förhållningssätten har förankrats. Detsamma gäller möjligheten till förbättrad 
organisatorisk och social arbetsmiljö då den äldre organisationsformens dominans gjort att 
möjligheterna förblev just bara möjligheter - i de delar där denna inte blev direkt negativt påverkad.  

Nyckelord: agil organisation, organisationsförändring, organisationskultur, organisationsstruktur, 
OSA. 



Organizational change towards an agile organization? - a study of the interactions 
between structure, culture, agility and psychosocial work environment  

Emilia Norrman 
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Abstract  

The purpose of this study was to broaden the knowledge about organizational change towards an 
agile organization through exploring how the faktors; structure, culture, agility och psychosocial 
work environment interacts during this process and how the relationship manifests in practice. To 
achieve the purpose, the fowling questions guided the way:  

• In what ways can older organizational structures and organizational culture affect agile
organizational change?

• What effects on the psychosocial workplace environment may an organizational change towards
agile organization generate.

This qualitative study with deductive approach was based on an organization where the  
implementation of the agile form was conducted three years ago. The collection of data was based 
on three semi-structured interviews with representatives from HR, the union and the research team 
witch also has conducted a study of the organization. Content analysis was use as a method of 
preparing the data for the analysis, which was done so though a model based on the theoretical 
starting points and previous research that have founded this study.   

The conclusions drawn by this study shows that parts of the organizations older structure an culture 
still are present inte the new organization and that they inhibited the anchoring of the new approach 
and way of working . The same situation applies to the opportunity of improved psychosocial work 
environment where the dominance of the older organizational form resulted in the opportunities 
remaining just that - in the areas of the organization where it wasn’t impaired.   

Keywords: agile organization, organizational change, organizational culture, organizational 
structure, psychosocial work environment.   
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1. Inledning 
En agil organisation är en organisation som har en god förmåga att effektivt och utan betydande 
förluster, anpassa sig efter de allt snabbare svängningarna i omvärlden och utnyttja dem för att växa 
och utvecklas (Joroff, Porter, Feinberg & Kukla, 2003, s.294). Konceptet växte fram i inom IT 
(Gustavsson, 2016, s.12) och industri i början på 1990-talet och var då främst någonting som man 
sysslade med i projektform. Eftersom ett agilt arbetssätt visade sig vara framgångsrikt så fick det 
snabb spridning och är idag någonting man talar om i många branscher och numera även som ren 
organisationsform (Birkinshaw, 2018, s.39). Ett omskrivet exempel är amerikanska Salesforce.com, 
ett företag som är specialiserat på mjukvara och som genom en endast tre månader lång övergång 
till en agil organisation, (och till SCRUM - en agil metod för systemutveckling), gjorde klart 
förbättrade resultat. Under sitt första år generade man över femhundra procent mer i värde åt sina 
kunder (Denning, 2013, s.6). Gällande agil projektledning finns det en studie som visar att ju fler 
agila inslag man inkluderat i projekten desto mer framgångsrika ansågs projekten vara när de 
färdigställts och utvärderats (Serrador & Pinto, 2015, s.1047). Dessa studier är exempel på 
forskning som gjort att det idag finns ett stort intresse för det agila. Följaktligen är många av de 
studier som gjorts under de senast decenniet inriktade på att ta reda på om organisationsformen 
verkligen är så framgångsrik som ryktet säger och en stor del av studierna har tenderat att bekräfta 
den tesen. Dock är det fortfarande så att klart fler studier kopplade till agilitet rör ämnet i 
projektform (Denning, 2013, s.7-10).  

Det talas alltså mycket om fördelarna med agila organisationer i termer av flexibilitet och 
konkurrenskraft eftersom de effekterna är huvudsyftet med organisationsformen. Faktum är däremot 
att den forskning som finns på det närliggande området agila organisationer och de förutsättningar 
som krävs för dessa, indikerar att även andra områden kan komma påverkas positivt. Appelbaum et 
al. (2017, s.69-71) har genom sin sammanställda kunskapsöversikt på området förutsättningar för 
och utmaningar med agil organisation, identifierat flera faktorer som är särskilt viktiga för en 
framgångsrik implementering. Dessa faktorer kan direkt kopplas till den innebörd som AFS 2015:4 
ger organisatorisk och social arbetsmiljö. Exempelvis talar Appelbaum et al. om att det krävs ett 
ledarskap som inte kännetecknas av den traditionella top-down-styrning som präglat många äldre 
organisationsformer. Det behövs istället ett mer coachande än disciplinärt ledarskap som arbetar för 
ökad möjlighet till delaktighet för de anställda, vilka genom organisationskulturen ser det som 
naturligt att utnyttja denna möjlighet. Detta går tydligt att koppla till AFS 2015:4 där det beskrivs 
att organisatorisk arbetsmiljö förutsätter att anställda får möjlighet till delaktighet. Möjlighet till 
utveckling mot agilitet påverkas, enligt Appelbaum et al. alltså bland annat av av hur väl man gjort 
upp med äldre strukturer och kulturer inom organisationen.  

Ytterligare ett exempel på kopplingen till föreskriften är en studie av Yang och Liu som talar om att 
färre organisatoriska murar mellan olika delar av verksamheten, ge förutom effektivitet och 
flexibilitet, också större möjlighet till samarbete och socialt samspel. Denna plattare 
organisationsstruktur, nätverksstrukturen, är den som fotas kännetecknar en agil organisation och 
som ger bäst förutsättningar för agilitet. Möjligheter samarbete och samspel är viktiga komponenter 
i hur AFS 2015:4 beskriver förutsättningarna för social arbetsmiljö (2012, s.136, 139). De faktorer 
som man behöver lägga extra vikt vid om man framgångsrikt vill implementera en agil 
organisationsform är alltså i mångt och mycket synonyma med de faktorer som man behöver lägga 
extra vikt vid om man vill förbättra den organisatoriska och social arbetsmiljön. Sammantaget har 
detta väckt min nyfikenhet. Det verkar utifrån tidigare forskning finnas ett samband mellan hur 
struktur, kultur, agilitet och organisatorisk och social arbetsmiljö interagerar med varandra under en 
agil organisationsförändring och endast ett fåtal studier som exempelvis Appelbaum et al. och Yang 
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och Liu har varit inne på praktiska exempel. Det krävs alltså fler studier för att ge mer säker 
kunskap om dessa förhållanden. Speciellt eftersom fler och fler organisationer intresserar sig för 
agilt som organisationsform (Denning, 2013, s.7-10) och studier på vilka faktorer som kan påverka 
förändringsprocessen kan bidra till att organisationerna kan arbeta mer strategiskt med 
implementeringen och förhoppningsvis genomföra mer framgångsrika organisationsförändringar.    
    
1.1 Syfte  
Syftet med detta arbetet är således att bredda kunskapen om den agila organisationsförändringen 
genom att undersöka hur faktorerna struktur, kultur, agilitet och organisatorisk och social 
arbetsmiljö interagerar under processen och hur detta kan te sig i praktiken. 

1.2 Frågeställningar  
• På vilka sätt kan äldre organisationsstruktur och organisationskultur påverka en agil 

organisationsförändring? 

• Vilka organisatoriska och sociala arbetsmiljökonsekvenser kan en agil organisationsförändring få?  

1.3 Kort beskrivning av vald organisation 
För att det ska vara möjligt att uppnå valda syfte genomförs denna studie inom en organisation som 
nyligen gått in i en agil förändringsprocess. Med agil förändringsprocess menas det 
omvandlingsprojekt som det innebär att gå ifrån en äldre organisationsform till en ny agil 
organisationsform.   

2013 inleddes en ny era för Ängelholms kommun. Man tog beslutet att förändra den tidigare 
organisationsformen och istället skapa en agil kommunorganisation som trädde i kraft i början av 
2015. Omorganisationen har bland annat resulterat i färre nämnder och att förvaltningarna har 
ersatts med tre nya huvuduppdrag, Hälsa, Lärande och Familj samt Samhälle. Man har också ett 
servicestöd där man samlat stöd- och specialistfunktioner. Syftet beskriver man som att ”skapa en 
organisation som är lättrörlig, anpassningsbar och flexibel utifrån medborgarnas behov och 
förändringar i omvärlden” (Ängelholms kommun, 2018). Visionen är att alla delar av 
organisationen ska kännetecknas av ett agilt arbetssätt och att detta ska vara en strävan som är 
gemensam för alla komponenter.  

För att bättre kunna tillgodose medborgarnas behov av service har man skapat agila arenor för att 
generera en högre nivå av intern och extern samverkan än tidigare. På så sätt möts kompetent 
personal från olika samhälleliga funktioner och verksamheter, inte enbart från kommunalt håll utan 
även från exempelvis myndigheter och föreningar. Helhetssyn är därmed viktig i alla uppdrag. 
Genom samarbete över verksamhetsgränser kan man tillsammans, på ett mer effektivt sätt än 
tidigare, lösa situationer och problem. Var och en av dessa agila arenor leds av en processledare som 
också ansvarar för att efter varje slutfört uppdrag dela med sig av tillgodogjord kunskap till resten 
av organisationen för att möjliggöra lärande. Varje medarbetare har ett ansvar när det gäller att 
signalera uppkomna problem (Ängelholms kommun, 2018). 

Både medarbetare, politiker och kommunchefer har deltagit i utformningen av den nya 
organisationen och har också under arbetets gång kontinuerligt fått delta i workshops för att ta fram 
förbättringar. Dessa workshops har bland annat fått som följd att man de senaste åren gjort stora 
satsningar på kompetensutveckling, på områden som exempelvis förändringskunskap, agilt 
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förhållningssätt och agilt arbetssätt, för både chefer och medarbetare i sin helhet (Ängelholms 
kommun, 2018). 
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2. Tidigare forskning 
De fyra studier som har presenterats i detta kapitel är alla från år 2012 och framåt av den 
anledningen att antalet studier på agila organisationer och på agilt i projektform har ökat det senaste 
decenniet i takt med att intresset för ämnet spridits till fler branscher än inom IT och industri där allt 
startade. Av den anledningen har också publiceringsfrekvensen av antalet nya insikter och rön ökat 
de senaste åren. Det var därför av vikt för analysen i detta arbete att det här kapitlet endast omfattat 
nyare studier. Detta för att ha genererat en så aktuell bild av forskningsläget som möjligt att koppla 
empirin till i analysen vilket på så sätt har ökat trovärdigheten i slutsatserna.  

Många studier är i dagsläget baserade på agila projekt eftersom det var i den formen som många 
organisationer först lät sig influeras. Eftersom detta arbete baserats på en helt agil organisation har 
de studier som helt varit inriktade på agilt i projektform exkluderats. De studier som presenterats 
här är därav studier som primärt inriktats på agil organisationsform med visst undantag av Hobbs 
och Petits studie som talar om agila metoder inom stora team. Den studien har inkluderats eftersom 
den trots allt handlar om omfattande agil organisationsförändring och förutsättningar för och 
konsekvenser av denna. Gemensamt för samtliga studier som inkluderats här är att de berör hur 
faktorerna struktur, kultur, agilitet och organisatorisk och social arbetsmiljö interagerar med 
varandra och hur detta kan te sig i praktiken - vilket är direkt kopplat till detta arbetes 
frågeställningar. 

I och med att det agila som ren organisationsform är ett relativt nytt fenomen saknas en betydande 
mängd studier som kan visa på långsiktiga effekter av omvandlingen från det gamla till det nya. 
Eftersom det inte gått så lång tid sedan implementeringen drog igång för många organisationer 
beror därför kunskapsluckan på att det ännu inte varit möjligt att genomföra den typen av studier i 
speciellt stor utsträckning och av detta skäl kan inga sådana studier presenteras. De studier som 
presenteras här berör istället kortsiktiga effekter och vad som kan uppkomma under den agila 
förändringsprocessen. Det är inte till nackdel för detta arbete utan snarare gör det dem mer lämpliga 
att använda här då de rör forskning på organisationer som befinner sig i en stadie som är jämförbart 
med det stadie som Ängelholms kommun befinner sig i. 

2.1Agil förmåga och nätverksstruktur  
Följande studie är gjord av Yang och Liu (2012) och är baserad på data insamlad från företag inom 
den hårt konkurrensutsatta glasindustrin i Taiwan. 551 företag kontaktades varav 250 genererade 
användbart material (s.1033). Studiens syfte är att utreda relationerna mellan organisationens agila 
förmåga, nätverksstruktur och organisationens prestation. Med nätverksstruktur menar man en 
plattare, decentraliserad, mer flexibel och mindre hierarkisk organisationsstruktur där de interna och 
externa gränserna är mer flytande än traditionellt. Genom att att skicka ut webbaserade 
frågeformulär till cheferna, ville man pröva fyra hypoteser.    

1. Företag med höga nivåer av agil förmåga kommer att prestera bättre.  
2. Företag med höga nivåer av nätverksstruktur kommer att prestera bättre.  
3. Företag med hög agil förmåga kommer att tendera att uppvisa höga nivåer av nätverksstruktur. 
4. Nätverksstrukturer är den kanal som förmedlar effekten av agil förmåga vilken genererar 

prestation  

(s.1027-1028, 1030). 
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Resultatet visar att det går att styrka alla fyra hypoteserna. Yang och Liu konstaterar att för att 
överleva och växa under hård konkurrens i en oberäknelig och föränderlig miljö är agil förmåga och 
nätverksstruktur aspekter som kan vara helt avgörande. Agil förmåga handlar till stor del om 
förmågan att känna av svängningar i omvärlden via kunder, leverantörer och konkurrenter. På så 
sätt kan man bättre förstå den riktning som utvecklingen av exempelvis produkter, teknik eller 
efterfrågan är på väg åt och utnyttja de möjligheter till övertag som uppstår på ett mer strategiskt 
sätt. Agil förmåga gör med andra ord företagen bättre på att identifiera förändring, hot och 
möjligheter i god tid och kan på så sätt vidta de rätta åtgärderna för bättre prestation. 
Nätverksstruktur bidrar till bättre prestation på det sätt att överbryggande av organisatoriska hål och 
tätare samarbete möjliggörs. Detta genom att gränser mellan avdelningar och även mellan företaget 
och externa, anknutna parter mjuknar. På så sätt det blir möjligt att disponera de interna och externa 
resurserna på ett smidigare och mer effektivt sätt och skapa högre kvalitet. Genom att rätt 
kompetens snabbt kan matchas med rätt situation kan företaget snabbare hantera förändringar. 
Genom att ha kunnat dra dessa slutsatser av resultatet har forskarna kunnat styrka hypoteserna ett 
och två. Hypoteserna tre och fyra bekräftas också genom att studien visar att för att en hög agil 
förmåga ska kunna upprätthållas och generera bättre prestationer så krävs det att organisationen har 
en struktur som inbjuder till överbryggande av gränser där rätt resurser kan utnyttjas till fullo - en 
nätverksstruktur. Av denna anledning kunde man också se att på de företag som kännetecknades av 
en utpräglad nätverksstruktur kunde också höga nivåer av agil förmåga uppmätas. Med detta sagt 
kunde Yang och Liu styrka att det finns ett samband mellan agil förmåga och nätverksstruktur och 
de betonar att komponenterna inte bara ska ses som separata utan också som förenade i och med 
dess synergi (s.1036, 1039).  

2.2 Agil organisation - dess utmaningar och förutsättningar 
Appelbaum et al. (2017) har gjort en kunskapsöversikt över forskningsläget kring agila 
organisationer fram till tidpunkten för deras studie och som inkluderat bland annat ovanstående 
studie av Yang och Liu samt flera andra källor som använts i detta arbetes teorikapitel. Syftet med 
Appelbaum et al. studie var att kartlägga vilka faktorer som kan förhöja organisationers agila 
förmåga (s.6-7). Man har identifierat några speciellt viktiga områden, struktur, strategi, ledarskap 
samt de anställda. Närmare definierat så se forskarna att den agila förmågan givits större utrymme 
att växa där organisationsstrukturen varit plattare än traditionellt, liknande den nätverksstruktur 
Yang och Liu (2012) nämner i sin studie ovan (s.11-12). Gällande strategier har Appelbaum et al. 
kommit fram till att det har varit viktigt att den ledning som är ansvarat för omstruktureringen varit 
medveten om att denna kräver mer än bara nya policys och procedurer, att det i större utsträckning 
krävs strukturella förändring över hela organisationen och att förändringen behöver fatta även de 
planeringsformer, budgetering och mätsystem som man dittills använt (s.10-11).  

Vikten av ett engagerat ledarskap är också en röd tråd som Appelbaum et al. har kunnat se genom 
sin forskning. För att det agila ska implementeras och underhållas på ett bra sätt så är ledningens 
förmåga att inspirera och vägleda betydande. Ett traditionellt, disciplinärt top-down-perspektiv är 
inte att föredra om man vill öka delaktigheten och innovationstänkandet och på så sätt förändra 
organisationskulturen. Ju större möjligheter de anställda har att ta initiativ och experimentera desto 
högre nivåer av agilitet kommer organisationen nå summerar forskarna. För att skapa en ny form av 
ledarskap har forskarna kommit fram till att kontinuerliga ledarskapsutvecklings-program varit en 
framgångsrik strategi och att det också kan göra att övriga medarbetare upplever ett större stöd och 
bättre förstår och kan arbeta efter de nya målen (s.69-71). Appelbaum et al. har också kommit fram 
till att det är enklare att få nöjda anställa att vilja arbeta mot att nå organisationens uppsatta mål och 
ta till sig sina nya roller som mer delaktiga och proaktiva. Av den anledningen blir det av vikt för 
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organisationer som strävar efter att bli agila att kontinuerligt arbeta för att öka nöjdheten bland de 
anställda. Forskarna har avslutat sin studie med att säga att det är en utmaning att bli en agil 
organisation och och att det krävs ett kontinuerligt underhållningsarbete för att upprätthålla den, att 
det inte nödvändigtvis är så att man kan se det som ett projekt med tydligt avslut (s.71-72).  

2.3 Från traditionell organisation till agil organisation 
Forskarna Hobbs och Petit har genomfört både intervjuer och enkätundersökningar på ett flertal 
stora företag, (företag med minst 2000 anställda), vilka alla i grunden har en historia av mer 
traditionell ledningsform men som har experimenterat med agilitet sedan en tid tillbaka. De har 
ställt sig frågan om vilka svårigheter man kan stöta på när man försöker implementera agila 
metoder på stora team i stora organisationer och hur stora och traditionellt hierarkiska 
organisationer påverkas av och påverkar agila metoder (Hobbs & Petit, 2017, s.3-4). Resultatet 
visar att det är svårt att så tidigt i organisationernas agila utveckling dra några tydliga slutsatser av 
det insamlade materialet vad gäller svårigheter för stora team men att det finns tendenser som visar 
att tre områden i organisationerna blir särskilt påverkade av dessa. Först och främst kan det bli mer 
komplext att koordinera olika utvecklingslag då de kan börja dra åt olika håll. Det kan också bli 
svårare att organisera specialkompetenser omkring teamen samt att de stora agila projekten kan få 
svårt att passa i organisationens övriga system. Man poängterar dock att dessa faktorer inte är 
relaterade till varandra. Vad gäller den andra frågeställningen kan man inte heller där dra några 
säkra slutsatser på grund av att det är tidigt i processerna. Man poängterar dock att införande av 
agila metoder i en traditionellt strukturerad organisation innebär stora förändringar och kräver 
därför stort stöd av ledning, enhetschefer och IT-avdelningen samt att dessa har kunskap om agilt 
arbetssätt vilket är en förutsättning för att kunna ge stöd. Det kommer även att krävas en helt annan 
typ av ledarskap och roller än de tidigare mer kontroll-inriktade, något som kan skapa friktion om 
förståelsen för agila metoder är bristfällig. Införandet av agila metoder anser man också kommer att 
påverka kundrelationer, dessa kommer att behöva vara närmare än tidigare. Forskarna är noga med 
att poängtera att kunskapen om effekter av implementering av agilt kräver vidare studier. Studien 
bekräftar däremot att det är av vikt att inte enbart studera den agila organisationens uppbyggnad 
utan även vad som kan uppkomma när en gammal organisationsform möter en ny för att minimera 
friktion i processen (s.15-16).   

2.4 Lärdomar av implementering av agil organisation   
Birkinshaw har gjort en fallstudie på en bank i Holland, (ING), som beslutat att göra sitt högkvarter 
helt agilt. Vid tidpunkten för studien så var processen endast några år gammal och hade enligt 
forskaren därför ett svårbedömt slutgiltigt resultat då det var för tidigt för att göra den 
bedömningen. Fokus för fallstudien låg istället på att identifiera vilka tidiga erfarenheter som 
kunnat dras. Studien har baserats på 15 djupintervjuer med projektets nyckelpersoner och även på 
dialog med ledare för andra stora företag som också var i färd med att implementera liknande nya 
arbetssätt i sina respektive organisationer. Birkinshaw beskriver att ING inspirerats av andra stora 
företag vilka blivit mer kundorienterade och fått mer engagerade anställda genom agila metoder och 
att ING intresserat sig för liknande omvandling för att kunna komma till rätta med egna svårigheter. 
Man hade identifierat strukturella och kulturella problem som byråkrati och ett konstant undvikande 
av risktagande inom sin organisation och på så sätt fått upp ögonen för agil organisationsform med 
exempelvis självstyrande team. Innan två år hade passerat hade man avsevärt förbättrat 
medarbetarnas engagemang och sett detta engagemang göra märkbara ekonomiska avtryck 
(Birkinshaw, 2018, s.39-40). Birkinshaw har sammanfattat de viktigaste lärdomar som dittills 
kunnat dras av ING:s resa, i fem punkter: 
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1. Vikten av att bestämma hur mycket makt ledningen är villig att ge upp - det är inte alltid 
enkelt för chefer att acceptera att mycket makt flyttas till dem som utför det praktiska arbetet. 
ING ställde upp ett drastiskt ultimatum för de holländska cheferna - acceptera de nya villkoren 
eller lämna. De som valde att stanna kvar fick söka de nya omstrukturerade tjänsterna. I 
praktiken ledde detta till att man minskade sin personalstyrka med 1500 personer inom loppet 
av två år. Man är alltså tydliga med att man aldrig kan bli en agil organisation om om ledarna 
inte accepterar maktskiftet. 

2. Se till att aktieägarna är väl förberedda på och införstådda med vad som komma skall för 
att inte skapa otrygghet. För att övertyga dem bör situationsanpassade argument framhållas 
tidigt i processen. Gällande ING resulterade de planerade förändringarna i chock bland 
aktieägarna. För att övertyga dem om att det ändå var rätt väg att gå tryckte man speciellt på 
vikten av att hålla sig konkurrenskraftiga på den snabbt föränderliga marknaden och på hur en 
agil organisation skulle förbättra de organisatoriska förutsättningarna - att det var en fantastisk 
möjlighet. Man försökte också lugna dem genom att visa att vissa delar organisationen skulle 
kunna lämnas opåverkade av förändringen, exempelvis de finansiella och juridiska aspekterna. 

3. Organisationen bör struktureras flytande runt kunderna. Även om det är naturligt för de 
flesta organisationer och företag att värna om sina kunder så är det i en agil organisation viktigt 
att detta reflekteras i organisations struktur. ING byggde upp sin organisation på följande sätt: 
små självständiga team på max nio personer arbetar med var sin specifik kundgrupp. Dessa små 
team tillhör i sin tur olika klaner som kategoriseras efter aktivitet såsom exempelvis 
kundrekrytering och kundomsorg. Utöver dessa klaner finns ytterligare två klaner som 
assisterar de andra två med tekniska lösningar. Viktigt här är att förstå att de här strukturerna 
hålls flytande så att de kan utvecklas åt de håll som bäst möter kundernas behov. 

4. Se till att hitta en balans mellan övervakning av de anställda och deras möjlighet till 
självständighet. För att kunna utöva viss kontroll och samtidigt ge möjlighet till självstyre har 
ING upprättat kvartalsvis affärsöversyn (QBR) vilket innebär att varje klanledare, inför ledning 
och övriga klanledare presenterar en sammanfattning på max sex sidor om vad man lyckats och 
inte lyckats med samt vad man planerar att uppnå nästa kvartal. Under mötet är tanken att varje 
klans översyn ska utmanas att bli mer ambitiös av åhörarna för att lösa upp spänningar och för 
generera nytänk och högre uppsatta mål. Lärdomen här är alltså en viss översyn från ledningen 
som sätter ramar för arbetet och håller ambitionsnivån uppe kan samexistera med stor 
självständighet. 

5. De anställda behöver ges möjlighet att växa och utvecklas. För att inte riskera att 
medarbetarna blir för mål- och resultatinriktade och bränner ut sig har ledningen ett ansvar för 
att se till att medarbetarna får chansen att växa och utvecklas långsiktigt. Det är något som ING 
och Birkinshaw identifierat som bland det svåraste med implementeringen av det agila - att gå 
ifrån en form där en och samma chef ansvarar för alla delar av ens arbete till att detta ligger ute 
på olika personer. Det tar tid för medarbetarna att växa in i sina nya roller och de mer 
långsiktiga personliga målen får lätt maka på sig för de mer brådskande kortsiktiga även om de 
långsiktiga fått schemalagd tid varje vecka, vilket är fallet i ING. Därav är det av stor vikt att 
hitta ett support-system som fungerar - både för det agila som koncept och även för långsiktig 
personlig utveckling.  

(s.40-42). 
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2.5 Sammanfattning av tidigare forskning   
Av den tidigare forskning som presenterats här har man kunnat se att organisationsförändring mot 
det agila sällan varit ett okomplicerat skifte av enbart arbets- och förhållningssätt. För att 
implementera och förankra det agila har forskning visat att det krävs stora reformationer av både 
organisationsstruktur och organisationskultur. Att bortse från den ena eller den andra faktorn har 
visat sig kunna hämma de annars många positiva effekter som en agil organisationsform kan 
generera, både gällande effektivitet och i förlängningen konkurrenskraft men även gällande den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

Den tidigare forskningen visar att en plattare organisationsstruktur är en förutsättning för att det 
agila ska kunna etablera sig och av den anledningen behöver den organisation som vill 
implementera det agila ha gjort upp med sin mer tidigare, mer top-down-styrda struktur. För det 
krävs en engagerad ledning som förstår att det krävs förändringar djupt ner i organisationen och att 
deras ledarskapsstil kommer att behöva förändras till att bli mer coachande. När detta gjorts har 
man öppnat för att den agila förmågan ska kunna öka och för resultat. Ett engagerat ledarskap där 
man har kunskap om det agila kan inspirera till engagemang och förändring även hos medarbetarna. 
Att kulturen bland dem går i linje med det agila förhållningssättet är en förutsättning för att den nya 
plattare strukturen ska få effekt. Dessa effekter beskrivs ofta i termer av effektivitet och 
konkurrenskraft men det går även att se en koppling mellan agil organisationsform och 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Många av de faktorer som nämns som betydande att arbeta 
med för att ge det agila effekt är också begreppen organisatorisk och social arbetsmiljös 
beståndsdelar, exempelvis stöd, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme. Av den 
anledningen skulle en välfungerande agil organisation i teorin generera god social och 
organisatorisk arbetsmiljö. Relationen mellan dessa komponenter kommer att utforskas vidare i 
kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter”.     
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3. Teoretiska utgångspunkter   
Som kapitlet ”Tidigare forskning” visade ovan går det alltså inte att bortse från 
organisationsstruktur och organisationskultur när man pratar om agila organisationer. Det går även 
att se indikationer på att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ges möjlighet att förbättras i 
en fungerande agil organisation. I följande kapitel kommer de nyckelbegrepp som kunnat utläsas av 
den tidigare forskningen, det vill säga agilitet, agil organisation, organisationsstruktur, agil 
organisationsstruktur, organisationskultur, agil organisationskultur samt organisatorisk och social 
arbetsmiljö, att ges djupare förklaringar. I sammanfattningen av detta kapitel kommer dessa att 
kopplas samman och utgöra den analysmodell som kommer att ligga till grund för detta arbete.    

3.1 Agil - Definition och framväxt  
Vad innebär det att vara agil? Ordet agil ligger nära ordet agility vilket är ett begrepp som i stor 
utsträckning förknippats med sporten där hundar, under ledning av hundförare, på tid tar sig igenom 
en hinderbana. Denna hinderbana ställer höga krav på hundarnas lyhördhet, flexibilitet och 
anpassningsförmåga (Svenska Kennelklubben, 2014). När vi talar om begreppet agil inom 
organisationer ser man tydliga likheter med sporten agility. Att vara agil innebär att man har 
förmåga att kunna fungera och växa i ett normaltillstånd av konstanta, snabba och oförutsedda 
förändringar (Appelbaum et al., 2017, s.7-8). Tomas Gustavsson beskriver att på så sätt blir den 
överordnade principen som styr agilitet ”att varje dag försöka utföra saker bättre än de gjordes 
dagen innan” (2011, s.10). 

Det finns ingen officiell tidpunkt för när begreppet uppstod men det finns tydliga tecken på att man 
började tala om agila metoder och agilitet under 1990-talets tidiga år. Tiden för etableringen av det 
konceptet sammanfaller med den ökade globalisering som börjat utkristallisera sig under samma 
decennium (Crocitto & Youssef, 2003, s.388). Under år 1991 ska en grupp forskare och 
företagsledare på Iaccoca Institute of Lehigh University i USA ha dokumenterat sin gemensamma 
vision om ett paradigmskifte gällande amerikansk konkurrenskraft inom industriell tillverkning. 
Man önskade att åter göra USA till världsledande på området. De ska då ha inspirerats av olika 
initiativ som tagits inom andra branscher i USA, Europa och Japan för att skapa globalt 
konkurrenskraftiga miljöer och gruppen ska då ha myntat termen ”agile”. I rapporten de 
sammanställt analyserade man gemensamma nämnare gällande initiativen och diskuterade 
förutsättningar för och möjligheter med agila organisationer. Denna rapport har framhållits som ett 
av de första tecknen på den nya organisationsformens framväxt (Yusuf, Sarhadi & Gunasekaran, 
1999, s.34-35; Denning, 2013, s.5). Det är dock viktigt att tillägga att begreppet agil vid den här 
tidpunkten fortfarande anses vara relativt oarbetat. Omkring år 1991 har alltså det agila konceptet 
fått spridning över världen och en av de första branscherna på bollen var den växande IT-branschen 
(Jovanović, Mas, Mesquida & Lalić, 2017, s. 174, Serrador & Pinto, 2015, s.1041). Även om man 
fick upp ögonen för begreppet så handlade det under den här tiden inte om att skapa rent agila 
organisationer utan man talade mer om agila projekt. (Denning, 2013, s.5).   

3.2 Agil projektledning och det agila manifestet - Definition och kännetecken   
Nu när innebörden av agil är definierad är det möjligt att ytterligare utveckla begreppet, eftersom 
det först uppstod i projektform är det logiskt att börja där. Enligt författaren Tomas Gustavsson 
handlar agil projektledning om ”att driva projekt på ett smidigare sätt” (2016, s.8). Ovan kunde det 
konstateras att förmågan att kunna fungera och växa i ett normaltillstånd av konstanta, snabba och 
oförutsedda förändringar är den egenskap som utgör agilitet (Appelbaum et al., 2017, s.7-8). Agil 
projektledning är således också uppbyggt kring flexibilitet och konstanta förbättringar för hantering 
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av konstanda förändringar, detta genom att projektgruppen har mandat att själv genomföra dessa 
förbättringar vilket förutsätter att de tillåts att göra misstag, lära, samt förändra sina 
tillvägagångssätt. Det finns alltså ett större fokus på teamet än på projektledaren, dennes roll bör 
snarare än att vara av beslutsfattande och dirigerande karaktär, vara den som uppmuntrar och 
möjliggör ansvarstagande för teamet genom att bana väg för det. Författaren menar att på så sätt 
slösar man mindre med teamets resurser och skapar effektivare projekt. Med det sagt blir 
delaktigheten och inflytandet bland projektets deltagare, teamets medlemmar, inte bara en starkt 
betonad möjlighet utan också en skyldighet då feedback och förslag är det som driver projektet 
framåt och gör det framgångsrikt. Delaktighet och ett större mandat är dessutom aspekter som 
verkar motiverande och som håller deltagarna positiva vilket i sin tur gör att de drivs att prestera 
bättre (Gustavsson, 2016, s.8-11).  

Ovanstående är alltså kännetecken för agila projektledare och agila projektdeltagare men för full 
förståelse för begreppet krävs vidare beskrivning av hur ett agilt projekt är uppbyggt. En betydande 
faktor som gör att agila projekt hanterar förändringar på ett så effektivt sätt kan enligt Tomas 
Gustavsson (2016) sägas vara att dessa byggs upp av ett flertal korta och tydligt definierade steg, 
kortare än en månad långa, där mål och mening kan komma att förändras efter varje steg. På så sätt 
hålls deltagarna flexibla och kan snabbt och tryggt anpassa sig efter svängningarna och skapa 
resultat. De korta stegen gör också att kundkontakten, en grundpelare inom det agila som helhet, 
blir närmare och tätare då teamen presenterar resultat efter varje steg. Kunderna ges då möjlighet till 
kontinuerlig feedback och kan på så sätt förändra projektets alla delar, både mål och mening, vilket 
skapar trygghet och maximalt värde för dem redan i projektets första steg (s.14-15). De korta steg 
som bygger upp de agila projekten gör också att det blir enklare att kontrollera arbetsbelastingen då 
varje steg avslutas innan nästa påbörjas (s.10-11). Detta koncept för oss direkt in på timeboxing som 
ligger till grund för hur man arbetar med i agila projekt. Det innebär att man alltid arbetar mot en 
deadline och försöker utnyttja tidsrymden på bästa möjliga sätt (s. 13). Följden av det blir alltså att 
stegets innehåll, resultatet, kan komma att förändras utifrån vad som hinns med då tidsramen alltid 
är låst. Av den anledningen ökar sannolikheten för att man gör rätt prioriteringarna i rätt ordning 
samt möjliggör tidiga prognoser för projektet vilket gör att kunden i god tid kan ta ställning till 
förändring av den totala tidsrymden eller av resurserna (s.15-16). Vart och ett av stegen få då de 
naturliga inslagen planering, utförande, analys och därefter vidare planering av nästa steg utifrån de 
slutsatser som kunnat dras av föregående steg (s.22).          

De agila projekten växte som det nämndes ovan fram i projektform inom bland annat IT-branschen. 
Arbetssätten och metoderna skiljde sig åt mellan olika utvecklare men hade ändå de gemensamma 
nämnarna i form av att de kunde kategoriseras som lättrörliga (numera benämnda som agila). För att 
förena de agila metoderna så sammanställde 17 metodutvecklare ett manifest och 12 principer för 
hur man agilt bör arbeta med mjukvaruutveckling och i förlängningen även andra projekt. Det agila 
manifestet och dess 12 principer tar ett helhetsgrepp om vad agil projektledning innebär och hur 
man kan arbeta med detta och förtydligar ovanstående beskrivning. Värt att notera är att alla 
principer inte behöver användas för att förhållningssättet ska kunna benämnas som agilt 
(Gustavsson, 2016, s.31-32, 37-38). Det agila manifestet beskrivs som följande:  

Individer och interaktioner framför processer och verktyg - Projektledaren och hens team har 
ansvarar för att göra projektet framgångsrikt genom att ta självständiga, proaktiva initiativ under 
processen och ansvara för att de verktyg man använder är de mest effektiva och lämpliga.   
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Användbart projektresultat framför omfattande dokumentation - Teamet bör producera 
användbara resultat kontinuerligt under processen, detta görs genom en projektstruktur bestående av 
korta steg som vart och ett genererar nyttiga delresultat. Detta upprätthåller motivation och 
möjliggör kontroll.   

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling - Kunden görs delaktig genom att varje steg 
avslutas med en presentation av delresultatet. På så sätt blir kunden både tryggare med processen 
och kan dessutom påverka dess inriktning för störa möjliga värdeskapande.  

Anpassning till förändring framför att följa en plan - Inom agil projektledning är förändring 
något naturligt och därför blir även framtiden svår att förutse. De korta steg som utgör projektet 
som helhet möjliggör trots detta att arbeta utan större förändringar och med effektivitet under en 
kort period för att sedan utvärdera delresultatet och då ändra inriktning om de behövs. På så sätt 
begränsar man risken för kaos och minskad effektivitet under själva arbetet. Det är dock med det 
inte sagt att ändringar inte får göras under ett aktivt skede men med kort tid mellan utvärderingarna 
kan de större justeringarna ändå göras snabbt men utan att störa effektiviteten.     

(Gustavsson, 2016, s.33-35) 

Arbetssättet ges ytterligare tydlighet genom de agila principerna:  

1. Att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull programvara är av 
hösta prioritet. 

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar förändring till 
kundens konkurrensfördel.

3. Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders mellanrum, ju 
oftare desto bättre.

4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet.
5. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver och lita på 

att de får jobbet gjort.
6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information, 

både till och inom utvecklingsteamet.
7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.
8. Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna hålla 

jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.
9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker anpassningsförmågan.
10.Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande.
11.Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team.
12.Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och justerar sitt 

beteende därefter.

(Gustavsson, 2016, s.36-37) 

3.3 Agil organisation - Definition och kännetecken 
Vad innebär då en agil organisation? När man talar om agilitet i förhållande till organisationer så 
behöver man fördjupa begreppet agil och förklara den praktiska innebörden. Definitionen av 
begreppet agil som presenterades ovan, utgår i förhållande till organisationer, ifrån deras förmåga 
att snabbt och smärtfritt, anpassa sig efter de allt snabbare svängningarna i omvärlden och utnyttja 
dem för att växa och utvecklas - instället för att försöka undvika dem (Joroff, Porter, Feinberg & 
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Kukla, 2003, s.294). För att återkoppla till likheten med begreppet agility kan man beskriva det som 
att den krävande och snabbt föränderliga omvärlden är de agila organisationernas, (hundarnas), 
hinderbana. Snarare än att drabbas av förluster så vinner den agila organisationen mer på att ställas 
inför utmaningar, i förhållande till vad konkurrenter med mer statiska och hierarkiska 
organisationsformer gör. Snabba förändringar ses som en möjlighet till lärande. Med dagens 
föränderliga omvärld och marknad i åtanke har flexibel förmåga och proaktivitet snudd på blivit 
grundläggande förutsättningar för organisatorisk överlevnad. Man måste nu inte bara vårda resurser 
som den interna branschkompetensen utan också utveckla agilitet för att vara konkurrenskraftiga. 
Enligt Cegarra-Navarro, Soto-Acosta & Wensley (2016, s.1544) gäller det inte bara konkurrenskraft 
i förhållande till attraktionskraft och högre kvalitet på varor (inom tillverkningsföretag) utan även 
agila organisationer inriktade på tjänster ökar sin kvalité. Agila organisationer kännetecknas av ett 
kundfokus då de strävar efter att erbjuda kunderna effektiv service med hög kvalitet utefter den 
individuella situationen (Denning, 2013, s.7). Man bör dock inte enbart se agila organisationer som 
strävare efter korta och snabba processer, (även om förmågan att prestera under tidspress är av vikt), 
utan processerna kan vara komplexa - det handlar mer om anpassning och nytänkande för att kunna 
matcha varierande efterfrågan än egentlig hastighet (Yusuf, Sarhadi & Gunasekaran, 1999, s.35-37). 

3.4 Organisationsstruktur  
Jacobsen och Thorsvik (2014) skriver i sin bok ”Hur moderna organisationer fungerar” att en 
organisation är en grupp där deltagarna förenas av en strävan efter att utföra och förverkliga 
gemensamma uppgifter och mål vilka samordnas av fastställda procedurer eller riktlinjer (s.12-13). 
Organisationsstrukturen är det formella skelett som bygger upp det sociala systemets arbete och 
kreerar ramar för hur målen ska uppnås. Organisationens struktur dikterar villkoren för hur resurser 
och arbetsuppgifter ska fördelas och samordnas, vilket utrymme hierarkier och auktoriteter ska få 
och hur befogenheter och behörigheter ska utformas. Genom att organisationsstrukturen ger verktyg 
för att koordinera kompetens, (genom regler, kontroll, rutiner och belöningssystem), så möjliggör 
man det som Jacobsen och Thorsvik hävdar är hela syftet med organisationer - att nå mål som är 
omöjliga för ensamma individer. Organisationsstrukturen skapar fasta ramar för interna gruppers 
arbetsuppgifter och för deras relation till andra interna gruppers arbetsuppgifter vilket innebär att 
beteenden blir effektiva och den regelbundenhet som uppstår genom dessa ramar tenderar att även 
göra beteenden förutsägbara - därmed skapas en form av stabilitet (s.17, 59-60.  

En agil organisationsstruktur kan se ut på många olika sätt men kännetecknas ofta av en plattare 
organisationsform med agila arenor. Med det menas att man dekonstruerat de organisatoriska hinder 
som man identifierar som begränsande och istället öppnat upp för samarbete över ”gränser”, det kan 
handla om både interna och externa murar. En organisation kan exempelvis möjliggöra dialog och 
samarbete med andra aktörer inom samma bransch och på så sätt lära av andra för att bättre kunna 
möta marknaden. Viktigt att tillägga i det fallet är att inte alla organisationer är villiga att dela med 
sig av kompetens. Det måste naturligtvis inte endast handla om konkurrerande parter utan även om 
att skapa arenor för att möta de grupper som organisationen direkt eller indirekt påverkar eller 
påverkas av såsom exempelvis myndigheter. Man möjliggör då ett strategiskt utbyte för att 
processer ska kunna löpa smidigare, både nuvarande och kommande. Interna agila arenor kan 
handla om att medarbetare som tidigare separerats av olika avdelningar men som till exempel 
hanterar olika steg i en och samma process, kan mötas i arbetet och koordinera sin kompetenser 
bättre och på så sätt effektivisera processen och producera mer värde åt kunden. Genom att riva 
organisatoriska murar kan medarbetarna på ett mer naturligt och självständigt sätt gruppera sig i 
team utefter situationen och självständigt arbeta fram den optimala lösningen på olika problem 
vilket också kommer att belasta varje enskild individ mindre (Yusuf, Sarhadi & Gunasekaran, 1999, 
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s.39). Delvis handlar kreerande av en agil organisation alltså om att göra en del av den dolda 
kunskapen explicit så att större delar av organisationen kan utnyttja den (Cegarra-Navarro, Soto-
Acosta & Wensley, 2016, s.1544). En effekt av det skulle kunna vara minskad långdragen byråkrati 
för både medarbetare och kunder. Det gör att när svängningar uppstår i omvärlden eller på 
marknaden så är den agila organisationen dynamisk och kan snabbt fördela om sina resurser vilket 
gör den mer konkurrenskraftig (Yusuf, Sarhadi & Gunasekaran, 1999, s.39).  

3.5 Organisationskultur  
Det räcker inte att att endast se till organisationsstrukturen för att förstå hur en organisation fungerar 
utan man behöver ha inkluderat begreppet organisationskultur också. Detta eftersom det sällan är så 
att de beteenden som kan ses i en organisation är sprungna ur den formella strukturen utan det kan 
se annorlunda ut i verkligheten - de påverkas av organisationskulturen (Jacobsen & Thorsvik, 2014, 
s.17, 111). Författarna utgår ifrån Edgar Scheins definition av begreppet:  

”organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden - uppfunnet, upptäckt 
eller utvecklat av en viss grupp efterhand som den lär sig att bemästra sina problem med 
extern anpassning och intern integration - som har fungerat tillräckligt bra för att bli 
betraktat som giltigt och som därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att 
tänka och känna om dessa problem”. (s. 116) 

Jacobsen och Thorsvik hävdar att organisationskultur idag kommit att bli etablerat när man talar om 
effektivitet, i förlängningen även i förhållande till konkurrenskraft. De identifierar flera fördelar 
med organisationskultur. Om enskilda individer upplever sig vara en del av en gemenskap är det 
sannolikt att de upplever trygghet och trivsel. Att uppleva sig själv som en del av en gemenskap kan 
göra att man också motiveras att prestera då man genom att dela mål med andra kan se att man 
arbetar mot något som är större än enskilda individer och bli inspirerad till engagemang. Genom 
den tillit som uppstår under en lång tid av gemenskap och tillhörighet genom organisationskultur 
kan man bli tryggare med att låta de anställda experimentera och på så sätt kan man identifiera 
framgångsrika koncept bli mer proaktiva. Tillhörighet, gemenskap, motivation och tillit öppnar 
tillsammans upp för smidigare samarbete över organisatoriska gränser då man inte ser varandra som 
konkurrenter utan som ett lag. Kultur kan användas som styrmedel på så sätt att den ofta förmedlar 
en bild av rätt värderingar och av hur man bör agera i olika situationer och kan göra att anställda 
själva upprätthåller önskade beteenden och fryser ut de övriga (s.113-115). 

Från början sågs företagskultur som någonting enhetligt men idag talar man om att det i en 
organisation kan finnas subkulturer vilka står i konflikt till varandra gällande åsikter och 
värderingar. Ett spretigare nät av starka subkulturer kan resultera i ineffektivitet. Tidigare hade en 
bild av att en stark företagskultur enbart var något positivt men författarna menar att det ibland 
alltså kan slå åt motsatt håll och därför har man börjat intressera sig för fördelar med svaga kulturer. 
Starka kulturer kan göra det svårare att förändra organisationsstrukturer då förändringar där innebär 
att även kulturen behöver förändras. På samma sätt kan det också bli problematiskt att förena två 
organisationer, som exempelvis vid fusioner, då deras kulturer kan stå långt ifrån varandra. Det kan 
också vara så att anställda inom en kultur kan utveckla ett destruktivt grupptänkande där man får 
svårt ta till sig kritik vilket resulterar i att man presterar sämre och där man även utvecklar skepsis 
mot andra grupper vilket kan spä på motsättningar. Trycket på enhetligt tänkande kan göra att ingen 
vågar lyfta nya perspektiv och vågar experimentera och än mindre kritisera (s.116, 127-132). 

!13



Gällande agil organisationskultur så lyfter Joroff, Porter, Feinberg & Kukla (2003, s.294) fram att 
anställda måste ha kommit till insikt om varför det är viktigt med proaktivitet och konstanta 
förbättringar av arbetet, först då kan man uppnå en agil organisation. Även om en organisation 
upprättat agila arenor så är medarbetarnas medvetenhet kring det egna arbetet och om sitt ansvar en 
av de drivkrafter som kan skapa de effekter som man önskar av en agil organisation. Den nya 
strukturen och de nya arenorna får mindre effekt om medarbetarna fortfarande upplever att äldre 
strukturer och kulturer lever kvar, exempelvis om de känner sig hårt hållna av ledningen eller inte 
känner tillit. Joroff m.fl. beskriver att om medarbetarna ges friare tyglar när problem ska lösas så 
kommer de också behöva analysera och förstå sitt arbetet på ett djupare plan än tidigare. Då 
kommer de också bli medvetna om sin egen arbetsroll i det större sammanhanget och därför 
kommer de att göra lämpliga och kontinuerliga förbättringar (s.k. micro-level improvements) som 
även förbättrar organisationen i ett större sammanhang (system-level improvements). Först när detta 
tänk integrerats kan de agila arenorna utnyttjas till fullo och organisationen utvecklas agilt. Man 
menar dock inte att en agil organisation gör sig bäst utan kontrollmekanismer utan snarare att 
medarbetarna ska ges möjlighet att experimentera, vara delaktiga och ta initiativ inom ett ramverk 
som organisationen ställt upp. För det krävs ett stödjande ledarskap som hellre coachar än 
kontrollerar och som värdesätter och använder medarbetarnas förslag. Medarbetarna behöver ofta 
en vänjas vid att arbeta med och under konstanta förändringar under en period för att nya 
förutsättningar i omvärlden inte ska generera kaos. Man behöver ha tagit till sig inställningen om att 
utveckling är en evigt pågående process för att det agila förhållnings- och arbetssättet ska realiseras 
(s.294-296, 307).  

3.6 Organisatorisk och social arbetsmiljö - Definition 
I Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4 ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social 
arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna” - i vardagligt tal kallad OSA:n, 
definieras begreppen på följande vis:  

Organisatorisk arbetsmiljö:  
Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar: 
1. ledning och styrning, 
2. kommunikation, 
3. delaktighet, handlingsutrymme  
4. fördelning av arbetsuppgifter och  
5. krav, resurser och ansvar     

Med krav menas; de delar av arbetet som fordrar upprepade ansträngningar. Kraven kan 
exempelvis omfatta arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden. 
Kraven kan vara av kognitiv, emotionell och fysisk natur. 

Resurser kan vara: arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och 
tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer 
och kollegor och möjligheter till återhämtning 

Social arbetsmiljö:  
Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar: 
1. socialt samspel, 
2. samarbete och    
3. socialt stöd från chefer och kollegor 

!14



3.7 Sammanfattning av teori - Analysmodell 
Den teori som har presenterats ovan kan sammanfattas genom en analysmodell för hur samspelet 
mellan struktur, kultur, agilitet och organisatorisk och social arbetsmiljö fungerar. Den äldre 
organisationsformens struktur och kultur påverkar hur den agila strukturen och kulturen tas emot 
och detta får i sin tur konsekvenser på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, denna process 
illustreras av de svarta pilarna och kan kallas fas 1. Genom att analysera vilka organisatoriska och 
sociala arbetsmiljökonsekvenser som den agila förändringsprocessen fått kan man se vilka delar av 
den agila organisationsformen som stött på problem. Av att identifiera dessa kan man också se vad 
det är i den äldre organisationsformen som orsakat detta. Denna process illustreras av de streckade 
pilarna och kan kallas fas 2. För att koppla denna modell till tillvägagångssättet i studien kan man 
förklara det som att fas 1 är den process som som byggt upp intervjuguiden och hur resultatet 
presenterats och fas 2 är den process som behandlats i analyskapitlet.    

     
 

 

 
          

    

          

Figurtext 
En agil organisationsstruktur kännetecknas av en plattare organisationsform med agila arenor. Man 
har monterat ner organisatoriska hinder och öppnat upp för både internt och externt 
gränsöverskridande samarbete. Det står i kontrast till hur mer traditionella organisationsstrukturer 
ser ut och av den anledningen måste en organisation har lämnat de äldre strukturerna bakom sig för 
att ge det agila utrymme. De äldre strukturerna får inte leva kvar för då motarbetas det agila och i 
förlängningen möjligheten till de positiva organisatoriska och sociala arbetsmiljöeffekterna.  

Den agila organisationskulturen byggs upp av en stävan mot att proaktivitet och konstanta 
förbättringar. Det tar sig praktiskt uttryck genom att anställda kontinuerligt förväntas komma med 
synpunkter och feedback vilket cheferna förväntas ger utrymme för. Om en äldre kultur med  
bristande tillit mellan parterna lever kvar, kan detta hämma motivationen till att försöka ta till sig 
nya förhållningssätt. Den agila organisationsformen innebär att delar av verksamheten som tidigare 
verkat skilda från varandra nu förväntas samarbeta. I och med detta ställs subkulturer som funnits 
inom organisationen mot varandra och hur djupt rotade de är påverkar hur samverkan fungerar.  

De faktorer som man gynnar framgångsrik implementering  av agil organisationsform är till stor del 
synonyma med de faktorer som gynnar den organisatoriska och social arbetsmiljön. Det krävs 
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pålästa och engagerade ledare, goda kommunikationsmöjligheter och tydlighet i mål och uppdrag. 
Vidare behövs även goda möjligheter till delaktighet och en logisk och rättvis fördelning av 
arbetsuppgifterna. Det krävs balans mellan krav resurser och ansvar, alltså en rimlig 
arbetsbelastning - i en agil organisation talar man om att anställda får bättre möjlighet till att hantera 
krav då man får resurser genom delaktighet och flexibilitet. Det krävs också en stöttande ledning 
som ger möjlighet till samspel och samarbete.  
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4. Metod   
4.1 Inledning till metod  
Från början var planen för att uppnå syftet med arbetet att använda kvantitativ metod. Studien skulle 
ha baserats på en enkätundersökning bland anställda inom ett av Ängelholms Kommuns 
huvuduppdrag. Från Ängelholms Kommuns sida upplevde man dock att detta var inte var möjligt 
att genomföra i dagsläget då man inte ansåg att alla anställda kommit lika långt i sin 
kompetensutveckling eller riktigt hade möjlighet att ge en helhetsbild. Man var också skeptisk till 
att svarsfrekvensen på enkäten skulle komma upp i en godtagbar nivå då man just nu är inne i en 
period av intensivt budgetarbete i hela verksamheten. Istället föreslog man intervjuer. Detta innebar 
att syftet med detta arbete fick arbetas om. Istället för att identifiera vilka organisatoriska och 
sociala arbetsmiljöeffekter de anställda upplevt blev syftet att försöka identifiera större 
organisationsteoretisk helhet kopplat till den agila organisationsförändringen - hur interagerar 
faktorerna struktur, kultur, agilitet och organisatorisk och social arbetsmiljö med varandra under 
förändringsprocessen. På så sätt eliminerades betydelsen av kvantitativa metoder inte kunde 
användas då intervjuer är ett lämpligare redskap när man behöver samla mer nyanserade kunskaper 
om sociala och organisatoriska förhållanden Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 34). Syftet med 
arbetet kräver empiriskt material av just detta slag för att uppfyllas. Genom att ha haft möjligt att 
möta respondenter med god insyn i och överblick över situationen i Ängelholms kommun och som 
företräder olika perspektiv har denna studie möjlighet att uppfylla sitt nya syfte. Möjligheten att få 
kunskap om samspelet mellan struktur, kultur, agilitet och organisatorisk och social arbetsmiljö har 
därav bedömts som stor. Nedan redovisas hur undersökningen kommer att genomföras, hur empirin  
analyseras samt kritiska reflektioner över dessa val. 

4.2 Urval 
4.2.1 Val av organisation  
Ängelholms kommun valdes ut som organisation eftersom man 2015 inledde en omstrukturering av 
hela verksamheten som ledde fram till att man nu kallar sig Sveriges första agila kommun. Man 
strävar efter att det agila arbets- och förhållningssättet ska genomsyra hela verksamheten. För att 
kunna besvara frågeställningarna behövde studien genomföras i en organisation som har som mål 
att vara helt agil och inte endast influerad av formen och av den anledningen var Ängelholms 
kommun en lämplig plats att genomföra undersökningen på.    

4.2.2 Val av intervjupersoner  
En form av tvåstegsurval gjordes för att välja ut lämpliga personer att intervjua av den anledningen 
att det är ett av de vanligaste tillvägagångssätten när man gör undersökningar kopplade till 
exempelvis organisationer. Ett tvåstegsurval innebär att man först väjer ut en organisation som är 
lämplig i förhållande till syftet och sedan, genom de kontaktpersoner man har inom den 
organisationen, kan man få hänvisning till relevanta personer inom organisationen (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 40). Ängelholms kommuns HR-chef rekommenderade att det togs 
kontakt med deras HR-utvecklare som arbetar med bland annat organisatorisk och social 
arbetsmiljö. Man ansåg att denne har god insyn i omstruktureringen trots att posten är relativt ny.  

För att få ytterligare ett perspektiv på hur den sociala och organisatoriska arbetsmiljön påverkats av 
förändringsprocessen valdes det att även ha med ett fackligt perspektiv. Eftersom detta arbete 
kretsar kring en kommun togs det kontakt med en ledande person inom Kommunal Ängelholm. 
Med tanke på att personen arbetar nära Ängelholms kommun och har gjort det sedan innan 
omstruktureringen ägde rum kan hen bidra med betydelsefulla insikter. Ett tredje perspektiv valdes 
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för att komplettera ledningsperspektivet och fackperspektiv - följe-forskarperspektivet. I detta fall 
har respondenten deltagit i följeforskningsprojekt  angående Ängelholms Kommuns nya 1

organisationsform och i och med detta träffat både verksamhetschefer, enhetschefer, processledare, 
servicestöd, chefsstödjare, personal, skyddsombud och fackliga. 

4.3 Datainsamling   
Denna studie är kvalitativ och deduktiv. Den är kvalitativ av den anledningen att materialet samlats 
in genom semistrukturerade intervjuer vilket beskrivs nedan. Studien är deduktiv genom att de 
teoretiska utgångspunkterna fått bygga upp metoden vilket beskrivs nedan samt genom att 
slutsatserna av det resultat som detta material har genererat, dras utifrån samma teoretiska 
utgångspunkter som utgjort föregående kapitel.  

Intervjuguiden byggdes upp av den teoretiska analysmodellens fas 1; ”den äldre 
organisationsformens strukturella och kulturella påverkan på den agila förändringsprocessen och de 
konsekvenser på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som kunnat konstateras utifrån detta”. 
Det innebar att intervjuguidens frågor baserades på de förutsättningar, här benämnda som teman, 
som presenterats i AFS 2015:4 - både utifrån hur de upplevdes i den tidigare organisationsformen 
och hur de upplevs nu. På så sätt kan respondenterna ge en bra bild av analysmodellens första faser. 
För att omvandla de teman som AFS 2015:4 nämner så hämtades det inspiration från Prevents enkät 
om psykosocial arbetsmiljö vilken är till stor del är framarbetad utifrån denna AFS. Denna tydliggör 
innebörden av organisatorisk och social arbetsmiljö och utgör ett exempel på hur man kan 
formulera frågor utifrån den. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO 
och PTK (Prevent, u.å.). Men tanke på att Prevents enkät arbetats fram av både fackförbund och 
arbetsgivare utgjorde enkäten en bra referenspunkt för uppbyggnaden av intervjuguiden i detta 
arbete.  

Eftersom tema ”socialt samspel” och tema ”samarbete” ligger nära varandra i beröringspunkter 
lades dessa samman till ett och samma tema. Tema ”krav, resurser och ansvar” har fått den 
sammanfattande benämningen ”arbetsbelastning” istället, vilket den även fått i Prevents enkät. För 
att hålla intervjuns omfattning rimlig i förhållande till detta arbetes rekommenderade omfattning har 
varje tema inom organisatorisk och social arbetsmiljö, utifrån Prevents enkät, kokats ned till sitt 
mest centrala innehåll.  

Anledningen till att intervjuerna genomförts semistrukturerade är att även om det finns en tydlig 
lista med frågor indelade i teman så ligger dessa så pass nära varandra att det är svårt att avgöra 
vilken naturlig ordningsföljd de borde ha och att det är svårt tala om ett tema utan att beröra även ett 
annat. Exempelvis ligger det nära till hands att tala om stöd när man talar om arbetsbelastning. Av 
den anledningen passade denna intervjuform bra då deltagarnas svar då avgör vilken fråga eller 

 Det följeforskningsprojekt som genomfördes på Ängelholms kommun mellan 2015 och 2017 och som 1

presenterades våren 2018 hade till syfte att ge stöd för lärandet i den nya organisationen, både den politiska 
delen och den service- och utvecklingsinriktade delen (tjänsteorganisationen). Följeforskningsprojektet hade 
som mål att bidra till att man inom kommunen arbetar och presterar efter organisationens nya mål. 
Följeforskaren som intervjuas i detta arbete har på grund av sin kompetens varit deltagit i projektet i 
tjänsteorganisationen och inte i den politiska organisationen. Genom ”två workshops, 12 
fokusgruppintervjuer, en deltagande observation, en extern enkät, en beställarstudie, två analysseminarier, 
tre dialog-, lär- och uppföljningsseminarier med sammanlagt närmare 200 deltagare" så har nämnda 
följeforskare m.fl. inriktat sig på de agila arenorna och servicestödet och försökt skapa en helhetsbild av 
situationen som man senare analyserat. En djupare beskrivning av följeforskarens roll har i samråd med 
denne undantagits på grund av önskan om viss anonymitet. 
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vilket teman som bör följa härnäst och där de självmant tillåts dra paralleller mellan dem- något 
som ger intervjun ett naturligare förlopp och där respondenterna ges möjlighet att utveckla sina svar 
i den riktning som faller sig naturligt för dem (Denscombe, 2009, s. 234-235). 

4.4 Analysmetod  
De metoder som använts för att strukturera, presentera och analysera det empiriska materialet 
kommer att redovisas nedan.  

I resultatkapitlet har sammanställningen av intervjuerna presenterats utifrån samma struktur som 
byggt upp intervjuguiden och som stammar ifrån fas 1 av den teoretiska analysmodellen som 
presenterats utifrån de teoretiska utgångspunkterna; "den äldre organisationsformens strukturella 
och kulturella påverkan på den agila förändringsprocessen och de konsekvenser på den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön som kunnat konstateras utifrån detta”. Intervjuerna har 
därför redovisats under samma teman som byggt upp intervjuguiden - förutsättningarna för 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Som verktyg för att strukturera upp intervjuutskrifterna inför 
att de skulle sammanställas i resultatet användes innehållsanalys utifrån Watt Boolsens anvisningar 
(2007, s.93). Intervjuutskrifterna kodades efter intervjuguidens teman och materialet lästes sedan 
igenom flera gånger för att inte missa att ta med någon relevant information (s. 94). Utifrån det 
material som kvarstod kunde det konstateras att inga ytterligare underkategorier behövt för att göra 
resultatet tydligare. För att ha säkerställt att det empiriska materialet inte behövt fler koder eller 
några underkategorier togs det hjälp av oberoende, externa personer i bedömningen  (s. 90-92).     

För att analysera det empiriska materialet användes samma tematiska uppbyggnad som i 
resultatkapitlet. Analysen utgick ifrån fas 2 av analysmodellen; ”genom att analysera vilka 
organisatoriska och sociala arbetsmiljökonsekvenser som den agila förändringsprocessen fått kan 
man se vilka delar av den agila organisationsformen som stött på problem. Av att identifiera dessa 
kan man också se vad det är i den äldre organisationsformen som orsakat detta”. Fas 1 av modellen 
består alltså av respondenternas utsagor i resultatkapitlet och fas två är studentens (min) analys av 
situationen som återges i fas 1, utifrån teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

4.5 Etik  
Arbetet skapats utifrån Vetenskapsrådets fyra huvudkrav på ett etiskt forskningsförfarande och de 
åtta regler som dessa resulterar i:  

Informationskravet - (Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forsknings- uppgiftens syfte). Deltagarna i studien har innan intervjuerna påbörjats informerats om 
att de har möjlighet att medverka anonymt, att de har rätt att under arbetet med studien avbryta sin 
medverkan och om att materialet endast kommer att användas i forskningssyfte. I den inledande 
kontakten med respondenterna, samt vid intervjutillfället, har syftet med studien redovisats, vid 
vilken högskola den görs och att det är Emilia Norrman som står bakom den. Deltagarna i studien 
har också informerats om att de kan ta del av det färdiga arbetet på DiVA senast i Augusti 2018.     

Samtyckeskravet - (Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan). Eftersom denna undersökning kräver aktiv insats av deltagarna har samtycke inhämtats 
i samband med varje intervjutillfälle.  

Deltagarna i studien har vid intervjutillfället informerats om att de när som helst under aktiv 
process, både gällande intervjun och under kursens gång, möjlighet att avbryta sin medverkan eller 
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att få anonymiserad så långt detta är möjligt. De kommer heller inte att i samband med sådant 
avbrott eller anonymisering att utsättas för några påtryckningar att ändra sig. Tillfrågade som väljer 
att inte delta kommer inte under några omständigheter att utsättas för några repressalier eller 
liknande. Det föreligger heller inga beroendeställningar mellan ansvarig student för denna studie 
och deltagarna.  

Konfidentialitetskravet - (Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem). Ingen av respondenterna har efterfrågat anonymitet men deras namn och 
specifika titlar har ändå plockats bort från arbetet för att upprätthålla en acceptabel nivå av 
konfidentialitet och på så sätt minska risken för identifiering. Risken för att individer oavsiktligt kan 
identifieras har tagits i beaktning i förhållande till värdet av vad deras namn och titel hade kunnat 
tillföra och därav har slutsatsen att detta inte hade tillfört något av värde till arbetet dragits, samt att 
risken för eventuella negativa konsekvenser för deltagarna är små men eftersom möjligheten till 
viss anonymisering finns har detta gjorts för att ytterligare skydda deltagarna. Personuppgifter och 
inspelningar av intervjuerna som varit nödvändiga att inhämta under arbetes gång förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem och sparas endast tills dess att arbetet är slutfört 
och bedömt. Varken intervjuerna eller arbetet i stort behandlar etiskt känsliga uppgifter om enskilda 
och därav behöver ingen tystnadsplikt avges enligt Vetenskapsrådet.    

Nyttjandekravet - (Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings- 
ändamål). Alla data som samlats in genom denna studie kommer enbart att användas i detta 
forskningssyfte. De kommer alltså inte att lånas ut eller säljas till någon annan part oavsett syfte. De 
uppgifter som framkommer av detta arbete kommer inte tillåtas att användas mot någon av 
deltagarna på ett sätt som påverkar deras enskilda situation om de inte ger sitt samtycke till det. 
Detta område gäller främst främst situationer som rör vård eller tvångsintagning och liknande och 
sannolikt inte denna studie men för att visa på medvetenhet kring aspekten har den ändå 
presenterats här.Samtycke till att spela in ljud under intervjuerna har också inhämtats vid varje 
intervjutillfälle och deltagarna har informerats om att syftet med detta är att kunna transkribera 
intervjuerna så korrekt som möjligt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.50). 
  
4.6 Metoddiskussion  
Fördelen med att använda sig av semistrukturerade intervjuer instället för den planerade enkäten är 
att intervjuerna möjliggör mer utförliga och detaljerade beskrivningar än vad en enkät hade kunnat 
generera (Denscombe, 2009, s. 267). Intervjuerna gjorde det möjligt att ge studien en större 
organisationsteoretisk helhet än vad som tidigare var tänkt. De gav utrymme att träffa respondenter 
med god överblick över organisationen och som hade kunskap om organisationsteori i större 
utsträckning än vad anställda längre ner i organisationen kan antas ha och den möjligheten 
genererade ett djupare syfte. Nackdelen med att det inte blev enkäter är att ett personalperspektiv 
inte kunde inkluderas då det hade krävt en så omfattande mängd intervjuer för att bli representativt 
att det inte hade varit möjligt att genomföra under den tillgängliga tidsrymden. Den nackdelen har 
det försökts kompenseras för genom att studien omfattat respondenter som haft eller har nära 
kontakt med andra nivåer av organisationen än enbart ledningen.   

Att intervjuerna var semistrukturerade gav också fördelar i form av att respondenterna hade 
möjlighet att fördjupa sig i de frågor som de upplevde viktigast och det resulterade i en bredare och 
mer nyanserad blid vilket är till fördel för denna studie. Dilemmat är bara det att användningen av 
semistrukturerade intervjuer kan ha gjort att de frågor som ställts till respondenterna i denna studie 
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kan ha ställts på så olika sätt att de påverkat deras inriktning på svaren och att de därför riskerar att 
inte bli jämförbara även om de behandlar samma ämne (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.38). 
För att motverka detta har det prioriterats att ställa kontrollfrågor i form av den strukturerade frågan 
under intervjuernas gång för att kontrollera att respondentens inriktning på svaret är jämförbar med 
den.    

En nackdel med att använda intervjuer som metod är att de gör sig bäst ihop med andra metoder då 
det kan vara svårt att bedöma om man tolkat respondenten rätt eller i vilken utsträckning utsagan är 
färgad av situationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.53-54). I detta fall var det på grund av 
tidsbrist inte möjligt att komplettera med andra metoder utan studien har fått lita helt till 
intervjuerna vilket där med är till nackdel för den. Av den anledningen har den respondentvalidering 
som gjorts samt användandet av flera perspektiv varit av av stor betydelse för att denna nackdel inte 
ska bli alltför destruktiv.  

Andra undersökningsmetoder skulle kunna ha påverkat denna studies resultat på lite olika sätt. Om 
man gjort en deltagande observation under exempelvis APT:er eller agila arenor så hade man 
kunnat bilda sig en uppfattning om, om anställda och chefer verkligen agerar så som de beskrivs att 
de agerar i intervjuer. En sådan metod hade kunnat kullkasta det resultat och de slutsatser som 
denna studie resulterat i men hade samtidigt också kunnat bekräfta och nyansera dessa. Dock hade 
en sådan observation fått baseras endast på egna tolkningar och antaganden och på så sätt hade 
resultatet blivit mer subjektivt än vad det blir genom intervjuer då empirin där kommer direkt från 
respondenterna och därmed kan valideras genom dem. Att vara ensam observatör så som det hade 
blivit, hade också påverkat validiteten negativt då det inte hade funnits någon att jämföra 
anteckningar och slutsatser med. Om man hade gjort en enkät hade resultatet kunnat göras mer 
representativt och på så sätt hade studien nått en högre nivå av validitet än vad som beskrivs 
angående detta nedan. Detta eftersom man hade kunnat nå ut till fler respondenter under den 
tillgängliga tiden än vad som är möjligt genom intervjuer. Dock hade resultatet och slutsatserna haft 
svårt att bli lika nyanserade som med intervjuer då metoden försvårar för alltför detaljerade 
resonemang och utförliga, komplexa svar. På så sätt hade resultatet och slutsatserna riskerat att bli 
aningen förenklade i förhållande till verkligheten om man jämför med ett resultat av intervjuer.   

Fördelarna med att ha använt innehållsanalys som verktyg när det empiriska materialet 
sammanställts i resultatet är att även om det var omfattande så kunde det göras lätthanterligt (Watt 
Boolsen, 2007, s.95) En tänkbar nackdel med metoden dock är att man riskerar att missa betydelsen 
av det som inte faller under någon av de teman som man analyserar utifrån. I detta fall föll inte 
respondenternas visioner om hur organisationen borde se ut, under dessa teman och därför användes 
inte de delarna. I just det specifika fallet bör det inte ha haft någon betydelse för att uppnå syftet då 
visioner inte nämnts som av betydelse i de teoretiska utgångspunkterna.  

En fördel med att sammanställa en egen analysmodell är att den är enkel att förhålla sig till efter att 
man lagt ner tid på att konstruera den och på så sätt behövt göra sig införstådd med alla 
komponenter. På så sätt kan den göra analysarbetet enklare än vad det hade varit med en annan 
modell. Nackdelen är dock att man riskerar att ha en övertro till den egen förmåga att förstår 
komplex organisationsteori och missar viktiga aspekter. För att försöka komma tillrätta med den 
nackdelen har modellen konstruerats utifrån de teoretiska utgångspunkterna och de tidigare 
forskning som inkluderats i arbetet och har på så sätt försökts hållas väl förankrad.  
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Validiteten handlar om i vilken utsträckning data är exakt och träffsäker och när man använt sig av 
kvalitativ metod är det svårt att visa detta med absolut säkerhet. Däremot kan man tala om att data 
med rimlig sannolikhet är exakt och träffsäker genom att använda sig av flera olika perspektiv och 
respondentvalidering, det har gjorts i det här arbetet. Tre perspektiv har inkluderats, ledning, fack 
och forskning vilket ger studien en högre nivå av validitet då man då kan få en mer objektiv 
helhetsbild om kommunens situation än om man enbart hade inkluderat respondenter från ett och 
samma håll (Denscombe, 2009, s.184-185, 380). Respondenterna har också givits möjlighet till att 
validera sina utsagor genom att de fått ta del av transkriberingen av den intervju de deltagit i och 
göra rättelser eller förtydliganden i efterhand. På så sätt har det empiriska materialets träffsäkerhet 
ökat (s.380). Validet innebär också att man mätt det man vill mäta (Thurén, 2007, s.26-27). 
Eftersom intervjuguiden tagits fram utifrån de teoretiska utgångspunkter som presenterats i detta 
arbete görs bedömningen att rätt saker har undersökts och att validiteten således är god.  

Reliabilitet innebär att mätningarna är är tillförlitliga och att resultatet hade skulle ha blivit det 
samma om studien genomförts igen och av någon annan (Denscombe, 2009, s. 381). Den 
bedömningen är svår att göra angående detta arbete. Tillförlitligheten i förhållande till intervjuarens 
neutralitet påverkar denna studie i och med att erfarenheten av att hålla i dem inte bedöms som stor. 
I och med att intervjuerna genomförts på ett semistrukturerat sätt så är det svårt att avgöra om en 
annan intervjuare hade ställt frågorna på samma sätt och i samma följd. I och med att dessa aspekter 
skiljt sig åt mellan intervjuerna även om det var samma intervjuare kan det inte garanteras att svaren 
hade varit desamma om någon annan hade genomfört intervjun. I och med att studien rör en 
förändringsprocess som fortfarande är aktiv kan de också vara så att svaren hade blivit annorlunda 
om frågorna ställts igen även en ganska kort period senare då nya situationer hade hunnit 
uppkomma. Reliabiliteten kan därför sägas ligga på en lägre nivå snarare än en hög.   
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5. Resultat  
I resultatkapitlet har sammanställningen av intervjuerna presenterats utifrån samma struktur som 
byggt upp intervjuguiden och som stammar ifrån fas 1 av analysmodellen som presenterats utifrån 
de teoretiska utgångspunkterna. Respondenterna svarar på hur förutsättningarna varit i den äldre 
organisationsformen och hur de upplevs nu. De beskriver på så sätt "den äldre organisationsformens 
strukturella och kulturella påverkan på den agila förändringsprocessen och de konsekvenser på den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön som kunnat konstateras utifrån detta”.   


5.1 Ledning och styrning 
Respondenterna ger liknande svar när det gäller hur förtroendet för ledningen påverkats av 
omstruktureringen, ingen av dem talar om att det generellt sett skulle ha varit tydligt bristande, 
varken i den tidigare organisationsformen eller i den nuvarande - utan det skulle i så fall röra sig om 
mindre påverkan under förändringsprocessen. Från HR menar man att omstruktureringen inneburit 
ett för många väldigt nytt sätt att arbeta på och att förtroendet i och med det kan ha fått sig en törn.  

”Jag tror att det här arbetssättet och förhållningssättet har för många medarbetare inte 
uppfattats som något nytt utan man har tyckt att man redan arbetar agilt. Därför tror jag 
att i samband med starten av agila Ängelholm så var förtroendet för ledningen lägre än vad 
den är nu efter alla utbildningsinsatser som gjorts både för chefer och medarbetare”.  

Respondenten upplever nu att det har börjat vända och att inställningen till förändringen blir mer 
och mer positiv och förståelsen för det nya arbetssättet ökar för varje dag.”Den här tjänsten som jag 
har är nyinrättad och har inte funnits innan, så att jag tror att det var ett strategiskt bra steg att 
inrätta en tjänst som har till syfte att lyfta arbetsmiljöfrågorna och koppla ihop det med agila 
Ängelholm” - säger HR-utvecklaren och syftar på sin roll.  

Från fackligt håll medger man att man inte har hört så mycket om att förtroendet för ledningen 
skulle ha påverkats av omorganisationen men att man fått till sig synpunkter på förtroendet för lägre 
chefer i samband med förändringsprocessen.  

”På något sätt har man inte alltid accepterat och tagit till sig det nya arbetssättet som chef 
och det påverkar naturligtvis dem ute för då ska medarbetarna jobba utifrån det nya och 
det agila men vissa chefer kanske inte gör det”.  

Facket vill särskilt lyfta att det är viktigt att ha alla med sig när man ska gå in i en ny organisation 
för att kunna leva upp till det nya. ”Vissa på tjänstemannasidan, de har kanske inte varit så flexibla 
att de har velat jobba på det nya sättet utan mer”så här har vi jobbat innan och så ska vi fortsätta 
jobba ” - något man menar påverkar medarbetarnas förtroende för dem.  

Följeforskaren menar att man känt att det generellt sett finns ett starkt förtroende för ledningen, att 
den upplevs som strikt men professionell, men att ”det är naturligt med viss skepticism mot den 
under en så pass omfattande förändringsprocess”.  

Gällande effektivitet så anser samtliga respondenter att det är tidigt att uttala sig om några 
långsiktiga effekter. Man är också försiktig med att jämföra dåtid med nutid då det finns en 
gemensam åsikt mellan respondenterna i att förändringsarbete måste få ta tid och man anser att det 
inte gått så lång tid sedan implementeringen. Både fack och följeforskare lyfter dock frågan om hur 
lång tid det egentligen ska behöva gå innan alla är överens om att man uttala sig om långsiktiga 
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resultat eller när man bör kunna förvänta sig dem. Det finns däremot en försiktig optimism hos 
samtliga respondenter och följeforskaren anser att man kunnat se att exempelvis det blivit något 
enklare att hantera komplexa frågor i den nya organisationen vilket anses borde kunna tolkas som 
ett steg mot effektivare strukturer.  

5.2 Kommunikation  
Från HR har man uppfattat att det som att mål och uppdrag har blivit tydligare för medarbetarna i 
och med den nya organisationen och att det har blivit enklare att se sin roll och betydelse i det större 
sammanhanget. ”Jag tycker att man jobbar rätt bra med att försöka få tydlighet i mål och 
uppdrag”. Man upplever att man, genom samverkansavtalet vars struktur och förhållningssätt 
baseras på delaktighet och som kan kopplas direkt till Agila Ängelholm, arbetat systematiskt för att 
binda ihop OSA:n med det agila och att det givit resultat genom en ökad tydlighet i arbetet för 
medarbetarna.  

”När jag var på min första workshop gällande Agila Ängelholm så pratade man om ett agilt 
arbetssätt. Jag tänkte på hur ska jag få ihop det här med samverkansavtalet. Men sen insåg 
jag att det är precis samma sak som vad samverkansavtalets intentioner är; ta ansvar och 
var självgående, se helheten inte bara sin egen del, vi ska samverka, vi ska vara flexibla 
och se möjlighet, vi ska samla kompetenser och lösa situationer och vi ska signalera 
problem som behöver lösas vi verksamheten. Det här är ett sätt att hantera ständiga 
förändringar”.  

För att möjliggöra detta har samtliga involverade parter i samverkansavtalet och alla medarbetare 
fått utbildning i de nya arbetssätten. Dock vill HR-utvecklaren framhäva att det är en utmaning att 
få ner de nya arbets- och förhållningssätten till medarbetarnivå med tanke på att det finns de chefer 
som har fler än 50 anställda och att de kan påverka möjligheten att se varje individ. För att kunna 
skapa vidare tydlighet i mål och uppdrag är HR-utvecklaren ofta ute på verksamhetens olika 
arbetsplatser och deras arbetsplatsträffar för att prata om organisatorisk och social arbetsmiljö och 
chefs- och medarbetarrollen i den nya organisationen ”det här är inget självspelande dragspel utan 
det här måste hela tiden underhållas, det får inte stoppa upp”. HR-utvecklaren pratar vidare om att 
det måste vara ordning och reda i organisationen för att medarbetarna ska bli trygga med den och 
därför behövs det tydliga roller och klar struktur så att frågorna hamnar på rätt ställe och att man 
sedan håller sig till det.  

”Risken är att det här agila är att det blir så… att man undrar vem som som beslutar i 
frågan. Så chefsmandatet måste vara glasklart, tydliga roller, vilket det är. Kommer där en 
fråga som inte hör hemma på det stället så kan inte den chefen börja och rodda i det för då 
börjar man tillslut undra vem som beslutar”.  

Facket upplever inte att målen har kommunicerats ut tydligare eller otydligare i och med den nya 
organisationsformen utan snarare att det hållits en jämn nivå av otydlighet. Man menar att man 
möter både medarbetare som känner att de har koll på sin specifika verksamhets mål och de som 
inte riktigt verkar ha det. Några gemensamma övergripande mål har man inte kunnat identifiera 
utifrån sin kontakt med medarbetarna mer än att man ska vara till för kunden, medborgaren, vilket 
går att koppla till det agila, men att detta inte är annorlunda mot hur det var i den tidigare 
organisationsformen. ”Jag hör ingen direkt skillnad som ”så var målen då och nu är målen så”. 
Respondenten återkommer igen till att det på vissa ställen verkar finnas viss skillnad mellan chefers 
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uppfattning om och inställning till det nya agila och hur anställda ställer sig till och uppfattar det, att 
kommunikationen ibland brister;  

”Har du en chef som drar åt ett håll och de anställda åt ett annat håll då blir det ingen 
tydlighet på arbetsplatsen eller i verksamheten så jag tycker inte att det känns som att det 
är så tydligt”.  

Man oroas över att man fortfarande möter medarbetare som uppger att de inte förstår vad ett agilt 
arbetssätt är eller vet vad en agil arena är - trots att det gått tre år.  

”Det kan vara otydlighet likväl som det kan vara att man tycker att vi redan jobbar så och 
att man då inte tar det till sig. Det är en intressant fråga och jag har kanske inte riktigt 
något bra svar”.  

Det uttrycks också en oro över att arbetet med att bli en agil organisation ska ebba ut ju längre tiden 
går, att arbets- och förhållningssättet inte kommer att underhållas. I början upplevde man att många 
kände att det var nytt och spännande och man investerade i utbildningar och workshops men att nu 
under våren när det agila projektet med dessa investeringar ska avslutas känner respondenten sig 
rädd för att det ska dö ut i de delar av verksamheten som inte arbetat så sedan tidigare eller där man 
inte har engagerade chefer.  

Att det finns olika uppfattningar om vad det agila innebär och att det kan skilja sig lite mellan olika 
grupper är en bild som följeforskaren bekräftar. Något man reagerat på är att man också mött en del 
okunskap om det agila arbetssättet, även från fackligt håll, och det har väckt tankar kring hur 
aspekten med olika uppfattningar och arbetssätt slår mot verksamheten i stort. En del medarbetare 
verkar inte tycka att det agila innebär någon skillnad mot hur man tidigare arbetat, att man nu bara 
fått ett ord på det, medan andra verksamheter fått anpassa sig mer. Från ett forskningsperspektiv så 
har man dock svårt att svara på hur målens tydlighet sett ut innan den nya organisationsformen då 
följeforskarna kom in mitt i processen men intrycket uppges vara att de nya målen och syftet, i 
början av omstruktureringen, kommunicerades ut av konsulter vilka tydliggjorde inriktningen på ett 
bra sätt och att ledningen längre fram i processen följde upp med vidare information genom 
intranätet och på APT. Att använda sig av intranätet har hos följeforskaren väckt funderingar kring 
om det tillvägagångssättet varit positivt eller ej, ”det är en svår värdering att göra men man kan ju 
fråga sig om folk verkligen läser det då”. Respondenten menar att detta sätt att försöka förankra 
kunskapen kan ha viss negativ inverkan på hur väl det agila arbetssättets etableras.     

5.3 Delaktighet  
Från HR-utvecklarens sida betonar man att man arbetar med delaktigheten men att man ännu inte 
nått målet. ”Alla ska känna att det är på riktigt, och att det ger något tillbaka att bidra med sina 
åsikter, vilket innebär att cheferna måste visa i handling att man lyssnar på sina medarbetare. 
Respondenten menar att medarbetarna annars kan uppfatta det som att allt egentligen redan är 
bestämt och att deras möjligheter att komma med synpunkter är ett spel för gallerierna.  

”Det är inte det vi vill ha, utan vi vill ha en transparens där det kanske inte är så att det 
finns något färdigt förslag utan det jobbar man fram tillsammans. Men där är vi inte än, det 
finns många medarbetare som inte vill ha ett ”blankt papper” utan de vill ha ett färdigt 
förslag som de ska prata kring. Men målet är ju att man egentligen ska ha ett blankt papper 
och att man tillsammans ska komma fram till ett bra förslag”.  
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Respondenten menar att det tar lång tid innan man skapat den nya kulturen där denna typ av 
arbetssätt är en del av organisationens kultur men att man sakta rör sig framåt på den punkten. 
Vikten av att cheferna vågar ha transparens i de grunder på vilka de fattat beslut och hur man 
analyserat förslag från medarbetarna betonas också som en del i den kultur man vill skapa. På så 
sätt får medarbetarna en större förståelse och kan lättare acceptera även om det inte blev som de 
hade önskat, anser HR-utvecklaren. Målet är att få en organisation där medarbetarna förstår att de 
också har ett ansvar i att medverka och att de med delaktigheten får möjlighet att påverka chefen så 
chefen blir den chef de vill ha och att arbetsplatsen bli så som de vill att den ska vara samtidigt som 
cheferna ska ge förutsättningar för denna delaktighet.  

”Vi jobbar i en väldigt slimmad organisation och det gör kanske att chefen ibland, när det 
kommer någon tanke om en förändring till exempel, att ”nej jag vill inte oroa mina 
medarbetare, det kan hända att det kanske inte blir någonting med den förändringen” eller 
”de har så mycket att göra, jag vill inte oroa dem nu”. Men i det här systemet, både med 
det agila, där vi ska jobba med ständiga förändringar, förbättringar och samverkansavtalet 
som pratar om att vi ska ta med  medarbetarna i allt det vi gör - så måste vi ”oroa” 
medarbetarna hela tiden för att de ska kunna vara med och på, hela tiden. Så att det blir ett 
naturligt tillstånd att hela tiden jobba med förändringar tillsammans”.  

HR-utvecklaren tar upp att en del av ifrågasättandet av varför man ska dela med sig av synpunkter 
om de ändå inte följs upp eller gör skillnad kan bero på att Ängelholms kommun har relativt stora 
problem med den fysiska arbetsmiljön sedan lång tid tillbaka. Respondenten menar att många 
medarbetare har påpekat brister i så många år men att många nu tröttnat på att dela med sig av 
synpunkter när de ofta fått som svar att ledningen känner till det men det finns inte pengar då 
politikerna vill att kommunen ska spara.  

”Det handlar ofta om stora kostnader och det börjar bli många projekt som ska åtgärdas. 
Det verkar vara svårt för politiken att enas om vilka projekt som ska prioriteras och 
åtgärdas” 

, säger HR-utvecklaren och syftar också på det instabila politiska läget i Ängelholms kommun. 
Respondenten menar att detta också gör att arbetet med den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön hindras i organisationen i stort;  

”cheferna är ganska så hårt belastade, det blir mycket lappa och laga med den fysiska 
miljön - det andra kommer man aldrig till. Man kommer till det när skadan redan är 
skedd”.  

Av den anledningen vill man från HR framhålla att man verkligen försöker se till att synpunkter på 
OSA och det agila ska tas hänsyn till för att inte ta udden av de satsningar man gör på dessa båda 
områden. Genom att HR-utvecklaren är med på olika APT och föreläser försöker man också visa 
hur man på ett enkelt sätt kan ta upp några frågor om OSA för att den inte prioriteras bort. 

Från Kommunals håll anser man att medarbetarna till en början hade möjlighet att komma med 
feedback och vara delaktiga i och med de workshops och föreläsningar som anordnades och att 
ledningen visade att man tyckte att det var viktigt men att man redan då hörde farhågor bland 
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medarbetarna om att det som man bidrog med inte skulle komma att tas tillvara på eftersom man 
upplevt den tendensen tidigare. 

”Av det vi har hört så känner vi att det säkert finns de arbetsplatser där man får 
återkoppling men generellt sett känner man att ”det här har vi tjatat om och påpekat i så 
många år”, givit förbättringsförslag eller man man nu ska kalla det, och så får man ingen 
feedback tillbaka på det utan man fortsätter göra som man alltid gjort. Då känner man 
litegrann att varför ska vi lägga tid på workshops och föreläsningar och så vidare om ingen 
tar tillvara på det som kommer ut av det”.  

Utifrån det man fått till sig av medarbetarna upplever man det inte som att det är någon större 
skillnad på hur återkopplingen och feedbacken fungerat i den nya organisationsformen jämfört med 
den tidigare. Man utesluter inte att det finns dem som arbetar bra med detta på sin APT men känslan 
är att antingen så glöms återkopplingen bort eftersom alla har mycket att göra eller så kanske det är 
så att man inte givit den nya organisationsformen tillräckligt med tid än. Man lyfter, precis som HR-
utvecklaren, APT som en viktig del i möjligheten till delaktighet men att det specifikt inom vissa 
yrkesgrupper känns som att man får forcera fram saker under dessa tillfällen och att vissa 
synpunkter aldrig tas upp eller hinns med. Ett annat problem som man från facklig håll vill lyfta är 
att många av ombuden har svårt att hinna med sina uppdrag eftersom de har mycket att göra i sin 
ordinarie verksamhet, att deras delaktighet bli litegrann i mån av tid och att de därför kanske inte 
alltid har möjlighet att arbeta för högre delaktighet som man egentligen hade önskat. 

Även Kommunal lyfter att det fysiska arbetsmiljön med eftersatta lokaler, brister i hjälpmedel och 
ergonomiska faktorer är ett hinder för att många andra viktiga frågor, som organisatorisk och social 
arbetsmiljö men även det agila, prioriteras längre ut i verksamheterna. Man menar att detta till stor 
del stammar från politiken som ofta vill spara men också från det instabila politiska läget i 
Ängelholms kommun som motarbetar eller drar ut på beslut som i förlängningen hade kunnat 
påverka arbetsmiljön positivt. Denna historia av att ingenting händer menar Kommunal precis som 
HR-utvecklaren kan ha gjort att medarbetarna inte engagerar sig i synpunkter på den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön eller ser en poäng med att vara kreativ och ta initiativ 
vilket den nya organisationsformen ska uppmuntra till.  

Följeforskaren känner också till att det politiska läget i Ängelholms kommun är instabilt och till viss 
del ineffektivt och att det fått följder för den fysiska arbetsmiljön i den kommunala verksamheten. 
Följeforskaren håller med de andra respondenterna om det faktum att detta kan ha fått som följd att 
medarbetarna inte längre känner motivation till att vara delaktiga och proaktiva på det sätt som 
krävs i en agil organisation eller till komma med synpunkter på även den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön.   

5.4 Arbetsbelastning  
Från HR:s håll ser man en viss risk för att ökad arbetsbelastning i förhållande till att det kan vara 
påfrestande att behöva vara nyskapande då initiativtagande och samverkan är en stor del av den nya 
organisationsformen.  

”Ibland så känns det så, men det gäller ju att chefen ger dem utrymme till detta. Då är det 
inga problem. Men om man slimmar det för mycket finns det inget utrymme för denna 
kreativitet, då är det liksom bara ”do it by the book” och sen är det bra. Så man måste 
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bygga denna kreativa arbetsmiljön så att det finns utrymme, mötesplatser, mötesforum, där 
man tar tillvara på tankar och idéer”.  

Även om man vill framhålla att ledarskapet är det som ger förutsättningar för att arbetsbelastingen 
inte ska bli för hög så finns det en viss oro över att chefernas mandat påverkas av politikerna. Om 
det exempelvis skulle införas anställningsstopp eller liknande så riskerar man att försätta många 
arbetsplatser i en ohållbar arbetsmiljösituation och då riskerar man att få svårt att leva upp till 
OSA:n gällande arbetsbelastning. Eftersom politikerna redan nu flaggat för att man kommer att 
behöva spara under den närmsta tiden är denna aspekt mer än aktuell. Man pratar om att det därför 
är viktigt att ställa krav uppåt och returnera det som man net känner att man kan leva upp till och att 
AFS 2015:4, OSA:n, ger ett bra redskap för att utveckla denna förmåga, ”vi måste bli bra på detta 
för att bli en attraktiv arbetsgivare”.   

Ett liknande perspektiv förs fram av Kommunal, man upplever att många medarbetare känt att de 
kanske inte riktigt haft tid att gå på olika föreläsningar och workshops eftersom deras verksamheter 
är redan präglas av hög arbetsbelastning. Ledningen uppges ha varit tydlig med att utbildning i den 
nya arbetssätten inte är fritt valt men man poängterar att medarbetarna inte kompenserats för den tid 
som de lagt på detta när de väl är tillbaka på sina arbetsplatser och att detta försatt dem under en 
högre arbetsbelastning.  

”Exakt hur mycket arbete det har genererat när man har kommit tillbaka det vet jag inte 
men jag har förstått att det blir en del arbete. Så är det ju när man varit borta ett antal 
timmar. Det är vid rätt många tillfällen som man haft aktiviteter”.  

Man menar att de anställdas lojalitet mot sina chefer, kollegor och sina kunder och brukare bidrar 
till situationen,  

”man vänder och vrider på sig själv så gott det går och fixar det man jag tror att det har 
funnits en frustration över att man känt att man egentligen inte har tid att gå på 
föreläsningar och så vidare”.  

Dock vill man inte lägga skulden på de närmsta cheferna;  

”cheferna ute har extremt mycket att göra, de har ganska många underställda. Jag tror 
alltså inte att det egentligen handlar om att cheferna har en ovilja att ge det stödet via 
resurser, samtal eller på något annat sätt utan det handlar mer om att de har så mycket att 
göra själva”.  

Även om chefer primärt inte är medlemmar i Kommunal har man ändå fått till sig att deras 
arbetsbelastning också har verkat vara extra stor i och med förändringsprocessen då den inneburit 
många möten vilket har gjort att de kan ha upplevts som ännu mer frånvarande än tidigare och att 
man då kanske inte helt har hunnit med sitt arbetsmiljöarbete. Även de, upplever respondenten, har 
ibland känt att de inte hinner med workshops, utbildningar och möten. Om det bara rör sig om den 
period som man kan definiera som förändringsprocessen eller om det inte blir bättre tycker 
respondenten ännu är svårt att svara på. 

Ytterligare en dimension av arbetsbelastning framförs av följeforskaren. De (forskarna) har kunnat 
se att många av de processledare som haft som uppgift att arrangera agila arenor ofta har så mycket 
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att göra att de upplever att de inte hinner med med detta uppdrag. De upplever stress ”till den grad 
att de avsäger sig rollen” enligt följeforskaren. Vidare berättar respondenten att man fått en känsla 
av att ledningen inte verkat ha planerat för hur man ska parera för en tänkbart försämrad 
organisatorisk och social arbetsmiljö under förändringsarbetet och även i den efterföljande nya 
organisationsformen.  

5.5 Socialt samspel och samarbete  
HR-utvecklaren har svårt att svara på om samspel och samarbete har blivit enklare med tiden då 
yrkesrollen inte innehafts sedan så lång tid tillbaka men har däremot uppmärksammat att 
utvecklingsarbete pågår. Ett exempel på det återfinns inom ett av huvuduppdragen.  

”Det är dock inom verksamhetsområdet men där cheferna har olika ansvarsområden. Där 
har man intensifierat samarbetet mellan enhetscheferna och de fackliga representanterna. 
Enhetscheferna hade tidigare egna samverkansgrupper. De har nu gått ihop med sina 
chefskollegor och bildat gemensamma samverkansgrupper (3-5 chefer per grupp)”.  

HR-utvecklaren menar att detta är en process som måste få ta tid och att det går framåt och att man 
har många spår att haka i och jobba vidare på - även om det agila projektet nu avslutas. 

Från fackligt håll upplever man att den nya organisationsformen till viss del har gjort det enklare att 
vara agila och samarbeta över verksamhetsgränser, att samverka, men man önskar att man hade 
kommit längre efter de tre år som gått.  

”Jag kan inte säga att jag tycker att allt borde ha varit klart idag men det är fortfarande så 
att man mest sköter sitt eget, man signalerar inte och har inte de här agila arenorna så 
brett som man hade önskat. Det finns fortfarande de här stuprören som man pratar om att 
man inte vill ha”.  

Respondenten är inte säker på varför det ser ut såhär men nämner att det både kan bero på att man 
vill arbeta på det sätt som man alltid gjort, att man är rädd för ett nytt arbetssätt eller på att det kan 
kännas omständigt och som ett merarbete och en belastning att behöva ha en dialog med en annan 
verksamhet och gå in och peta i deras förehavanden - trots att det hade kunnat bli bättre för 
medborgaren. Man talar och att det också skett vissa kulturkrockar mellan några av de verksamheter 
som tidigare kallades förvaltningar när de behövt förenas i vad man nu benämner som 
huvuduppdrag. Detta bekräftas av följeforskaren som berättar att man kunnat se tendenser till 
konkurrens och oroligheter inom huvuduppdraget Lärande och Familj, man har haft svårt att 
samarbeta och mest bara försökt överleva sammanslagningen. Just Lärande och familj kommenterar 
även Kommunal. Respondenten ger ett exempel på detta; funktionsstödet som lyfts ut från den 
gamla socialförvaltningen skulle nu ingå i samma sammanslagning som utbildningsverksamheten. 
När man slog ihop dessa två verksamheter uppstod problem då deras respektive arbetssätt låg långt 
ifrån varandra. Inom skolan var man van att arbeta mer processinriktat och självständigt medan 
funktionsstödet varit väldigt styrt från centralt håll. Inom funktionsstödet var man helt enkelt inte 
vana att jobba på det sätt som skolan är och man upplevde att man inte hängde med i det som 
skolfolket pratade om eller i deras arbetssätt när man skulle samverka. Respondenten menar att 
även om man börjat närma sig varandra så finns det fortfarande ett stort avstånd. Man har upplevt 
att det funnits ett motstånd till samarbeta mellan dessa och att man exempelvis har använt olika 
former av sekretess som argument till varför det inte går - befogat eller ej vill respondenten låta svar 
osagt. Respondenter från kommunal avslutar dock med att de andra huvuduppdragen fungerar bättre 
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och tror att det är på grund av de haft liknande kulturer sedan tidigare och därmed haft lättare att 
samverka och samarbeta. 
  
Följeforskaren känner till att samarbetet i huvuduppdraget lärande och familj, större 
samverkansmöjligheter till trots, har varit problematisk på det sätt som kommunal återger det men 
vill dock också påvisa att huvuduppdraget Samhälle har fungerat betydligt bättre och att man 
speciellt från verksamheten ”Kultur” som nu blivit en del av detta huvuduppdrag varit väldigt nöjda 
över att man fått komma fram på ett nytt sätt och fått möjlighet till samarbete och delaktighet. Man 
menar att det verkar skilja sig åt mellan olika delar av verksamheten trots att alla alla delar i teorin 
fått större möjlighet till samarbete.  

Gällande effektivitet så anser samtliga respondenter att det är tidigt att uttala sig om några 
långsiktiga effekter. Man är också försiktig med att jämföra dåtid med nutid då det finns en 
gemensam åsikt mellan respondenterna i att förändringsarbete måste få ta tid och man anser att det 
inte gått så lång tid sedan implementeringen. Både fack och följeforskare lyfter dock frågan om hur 
lång tid det egentligen ska behöva gå innan alla är överens om att man uttala sig om långsiktiga 
resultat eller när man bör kunna förvänta sig dem. Det finns däremot en försiktig optimism hos 
samtliga respondenter och följeforskaren anser att man kunnat se att exempelvis det blivit något 
enklare att hantera komplexa frågor i den nya organisationen vilket anses borde kunna tolkas som 
ett steg mot effektivare strukturer.  

5.6 Stöd  
HR-utvecklaren lyfter fram att de utbildningar och workshops som har hållits under 
omstruktureringen har utgjort ett tydligt stöd från ledningens sida. Genom att få medarbetarna att 
förstå syftet med omstruktureringen och det agila arbetssättet har man försökt undvika oklarheter 
och oro.  

Man har från Kommunals sida lyft att dessa aktiviteter kan ha skapat en ökad arbetsbelastning för 
medarbetarna men vill samtidigt säga att man förstår andemeningen med detta, att den är positiv 
och att detta har varit till för att stötta medarbetarna i omstruktureringen. På så sätt menar man att 
den formen av stöd ökat under själva förändringsprocessen. Man nämner dock att medarbetarna 
sedan långt tid tillbaka önskat att deras närmaste chefer hade varit mer närvarande och under 
förändringsprocessen anser kommunal att många känt att cheferna varit tvungna att vara ännu mer 
frånvarande för att gå på möten kring omstruktureringen - därav har det mer personliga stödet 
sjunkit under denna period. Dock framhåller man att det finns en chans att detta blir bättre ju längre 
man kommer ifrån tiden för implementeringen då antalet möten återgår till en mer normal mängd.  

Följeforskaren menar att man fått till sig att många medarbetare upplevt att de utbildningar och 
workshops som man har fått deltaga i har utgjort ett bra stöd från ledningens håll. Respondenten 
påpekar dock att det upplevda extra stödet man hört om endast har hängt ihop med 
förändringsprocessen och kan inte svara på om det är något som upplevts som fortsatt bättre även 
efter denna.   
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6. Analys  
6.1 Ledning och styrning 
Här kan man dra paralleller till Birkinshaws studie om lärdomar av agil implementering. Han talar 
om att aktieägarna behöver göras införstådda med det som komma ska för att inte skapa otrygghet 
och i förlängningen skepticism (2018, s.40-42). I detta fall har Ängelholms kommun arrangerat 
utbildningar för att göra de anställda införstådda med den förändring man ska genomgå vilket kan 
liknas vid vad Birkinshaw föreslår för aktieägare, och har på så sätt försökt skapa förutsättningar för 
mottaglighet för det nya. Respondenterna tecknar tillsammans en bild av att förtroendet för 
ledningen kan ha kommit att påverkas negativt när förändringsprocessen dragit igång då det rått 
oklarheter om syftet och därav kan det tolkas som att de utbildningar som satts i har varit till nytta.  

Det finns dock inte någon enhetlighet i hur avgörande denna inledande skepticism varit utifrån det 
svar som respondenterna ger denna fråga, då följeforskaren talar om att det är naturligt att 
medarbetarna känner sig skeptiska när de står inför en omfattande förändring och indikerar därmed 
att det inte behöver utgöra ett långsiktigt hinder för implementeringen. Därför är den komplicerad 
att analysera vidare. Hur implementeringen kom att fungera i praktiken beskriver respondenterna 
under de teman som följer detta och därför fortsätter analys av mottaglighet och förankring nedan.   

6.2 Kommunikation 
Jacobsen och Thorsvik (2014, s.113-115) beskriver att en upplevd gemenskap genom gemensam 
organisationskultur kan ge trivsel och tillit bland medarbetarna vilket i sin tur kan få som följd att 
de känner motivation till att prestera. Detta eftersom gemensamma mål kan göra att man känner att 
man arbetar mot någonting större, någonting som går bortom individen, vilket kan skapa ett djupare 
engagemang. Under en lång tid av gemenskap och tillhörighet växer tryggheten med att 
experimentera och vara proaktiv. Denna tillhörighet, gemenskap, motivation och tillit gör att 
samarbete över organisatoriska gränser kan fungera smidigare då man under upplever varandra som 
konkurrenter utan som lagmedlemmar. På så sätt kan upplevd otydlighet i mål och uppdrag 
förklaras genom att den agila organisationens kultur inte är gemensam för alla medarbetare än. 

Det finns aspekter i hur respondenterna beskrivit situationen som tyder på att den agila 
organisationskulturen inte är gemensam för alla ännu. Bilden av hur kommunikationen mellan 
anställda och ledning fungerat förenar till viss del respondenterna. HR talar om att det är en 
utmaning att få ner de nya arbets- och förhållningssätten med ansvarstagande, självständighet, 
helhetstänk, samverkan, flexibilitet och signalerande av problem till medarbetarnivå då cheferna har 
många anställda. Respondenten vill ändå mena att man jobbar bra med detta, exempelvis genom 
utbildningar och APT. Det verkar dock vara en verklig svårighet som eftersom kommunal menar att 
man fortfarande möter olika uppfattningar om vad de agila innebär och även de som inte vet alls. 
Samma bild ges av följeforskaren. Det verkar gälla alla nivåer av organisationen, chefer fack och 
anställda. Det perspektiv som lyfts fram av Kommunal kan bidra till att förklara varför effekterna 
uteblivit, man talar om att det skapas otydlighet när chef och medarbetare stävar åt olika håll 
pågrund av att de tolkat de nya målen olika.  

Appelbaum et al. konstaterar utifrån sin forskning att en agil organisation kräver kontinuerligt 
underhållningsarbete för att upprätthållas, det inte nödvändigtvis är så att man kan se det som ett 
projekt med tydligt avslut (2017, s.71-72). Respondenterna ger en bild att målen med den nya 
organisationen förmedlades bra genom utbildningar och workshops i början av 
organisationsförändringen men den fackliga representanten och följeforskaren ifrågasätter om den 
verkligen förankrats då man fortfarande möter oklarhet. Detta bekräftar de slutsatser som 

!31



Appelbaum et al. kunnat dra av sin forskning. Att både anställda och chefer uppfattat, tolkat och 
engagerat sig olika mycket i sina nya agila roller och i arbets- och förhållningssättet kan resultera i 
att respondenten från Kommunal får rätt i sin farhåga; att arbetet med att bli en agil organisation ska 
ebba ut ju längre tiden går då det inte kommer att underhållas efter utbildningar och workshops.  

Att ha en medvetenhet och tålamod kring detta menar Joroff et al. är en viktig förutsättning för att 
motverka att investeringarna rinner ut i sanden (2003, s.294-296, 307) och det verkar finnas en 
medvetenhet om detta hos HR-utvecklaren när hon talar om att utvecklingen kan stoppa upp om 
inte arbets- och förhållningssätten underhålls. Sammanfattningsvis kan det alltså vara så att den 
agila organisationens kultur inte är gemensam för alla medarbetare än men att det som behövs är 
med tid för att alla ska vänja sig vid den. I nästa avsnitt nyanseras analysen av tidsaspekten 
ytterligare. 

6.3 Delaktighet  
Enligt Joroff et al. (2003, s.294-296, 307), så måste anställda ha förstått betydelsen proaktivitet och 
konstanta förbättringar av arbetet, vilket är förutsättningen för att uppnå en agil organisation. Man 
menar också att de insatser som man gör får mindre effekt om äldre struktur och kultur lever kvar. 
Appelbaum et al. lyfter fram att det inte räcker att de anställa får möjligheter att ta initiativ och 
experimentera genom agila arenor för att de faktiskt ska börja göra detta och nå en högre nivå av 
agilitet - utan ledningen måste vägleda de anställda till detta genom engagemang (2017, s.69-71). 
Eftersom många av organisationens anställda upplevt att det inte spelar någon roll om man kommer 
med synpunkter eller inte för att det ändå inte leder till någonting, i den äldre organisationsformen, 
så verkar denna bristande motivation vara någonting som upprepats så många gånger att den blivit 
till något av en organisationskultur. Nu när denna ställs mot en organisationsform där viljan att vara 
nytänkande är avgörande för organisationens utveckling ställer den till problem och bromsar 
implementeringen. Eftersom respondenten från Kommunal lyfter fram att man hade önskat att man 
hade kommit längre med det agila, främst gällande samverkan över verksamhetsgränser, då det gått 
mer än tre år sedan implementering tydliggörs det att implementeringen går långsamt. Denna 
upplevelse samt vetskapen om att många medarbetare inte känner motivation till innovation kan 
vara ett tecken på att en äldre organisationskultur ligger kvar och bromsar och kan därför bidra till 
att förklara bristen på tydliga framsteg.  

6.4 Arbetsbelastning  
Hobbs och Petit beskriver i sin studie att för att den agila organisationen ska kunna etableras så 
krävs ett stort stöd från en närvarande ledning (2017, s.15-16). Saknaden av detta kan få som följd 
att ett missnöje sprider sig i organisationen och det är en faktor som Appelbaum et al. har lyft fram 
som viktig för framgångsrik implementering av en agil organisationsform. De menar att det  är 
enklare att få nöjda anställa att vilja arbeta mot att nå organisationens uppsatta mål och ta till sig 
sina nya roller som mer delaktiga och proaktiva (2017, s.71-72). Respondenternas bild av 
situationen är till viss del samstämmig - arbetsbelastningen har ökat under förändringsprocessen. 
HR-utvecklaren talar om talar om att det kan ha inneburit en ökad belastning att vara behöva vara 
nytänkande och proaktiv, Kommunal talar om att det inneburit en extra arbetsbelastning att gå på 
utbildningar och workshops utan tidsmässig kompensation i det vardagliga arbetet och 
följeforskaren lyfter att processledarna som får ansvar för de agila arenorna utsätts för så hög press 
tidsmässigt att de avsäger sig sina uppdag. Alla dessa aspekter av arbetsbelastning kan härledas till 
brist på stöd. Både följeforskaren och den fackliga respondenten är inne på att många anställda  
upplevde en hög arbetsbelastning även i den tidigare organisationsformen. Det skulle alltså kunna 
vara så att medarbetarna även tidigare presterat mer än vad det klarat av på grund av att man känt 
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lojalitet mot kollegor, ledning och kunder och att nu när man upplever ännu lägre nöjdhet då stödet i 
den nya organisationsformen minskat, så blir man mindre motiverad att ta till sig det nya och därför 
går implementeringen nu långsamt.   

6.5 Socialt samspel och samarbete  
Enligt Yang och Lius studie om nätverksstruktur med färre organisatoriska hinder innebära goda 
möjligheter för agilt förhållningssätt (2012, s.1036, 1039) men så verkar inte alltid ha varit fallet. 
Respondenterna ger tillsammans en bild av att den nya organisationsformen har inneburit större 
möjligheter till samarbete och samspel, både mellan individer och mellan verksamheter genom de 
agila arenorna men att detta inte utnyttjats överallt. Respondenten från Kommunal lyfter att vissa 
delar av organisationen, som i och med sammanslagningen av olika verksamheter till huvuduppdrag 
förväntas samverka och samarbeta på ett djupare plan, - har mött svårigheter. Denna bild bekräftas 
av följeforskaren. Det har handlat att man stått långt ifrån varandra i arbetssätt och värderingar 
vilket skapat samarbetsproblem och i och med dessa en belastning som genererat motvilja. 

Detta kan härledas till den problematisering av starka subkulturer som Jacobsen och Thorsvik  
(2014, s.116, 127-132) presenterar och det som Yusuf et al. (1999, s.39) nämner om att 
motsättningar  kan uppkomma av en motvilja till att dela med sig av kompetens - något som kan 
passa in på den aktuella situationen som respondenterna menar skapat viss konkurrens.. Författarna 
talar om att det kan vara svårt att förena verksamheter om deras kultur står långt ifrån varandra. De 
nämner också att det inom dessa subkulturer kan uppstå ett destruktivt grupptänkande där man 
utvecklar skepsis mot andra grupper vilket kan spä på motsättningar. Detta kan bekräftas av det som 
respondenten från Kommunal lyfter, att sammanslagningen kan på vissa arbetsplatser upplevts som 
man att man ”går in och petar i andras förehanden”.  

Den tillit och gemenskap som en gemensam organisationskultur skapar ger ofta ett bättre samarbete 
över organisatoriska gränser då man inte ser varandra som konkurrenter utan som ett lag, enligt 
Jacobsen och Thorsvik (2014, s.113-115). Samtliga respondenter lyfter att det inom vissa 
huvuduppdrag också fungerat bättre och från fackligt håll så anser man att det verkar beror på att de 
lång närmre varandra i kultur sedan tidigare och att förändringen för de delarna av verksamheten 
inte blev lika stor som för vissa andra. Sammantaget kan det utläsas av detta att den ökade 
möjligheten till samarbete och samspel som den agila organisationsstrukturen gjort utrymme för 
hämmas i sin effekt i på grund av att vissa subkulturer från den tidigare organisationsformen var så 
starka att de överlevde sammanslagningen till huvuduppdrag. När subkulturerna tvingades samman 
genom agila arenor uppstod istället motsättningar som hämmat den agila utvecklingen även om det 
nu börjat vända. Att organisationskulturer spelat stor roll för hur kravet på utökat samarbete tagits 
emot visas tydligt genom att de verksamheter som låg närmre varandra sedan tidigare kunde 
utnyttja arenorna bättre medan övriga upplade svårigheter.  

6.6 Stöd   
Joroff et al. (2003, s.294-296, 307) beskriver att utbildningar och workshops under 
förändringsprocessen är en viktig stöttande aspekt och att det är betydande för hur den agila 
organisationsformen ska tas emot. Att även chefer omfattas av dessa utbildningar beskriver 
forskarna Hobbs & Petit som viktigt eftersom de behöver förstå de nya kraven och inriktningarna 
för att kunna stötta sina anställda. Deras studie visar vidare att en agil organisationsförändring 
kräver ett stort stöd från en närvarande ledning för att kunskapen ska förankras (2017, s.15-16). 
Respondenterna beskriver tillsammans att dessa insatser har gjorts och att det resulterat i att man 
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upplevt att ledningen satsat på att få alla med sig och försökt underlätta för medarbetarna att hantera 
förändringen.  

Organisationens nya struktur bör i teorin vara plattare eftersom det är en förutsättning för det agila 
arbets- och förhållningssättet enligt Yang och Liu (2012, s.1036, 1039) och Yusuf et al. (1999, s.39) 
Något som talar mot att det är så kommunens organisationsstruktur har blivit är att 
sammanslagningarna av de olika verksamheterna instället har gjort att cheferna fått ännu fler 
anställda under sig och på så sätt fått ännu svårare att att hinna se alla medarbetare och stötta dem. 
Det verkar som att det mer personliga stödet som ges av lägre chefer längre ut i organisationen, inte 
har blivit bättre utan snarare tvärt om. Både Kommunals representant och följeforskaren talar om att 
cheferna varit mindre närvarande under den agila förändringsprocessen. Omstruktureringen har 
inneburit fler möten för cheferna och därmed har de blivit tvungna till en ännu större frånvaro, 
menar respondenterna. Det talas om att det är en situation som funnits i organisationen sedan lång 
tid tillbaka. Detta är en faktor som hämmar det agila. Eftersom respondenten talar om att 
förhållandena med frånvarande chefer som inte hinner se alla medarbetare fanns redan innan den 
agila organisationen började implementeras skulle den kunna härledas till att vara rest av den 
tidigare organisationsstrukturen. 

6.7 Slutsatser        

• På vilka sätt kan äldre organisationsstruktur och organisationskultur påverka en agil 
organisationsförändring? 

I det här fallet verkar en tidigare organisationskultur baserad på en lång tid av synpunkter på den 
fysiska arbetsmiljön utan respons eller resultat ha gjort att många anställda inte ser någon mening 
med att anamma det agila förhållningssättet och vara delaktiga och kreativa på det sätt som nu 
förväntas. På så sätt hämmas implementeringen av den agila organisationen trots att man skapat den 
agila struktur med agila arenor som ska ge förutsättningar för detta.  

Det finns också tendenser som tyder på att interna subkulturer som rått inom olika delar av 
verksamheten, och som blivit tydliga i och med sammanslagningen till huvuduppdrag, hindrat att 
vissa agila arenor kan utnyttjas. Vissa verksamheter har haft svårare att samarbeta på grund av att 
dessa stark levt kvar - något som fått som följd att den nya agila organisationsformen med ökad 
möjlighet till samarbete haft svårt att få fäste och på vissa arbetsplatser även mötts med motstånd.   

• Vilka organisatoriska och sociala arbetsmiljökonsekvenser kan en agil 
organisationsförändring få? 

Av analysen framgår det att implementeringen av den nya organisationsformen generat en större 
arbetsbelastning för både anställa och chefer då det inte frigjorts extra tid för utbildningar och 
workshops och delaktighet i och arrangemang av agila arenor utan man förväntades lösa sina 
ordinarie arbetsuppgifter ändå. I och med detta minskade också stödet för medarbetarna när 
cheferna fick ytterligare möten att gå på och blev ännu mer frånvarande. I och med detta påverkades 
förtroendet för ledningen åtminstone inledningsvis negativt.  

Möjligheten till övriga aspekter av organisatorisk och social arbetsmiljö som delaktighet, 
handlingsutrymme, samverka och  kommunikation ökade i och med den nya organisationsformen 
men den äldre organisationsstrukturen och organisationskulturen levde kvar i den utsträckning att 
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de fick hämmande effekter och därav förblev de ökade möjligheterna på många arbetsplatser, just 
bara möjligheter.  
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7. Diskussion  
7.1 Validitet 
Syfte med arbetet är uppfyllt eftersom frågeställningarna kunde besvaras och eftersom den teori och 
de tidigare studier som använts bekräftas av denna studie kan resultatet anses ha en relativt hög nivå 
av validitet. Dock är detta inte nödvändigtvis oproblematiskt. När en studie baserats på deduktion så 
exkluderar man också det oväntade och på så sätt riskerar man att gå miste om nyanser och 
variationer, man ser helt enkelt bara det man vill (eller inte vill) se. På så sätt kan trovärdigheten 
ifrågasättas även om man håller en hög nivå av validitet. Detta kan vara fallet med denna studie, 
den är så tydligt baserad på den grundläggande teori och tidigare forskning, och sökande efter 
bekräftelse av denna, att den riskerar att ha exkluderat oväntad kunskap. Inte minst genom att 
innehållsanalys har använts, där materialet kodats efter teman som kunnat konstateras av den 
använda teorin och där det mesta som inte kan besvara frågeställningarna har sorterats bort. 
Effekten av detta kan ha gjort att nya insikter om agil organisationsförändring och hur den ter sig  
praktiken aldrig ens tog sig vidare från de första utskrifterna av intervjuerna. Den deduktiva 
ansatsen i detta arbete har alltså en helt avgörande betydelse för det resultat som kunde presenteras 
här.   

7.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten för studien upplevs fortfarande som svårbedömd. Dels på grund av att erfarenheten av 
att göra intervjuer inte är speciellt stor vilket nämndes in metodkapitlet men också för att de 
semistrukturerade intervjuerna blev lite för semistrukturerade i och med denna begränsade 
erfarenhet. Det hade underlättat om jag hade varit lite tryggare med situationen för nu upplevde jag 
att jag tenderade att omedvetet öka det semistrukturerade intaget genom följdfrågor som inte gavs 
till alla respondenter. På så sätt har reliabiliteten påverkats negativt då en annan mer erfaren 
forskare eller student förmodligen ställt frågorna på ett annat sätt vilket möjliggör nyansskillnader i 
svaren.  
  
7.3 Generaliserbarhet  
Generaliserbarheten för denna studie bedöms ha både starkare och svagare sidor. Något som talar 
till studiens fördel är att det resultat som den givit och de slutsatser som kunnat dras utifrån detta till 
stor del stämmer överens med vad tidigare forskning och teori visat. På så vis ökar sannolikheten 
för att resultaten går att generalisera. Något som däremot kan vara till nackdel för studien är att den 
genomförts på en kommun. Eftersom Ängelholms kommun anses vara först i Sverige med att 
profilera sig som helt agila finns det hittills ingen jämförbar miljö att studera. Efter som en kommun 
är en verksamhet som är tydligt politiskt styrd skiljer den sig från andra organisationen och på så 
sätt kan den mån av i vilken utsträckning denna studies resultat ifrågasättas. Det kan inte uteslutas 
att det politiska inslaget har påverkat organisationens implementering, politiken nämns ju trots allt 
som en faktor av respondenterna. I och med denna aspekt bör den sammantagna generaliserbarheten 
bedömas som relativt låg i de fall den inte kopplas till andra kommuner.     

7.4 Arbetsvetenskapligt bidrag 
Detta arbete ger ett visst arbetsvetenskapligt bidrag eftersom syftet uppfylls. Kunskapen om den 
agila organisationsförändringen har breddats något genom bilden av hur faktorerna struktur, kultur, 
agilitet och organisatorisk och social arbetsmiljö påverkar varandra i processen. I och med den låga 
generaliserbarheten för annat än kommunala organisationer är det arbetsvetenskapliga bidraget 
högst till framtida agila kommuner. Resultatet av denna studie kan ge den formen av organisationer 
en känsla för hur effekter av den agila förändringsprocessen kan te sig i praktiken och inte bara 
teoretiska spekulationer samt vad som ligger till grund för effekterna. På så sätt kan de dra lärdomar 
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inför egna omstruktureringar och förhoppningsvis möta färre svårigheter eller åtminstone förstå 
dem bättre. Eftersom den agila organisationsformen just nu befinner sig i rampljuset inom 
arbetsvetenskapen finns det en efterfrågan på att den utreds ordentligt och denna studie tillför ett 
litet bidrag till det forskningsläget. 

7.5 Kritisk diskussion av teorins och den tidigare forskningens påverkan på studien 
Varken den teori eller den tidigare forskning som inkluderats i detta arbete har någon form av 
tydliga och uttalade etiska perspektiv förutom en form av makt-/ledningsperspektiv vilket 
diskuteras nedan. Att dessa övriga perspektiv saknas anser jag inte har haft någon betydelse för 
deras huvudsakliga budskap. De syften som återfinns i den tidigare forskningen, är inriktade på 
agila organisationer generellt och inte direkt på individnivå eller på speciella grupper inom den, 
därför saknas inte de perspektiven just i dessa studier. En anledning till att den teorin och den 
tidigare forskningen inte haft dessa inriktningar kan bero på att forskningen på rent agila 
organisationer ännu är begränsad och att det av den anledningen är svårt att applicera specifika 
perspektiv på ett ämne som agilitet, som man anser behöver utredas vidare på en grundläggande 
nivå. Däremot anser jag att det är rimligt att anta att dessa perspektiv kan bli nödvändiga att 
använda sig av när forskningen på agila organisationer kommit längre. Av den anledningen har de 
perspektiven undantagits även från detta arbete samt då det inte funnits några tydliga 
referenspunkter kring ämnena att återknyta resultatet till.  

En klar majoritet av de tidigare studierna och teorin har av olika skäl enbart haft ett 
ledningsperspektiv på sina respektive undersökningsområden vilket innebär att man utgått ifrån ett 
urval som bestått av chefer och liknande nyckelpersoner och inte inkluderat personalen. I och med 
detta får man en mer övergripande bild av hur strukturer och processer förändrats och hur det 
generellt har fungerat men man riskerar att missa hur de som utför det ”praktiska” arbetet upplevt 
förändringarna. I och med att urvalet är så pass hårt avgränsat är risken stor att viktiga lärdomar 
som finns att dra för forskarna går förlorade. Inte minst när det gäller att de två grupperna kan ha 
uppfattat omvandlingen helt olika vilket är en relativt outforskad del av detta sammanhang om man 
ser till den forskning som finns att tillgå i dagsläget. Det finns också en risk att man får en 
förskönande bild av hur processen faktisk gått till då man får utgå ifrån att alla chefer inte är 
bekväma med att erkänna sina tillkortakommanden eller har kännedom om alla situationer som 
uppstått i de övriga leden. Att mycket av den teori och tidigare forskning primärt belyser ett 
ledningsperspektiv kan ha påverkar denna studie. Eftersom den är deduktiv och tydligt utgår från 
teori och tidigare forskning så kan brister i denna göra att även den teoretiska analysmodell har 
brister. Ett personalperspektiv på någon av studierna eller teorin hade kunna tillföra aspekter som 
hade kunna öka denna studies validitet ytterligare. Då tidigare forskning och teori har tydliga 
likheter med varandra får de ändå anses ha en hög validitet och är därmed inte på något sätt 
olämpliga som utgångspunkter.  

Gemensamt för studierna och teorin är att de använder en nästan identisk teoretisk definition av 
begreppet agil organisation, (och dess underliggande begrepp som exempelvis flexibilitet och 
konkurrenskraft), vilket är det mest grundläggande begreppet i även detta arbete. Forskarna 
refererar också ofta till varandras beskrivningar i sina egna vilket gör att den sammanfattande 
definitionen av begreppet som till detta arbete kan skapas utifrån dessa blir så klar och nyanserad 
som möjligt. För forskarnas egna studier och i förlängningen även för detta arbete blir effekten att 
studierna kan användas i kombination med varandra och bidra till en djupare förståelse för ämnet 
generellt. Om definitionerna av ett så grundläggande begrepp hade skiljt sig åt mellan studierna 
hade det blivit svårt att koppla dem till varandra och dra övergripande slutsatser då man inte hade 
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kunnat vara säker på om de verkligen har liknande inriktningar. Om man i olika studier exempelvis 
hade pekat på olika aspekter av underbegreppet delaktighet hade det varit omöjligt säga att olika 
studier generellt visat att delaktigheten ökat genom den nya organisationsformen då man hade syftat 
på förbättringar på helt olika plan. Detta gör att resultatet av detta arbete går att jämföra och koppla 
till tidigare studier och teori vilket genererar en hög nivå av validitet och generaliserbarhet.       

7.6 Tänkbar korrigering av studien och förslag på vidare forskning  
Om det hade varit möjligt att gå tillbaka och korrigera vissa metodval som gjorts under denna studie 
så hade de semistrukturerade intervjuerna inte gjorts fullt så semistrukturerade som de i praktiken 
blev. Ett fast frågeformulär hade inte varit önskvärt men vid intervjutillfällena hade en tydligare 
struktur varit att föredra. I och med att intervjuerna var semistrukturerade så innebar det att frågorna 
inte ställdes efter den fast ordning som fanns i intervjuguiden, detta gjorde att ämnena flöt ihop 
mycket under intervjun och att det blev svårt att avgöra vilka som kunde anses som besvarade och 
vilka som behövde utvecklas. Kanske hade det inte inneburit en lika stor utmaning om intervjuerna 
inte genomförts på egen hand vilket var fallet nu. Att många frågor flöt ihop resulterade också i att 
materialet krävde en ganska omfattade omstrukturering inför resultatkapitlet vilket blev 
tidskrävande. Under denna kodning och strukturering blev det också klart att vissa frågor hade 
behövt ett aningen mer utvecklat svar för kunna bli användbart - något som hade kunnat inses i 
stunden med en aningen mer strukturerad intervjuform. Det sistnämnda utgjorde inte ett problem för 
studien som helhet då jag erbjudits möjligheten att ställa fler frågor till respondenterna i efterhand 
och på så sätt utgjorde faktorn enbart en extra arbetsbelastning. Sammantaget gör dock dessa 
aspekter att liknande, framtida projekt inte kommer att baserat på lika semistrukturerade intervjuer.   

Även om frågeställningarna kunde besvaras och syftet med studien uppnåddes så är känslan att den 
hade kunnat nå högre kvalitet om det mer generella perspektiv som ges i detta arbete hade 
kompletterats med ett personalperspektiv genom enkäter. Samtliga respondenter hade insyn i 
personalens upplevelser men det förändrar inte det faktum att de är sekundära källor till just den 
informationen. Ett förslag på vidare forskning med just denna organisationen i fokus är att därför att 
stärka slutsatserna ytterligare med hjälp av en kvantitativ studie genom enkäter som följs av en 
jämförande analys mellan dess slutsatser och de som återfinns i denna studie. På så sätt hade man 
kunnat öka validiteten och reliabiliteten för de slutsatser som dragits här men också nyansera bilden 
av situationen genom att kullkasta dem.    
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Bilaga 1 Intervjuguide  
Organisatorisk arbetsmiljö  

Ledning och styrning (förtroende, fördelning av arbetsuppgifter) 
• Hur upplevdes förtroendet för ledningen i den tidigare organisationsformen? 
• Hur upplevs förtroendet för ledningen nu? 

Kommunikation  
• Hur upplevdes de organisatoriska målens tydlighet i den tidigare organisationsformen? 
• Hur upplevs de organisatoriska målens tydlighet nu? 

• Hur upplevdes kommunikationen mellan ledning och anställda i den tidigare 
organisationsformen? 

• Hur upplevs kommunikationen mellan ledning och anställda nu? 

Delaktighet 
• Hur upplevdes de anställdas möjlighet till delaktighet i den tidigare organisationsformen? 
• Hur upplevs de anställdas möjlighet till delaktighet nu? 

• Hur upplevdes de anställdas möjlighet till initiativtagande och flexibilitet rörande sitt arbete i den 
tidigare organisationsformen? 

• Hur upplevs de anställdas möjlighet till initiativtagande och flexibilitet rörande sitt arbete nu? 

Arbetsbelastning (Krav, resurser och ansvar)     
• Hur upplevdes och hanterades arbetsbelastningen i den tidigare organisationsformen? 
• Hur upplevs och hanteras arbetsbelastingen nu? 

Social arbetsmiljö 

Socialt samspel och samarbete 
• Hur upplevdes möjligheten till socialt samspel och samarbete mellan kollegor i den tidigare 

organisationsformen?  
• Hur upplevs möjligheten till socialt samspel och samarbete idag?  

Stöd 
• Hur upplevdes möjligheten till socialt stöd i form av handledning från ledningen i den tidigare 

organisationsformen? 
• Hur upplevs möjlighet till socialt stöd i form av handledning från ledningen idag?  

• Hur upplevdes möjligheten till socialt stöd i form av feedback från ledningen i den tidigare 
organisationsformen? 

• Hur upplevs möjlighet till socialt stöd i form av feedback från ledningen idag?  

Avslutningsvis…  
• Sammantaget, skulle Du säga att den organisatoriska arbetsmiljön generellt sett blivit bättre eller 

sämre efter omstruktureringen? 
• Sammantaget, skulle Du säga att den social arbetsmiljön generellt sett blivit bättre eller sämre 

efter omstruktureringen? 
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