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Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för det agila ledarskapet och hur det främjar de 

anställdas motivation.  

Metod: Vid genomförande av studien har en kvalitativ metod tillämpats där empiri samlats in 

med hjälp av tio semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna har, i kombination med insamlad 

teori från vetenskapliga artiklar, utgjort underlag för den data som har bearbetats i analysen och 

följaktligen lett fram till studiens slutsats. 

Resultat & Slutsats: Studien visar att agilt ledarskap kan utövas i olika typer av roller med den 

gemensamma uppgiften att främja ett agilt arbetssätt. Agila ledare kan öka motivationen hos 

individen genom att delegera ansvar, uppmuntra till självständighet och se till att teamet strävar 

efter gemensamma mål som ligger i linje med organisationens mål.  

Förslag till fortsatt forskning: Denna studie har fokuserat på ledarens perspektiv på ledarskapets 

relation till det agila arbetssättet. Liknande studier med medarbetarens perspektiv hade skapat 

ytterligare underlag för att dra slutsatser kring hur ledarens prestationer fungerar i praktiken. Det 

finns även ett behov av att sätta det agila ledarskapet i relation till organisatorisk agility. Med 

frågeställningar kring det agila arbetssättet ur ett organisatoriskt perspektiv kan nya insikter nås 

och forskningen inom området bli mer heltäckande.  

Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit med ökad förståelse för agilt ledarskap inom 

banksektorn samt hur agila ledare arbetar för att främja motivation hos de anställda. Studien 

riktar sig till forskare inom ledarskap som är intresserade av att erhålla en fördjupad bild av hur 

det agila ledarskapet inom banksektorn fungerar, samt vad det har för kopplingar till motivation. 

Studien är även av intresse för ledare som finner intresse för att lära sig mer om agila arbetssätt, 

agilt ledarskap samt motivation.  

Nyckelord: Agilt ledarskap, agila team, agila organisationer, Self-Determination Theory, 

motivation, självorganiserade team.  
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Abstract 
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Date: Friday, 19 January 2018 

Purpose: The purpose of the study is to increase the understanding of the agile leadership and 

how agile leaders cultivate motivation for the employees.  

Method: A qualitative method was used to collect data from ten semi-structured interviews. This 

data, in combination with relevant theory within the domain of the study, laid the foundation for 

the results and conclusions of the study. 

Results and conclusions: The study shows that agile leadership can be applied in different roles 

with the common task of promoting agile workplaces. Agile leaders increase the motivation for 

individuals through delegating responsibilities, encouraging independence, and ensuring that the 

team strives for common goals that are in line with the organization's goals. 

Future research: This study has focused on the leaders’ perspective on the leadership’s relation 

to the agile work method. A similar study with the employees’ perspective should contribute 

with additional research to draw conclusions about how well the leaders’ performance actually 

works in practice. We also find it interesting to put agile leadership in relation to organizational 

agility. With questions about the agile way of working from an organizational perspective, the 

research area can be enhanced with valuable insights.  

Contribution: The study has contributed to an increased understanding of agile leadership in the 

banking sector and of how agile leaders work to promote motivation among employees. The 

study is directed towards the scholar who is interested in obtaining a deeper understanding of 

how the agile leadership in the banking sector works in practice and its links to motivation. The 

study is also of interest to leaders who find interest in learning more about agile working 

methods, agile leadership and motivation. 

Key words: Agile leadership, agile teams, agile organizations, Self-Determination Theory, 

motivation, self-organizing teams.  
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1.0 Inledning 

Inledningen beskriver utvecklingen inom banksektorn, tidigare forskning kring agila 

organisationer, agilt ledarskap, och motivationsteorin Self-Determination Theory. Diskussionen 

resulterar slutligen i problemformulering, studiens syfte och avgränsningar. 

______________________________________________________________________________ 

1.1 Introduktion 

Banksektorn är under stora förändringar och behöver arbeta aktivt med att effektivisera, utveckla 

och modernisera sin organisation för att bibehålla sin konkurrenskraft (Kotarba, 2016; Kirchherr 

& Holotiuk, 2017; Francke & Nilsson, 2017). Förändringarna grundar sig i ökade finansiella 

regleringar, till följd av den finansiella krisen 2008, parallellt med en snabbt växande teknologisk 

utveckling och sociala förändringar. Kraven på förändring har givit utrymme för Fintech-bolag 

(företag som arbetar med att föra samman it- och bankprodukter) att växa fram och utmana de 

traditionella bankerna (Kotarba, 2016). Den teknologiska utvecklingen kallas ibland för 

digitalisering vilket är ett samlingsbegrepp för utvecklingen av digital innovation (Kirchherr & 

Holotiuk, 2017). Digitalisering kräver en ökad flexibilitet och förmåga att anpassa sig till 

ständiga förändringar, vilket i sin tur leder till att de traditionella bankerna behöver se över sina 

organisationsstrukturer för att förbli konkurrenskraftiga (Kirchherr & Holotiuk, 2017). För att nå 

de nya krav som ställs så har agila metoder och agil styrning växt fram (Nuottila, Aaltonen & 

Kujala, 2016). Genom att inte bara anamma den agila ansatsen inom projektutveckling utan även 

i den löpande verksamheten, kan organisationer anpassa sig till förändringarna i omvärlden 

(Francke & Nilsson, 2017).  

 

Flera forskare (Dyer & Shafer, 1998; Crocitto & Youssef, 2003; Nijssen & Paauwe, 2012; 

Kirchherr & Holotiuk, 2017) har studerat organisatorisk agility vilket beskrivs vara en 

organisationsstruktur som inrymmer förmågan att kontinuerligt anpassa organisationen till bland 

annat digitalisering. Till en början fokuserade forskning inom organisatorisk agility på de 

problem som hade att göra med anpassningssvårigheter (Cockburn & Highsmith, 2001; Boehm, 

2002). Därefter övergick fokus till bland annat problem med dess följdeffekter (Cao, Mohan, 

Peng, & Ramesh, 2009, och Mangalaraj, Mahapatra, & Nerur, 2009), kulturella problem (Chan 

& Thong, 2009; Misra, Kumar & Kumar, 2009; Cram, 2012) samt teamets egenskaper och 
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dynamik (Paivarinta, Sein, & Peltola, 2010; Moe, Dingsøyr & Dybå, 2010; Lee & Xia, 2010). 

Moe, Dingsøyr och Dybå (2010) förklarar att tanken med agila team är att få individer mer 

motiverade genom ett ökat inflytande över deras eget arbete. Det förväntas även bidra till att 

hålla organisationen flexibel genom kontinuerlig arbetsfördelning inom teamen. Forskning visar 

att ledarskapet är en central faktor för god produktivitet inom teamet (Melo, Cruzes, Kon & 

Conradi, 2013), men trots att ledarskapet beskrivs som väsentligt, är det inte ett av de 

fördjupningsområden som forskare hittills har fokuserat på i sina studier kring det agila.  

 

I Russo, Fitzgerald och Shams (2013) studie argumenterar forskarna för att bristen på stöd från 

högre ledande befattningar kan vara en orsak till att vissa organisationer inte lyckas uppnå full 

effekt av agila metoder. McPherson (2016) beskriver att agila egenskaper hos en ledare är en stor 

fördel om de ska ha förutsättningar att handskas med de komplexa och turbulenta situationer som 

flera av dagens organisationer befinner sig i. Ledarna ska ha förmågan att förstå komplicerade 

problem och kunna urskilja sammanhang med en god förståelse för helheten, men huruvida det 

speglar verkligheten saknas tillräckligt med studier för att kritiskt utvärdera. Francke och Nilsson 

(2017) beskriver coachande ledarskap som en av fem delar inom logiken i ett agilt arbetssätt men 

ger ingen ytterligare beskrivning av hur eller varför.  

 

Tidigare forskning har i huvudsak fokuserat på olika för- och nackdelar med agila organisationer 

och agila team men det saknas koppling till ledarskap som i andra sammanhang beskrivs som en 

faktor för att nå framgång. Vi finner även studier som talar för att agila metoder har positiv 

inverkan på motivation (Thatcher, Tripp & Reimenschneider, 2016; McHugh, Conboy, & Lang 

2011). Det agila manifestet som lagt grunden till det agila arbetssättet påstår i den femte 

principen att byggande av projekt ska ske runt individer som är motiverade (Fowler & 

Highsmith, 2001). Francke och Nilsson (2017) belyser olika delar som är avgörande för 

individens motivation och konstaterar att det finns flera paralleller till den agila styrningen men 

som Jansson (2013) beskriver, saknas det tillräckligt med vetenskapligt underlag för att kunna 

dra några djupgående slutsatser gällande det agila och dess kopplingar till motivation. Enligt 

Björkholm och Brattberg (u.å.) är många av de agila värderingarna och principerna hämtade från 

psykologin där motivation beskrivs som en viktig faktor för att skapa produktivitet inom teamen. 

Ökad motivation har i andra studier visat ett förbättrat arbetsresultat och välmående bland 
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medarbetarna, vilket i sin tur går att koppla till en viss typ av ledarskap (Baard, Deci & Ryan, 

2004).  

 

Genom att först upprätta en förståelse för agil utveckling och vad dess metoder innebär, ämnar vi 

att fokusera på agilt ledarskap och relatera det till hur det påverkar motivation inom det agila 

teamet. För att studera kopplingen mellan ledarskapet och motivation har vi valt att utgå från 

Self-Determination Theory (SDT) eftersom det anses vara den mest detaljerade och 

välbeprövade teorin inom motivationsforskning (Kovjanic, Schuh, Jonas, Quaquebeke & van 

Dick, 2012). SDT har kommit att bli en användbar teori för att studera effekten av bland annat 

transformativt ledarskap (Hetland, Hetland, Andreassen, Pallesen, & Notelaers, 2011; Kovjanic 

et al., 2012; Fernet, Trépanier, Austin, Gagné & Forest, 2015), därför anser vi att teorin även är 

lämplig vid studier av agilt ledarskap. Vi finner även likheter mellan det som inom SDT kallas 

för självständighetsstödjande ledarskap (Deci, Olafsen & Ryan, 2017), och den självständighet 

som förväntas av ett agilt team (Moe, Dingsøyr & Dybå, 2010). 

 

Denna studie är av betydelse då det finns relativt lite forskning kring agilt ledarskap, i synnerhet 

hur det agila ledarskapet inverkar på medarbetarnas motivation. Genom att väga in 

motivationsteori och ledarskapets roll i det agila arbetssättet skapas ytterligare en dimension och 

en vetenskaplig förståelse för det agila arbetssättet. Med inriktning mot motivation ges studien 

goda förutsättningar att bidra kumulativt med en bättre förståelse för studiens ämnesområde, 

agilt ledarskap. Svar på de frågor vi i denna studie beaktar är även relevanta för 

organisationsutveckling då tillfredsställd och motiverad personal har visat sig prestera bättre på 

lång sikt (Octaviannand, Pandjaitan & Kuswanto, 2017). 

Problemdiskussionen leder oss till följande forskningsfrågor: 

• Hur definieras agilt ledarskap inom banksektorn? 

• Hur kan ett agilt ledarskap påverka de anställdas motivation? 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att öka förståelsen för det agila ledarskapet och hur det främjar de anställdas 

motivation.  
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1.3 Avgränsning 

Studien är avgränsad i relation till tidigare forskning för att kumulativt bygga på den teori som 

redan är etablerad inom följande områden; agilt ledarskap, banksektorn och motivationsteori. Det 

finns flera dimensioner av agilt men vi har valt att avgränsa oss till agilt ledarskap eftersom 

tidigare forskning visar att ledarskap är en faktor till framgång, samt att det idag finns relativt lite 

forskning inom just agilt ledarskap. Vi har även valt att studera hur det agila ledarskapet 

påverkar de anställdas motivation vilket innebär ytterligare avgränsning från tidigare studier. 

Som tidigare argumenterats utgör Self-Determination Theory en av de mest heltäckande 

motivationsteorierna, vilket är anledningen till att vi avgränsat oss med denna teori från övriga 

motivationsteorier. Studien är avgränsad till banksektorn eftersom det är en sektor som 

genomgår stora förändringar varvid nya arbetssätt blir av intresse. Ytterligare avgränsningar 

inom banksektorn har gjorts till en storbank i Sverige för att åstadkomma en djupgående studie 

inom ramen för ett examensarbete. Banken som har studerats tillämpar i huvudsak den agila 

metoden Scrum vilken vi valt att utgå från då det är en av de mest populära agila metoderna. 

1.4 Disposition av studien 

Studien består av sex avsnitt där det inledande avsnittet introducerar läsaren till problemområdet 

samt studiens syfte och avgränsningar. Följande kapitel utgör studiens teoretiska ramverk, agilt 

arbetssätt och motivation. Agilt arbetssätt är en benämning som vi själva har valt som ett 

samlingsbegrepp av agila metoder och agila värderingar. Många forskare beskriver ett agilt 

arbetssätt utifrån dess bakgrund och värderingar, metoder, organisationer, team och ledarskap. 

Motivationsteorin bygger på SDT där Gagné och Decis (2005) forskning lägger grunden och 

förstärks med ytterligare studier av andra forskare. Det tredje kapitlet redogör för de metoder 

som tillämpas. Studiens syfte är att öka förståelsen inom ett fördjupat område och utgår ifrån 

individnivå, därav valet av kvalitativ forskningsmetod. I det fjärde kapitlet, empirin, presenteras 

det intervjumaterial som bearbetats och ger stöd för studiens analys som återfinns i det femte 

kapitlet. Analysen består av tolkningar av yttrandena som i sin tur sätts in i teoretiska ramar. 

Slutligen konkluderas studiens slutsats, en metareflektion och förslag på fortsatt forskning. Med 

studien följer även en bilaga som redogör för den intervjuguide som intervjuerna utgår ifrån.  
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2.0 Teori 

Studiens teoretiska referensram utgår från ett agilt arbetssätt med fokus på ledarskap. Eftersom 

det agila arbetssättet både förutsätter motiverade medarbetare och förväntas leda till ökad 

motivation, studeras motivationsteorin Self-Determination Theory och självständighetsstödjande 

ledarskap. 

______________________________________________________________________________ 

2.1 Det agila arbetssättet 

2.1.1 Ursprung och definition 

Begreppet agilt har inom företagsvärlden blivit alltmer populärt (Företagsuniversitet, 2014). 

Ordet beskrivs ha sitt ursprung från det engelska ordet agility som betyder rörlig, smidig och 

snabb vilket inom ett organisatoriskt perspektiv speglar hur en organisation kan anpassa sig till 

förändringar. I och med digitaliseringen är det enligt Melo et al. (2013) i dagens klimat 

avgörande att anpassa sig med fokus på att fortsätta erhålla en hög produktivitet och få ut 

produkt till kund snarast möjligt till rimliga kostnader. Författarna förklarar att dessa behov ledde 

till utvecklingen av det agila. 

 

Den agila styrningen blev en motreaktion mot mer klassiska och omfattande processer som 

användes. Med hjälp av agila metoder kan arbetet delas i mindre beståndsdelar som slutförs av 

olika team (Mattsson, Tarrar & Fast-Berglund, 2016). Tillsammans med projektledningsmetoder 

är målet att effektiviteten och smidigheten i framförallt mjukvarurelaterade projekt ska öka 

genom att slippa onödig administration, dokumentation och ineffektivt arbete. Många anser att 

dessa ambitioner härstammar från det agila manifestet (Nuottila, Aaltonen & Kujala, 2016). 

Manifestet skapades år 2001 då 17 personer möttes för att diskutera styrningsmodeller för 

utveckling av programvara. Mötet resulterade i vad som kom att kallas för ”Manifesto for Agile 

Software Development” (Fowler & Highsmith, 2001, s. 935). Inom manifestet bestämdes 12 

olika grundprinciper samt fyra stycken värdegrunder som innefattar förslag på riktlinjer för hur 

organisationer bör handskas med projekt. Det är från dessa principer som olika ramverk för agila 

organisationer, team och ledare har utvecklats. Principerna i manifestet är: 
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● Prioritet nummer ett är att göra kunden nöjd genom tidig och upprepad överlämning av 

värdefull mjukvara. 

● Agila arbetssätt använder anpassning som en konkurrensfördel och därmed välkomnas 

nya krav, även sent in i utvecklingsprocessen. 

● Överlämnande av fungerande mjukvara sker ofta, inom ett spann av ett par veckor till ett 

par månader, där ett kortare tidsspann alltid föredras. 

● Affärsmän och utvecklare bör dagligen arbeta tillsammans genom hela projektet. 

● Byggande av projekt sker runt individer som är motiverade. Dessa ges den miljö och 

support de behöver och får full tillit gällande att få jobbet gjort. 

● Den mest effektiva metoden att dela information till och inom utvecklingsgruppen är via 

ett fysiskt möte och ej via telefon eller textmeddelande. 

● Fungerande mjukvara är den primära mätstocken för de fall där framsteg har gjorts. 

● Agila arbetssätt främjar en hållbar utveckling. 

● En kontinuerlig uppmärksamhet mot att uppnå en teknisk hög klass och bra design 

förhöjer det agila. 

● Enkelhet - konsten att minimera mängden av onödigt arbete är avgörande. 

● Den bästa strukturen och designen kommer från självorganiserade arbetslag. 

● Arbetslag bör reflektera över hur dem kan bli mer effektiva på reguljär basis och därefter 

finjustera deras arbete i linje med deras slutsatser. 

(Fowler & Highsmith, 2001, s. 935) 

Principerna ger en god indikation av vad förespråkare för agil utveckling önskar uppnå där 

effektivitet, enkelhet, hög produktionstakt, design, bra kundkontakt och förbättring är exempel 

på några av de nyckelbegrepp som står ut. Utöver de 12 principerna innehåller manifestet även 

fyra värdegrunder: 

● Individer och interaktioner föredras gentemot processer och verktyg 

● Fungerande mjukvara föredras gentemot detaljerad dokumentation 

● Samarbete med kund föredras gentemot kontraktsförhandling 

● Att anpassa till förändring föredras gentemot att följa en plan. 

(Fowler & Highsmith, 2001, s. 935) 
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2.1.2 Agila organisationer 

Medinilla (2012) anser att de flesta moderna kunskapsbaserade organisationer idag befinner sig i 

en komplicerad marknad. Författaren beskriver hur projekt under den tid de bearbetas ofta 

förändras med nya unika problem som kräver nya unika lösningar. För den här typen av miljöer 

är det ofta svårt att förutsäga projektets finansiella resultat, likväl hur lång tid det kommer ta att 

slutföra projektet, vilket utgör en passande miljö för den agila organisationen. 

 

1. Figur 2.1.2 Organizational agility model (Baker, 2017, s. 45) 

Figuren 2.1.2 illustrerar hur en agil organisation arbetar. De yttre sju cirklarna representerar agila 

egenskaper som är beroende av varandra. Ifall en av egenskaperna påverkas positivt, är det 

troligt att andra egenskaper också kommer påverkas positivt, samt vice versa vid negativ 

påverkan. Många av begreppen inom cirklarna, såsom innovation, problemlösning, 

kundmedvetenhet och kontinuerlig förbättring är även lätta att identifiera inom det agila 

manifestet (se sidan 6).  

 

Crocitto och Youssef (2003) anser att det är gynnsamt ifall de agila metoderna genomsyrar hela 

organisationen och inte enbart de högsta positionerna. Det är upp till ledarskapet att skapa en 

kultur som stöttar innovation, spridning av relevant information, samt ett välfungerande och 

effektivt samarbete mellan olika discipliner igenom hela organisationen. I en artikel i Chef 
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(2016) argumenterar skribenten för att agila metoder ger den anställde större möjlighet att vara 

flexibel med små, snabba processer gentemot större processer som tar längre tid. De agila 

metoderna medför ofta flera fördelar, såsom att ansvarsområdet blir tydligare och att samarbetet 

inom organisationen blir effektivare. Francke och Nilsson (2017) argumenterar även för att en 

välfungerande agil styrning kan stödja inre motivation. Två viktiga faktorer för att stärka inre 

motivation är personlig kommunikation och intresse för uppgiften, medan order och orättvisa 

kan störa den inre motivationen. En välfungerande styrning kräver långsiktighet och konsekvens 

samt ställer höga krav på såväl chefer som medarbetare (Francke & Nilsson, 2017).  

2.1.3 Agila metoder 

Bhalerao och Puntambekar (2009) beskriver att det inom organisationer som strävar efter 

användande av agila metoder är vanligt med en hybrid mellan agil och traditionell styrning. Ett 

sätt att uppnå mer av det agila är att använda agila metoder som Scrum, Feature Driven 

Development, Crystal Metodology, Open Source och Agile Modeling. Dessa metoder har mött 

motstånd då en del anser att dess grund, det agila manifestet, inte är tillräckligt komplett. Scrum 

är ett av de agila arbetssätt som har fått kritik. Stadigs (2009) pekar på problemet med att 

konsultföretag betalar dyra pengar till organisationen Scrum Alliance för att få rätten att 

certifiera. De skapar sedan en “kommersiell cirkus” genom att certifiera en stor mängd 

utvecklare till Scrum-masters. En del företagsledare betalar gärna för att få iväg deras anställda 

på en kurs i två dagar och förväntar sig sedan att organisationen ska bli mer agil. Dock är det 

viktigt att inte ta några genvägar utan att se till att övergången mot det agila sker på ett ordentligt 

sätt. 

 

"– Scrum har blivit en kult. Det är enkelt och snabbt, men det ger inte den bästa nyttan för 

företagen. Företagen måste inse att de behöver bli agila på riktigt”. 

Erik Lundh, expert på agil utveckling (Stadigs, 2009). 

 

Scrum beskrivs av Björkholm och Brattberg (u.å.) som en minimalistisk metod som belyser de 

problem organisationer har. Arbetssättet utgår från ett team bestående av olika kompetenser som 

alla strävar efter att uppnå ett gemensamt mål. Scrum bygger på tre olika roller: Scrum-master, 

produktägare och utvecklare. Teamets Scrum-master ansvarar för att teamet ska kunna arbeta 
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effektivt, strukturerat och ostört. Denna uttalade person förhindrar att problem inte faller mellan 

stolarna, att den bestämda processen följs och att inga onödiga hinder stör teamet. Enligt 

Björkholm och Brattberg består själva teamet av en och samma roll - utvecklarna. Produktägaren 

och Scrum-master står med andra ord utanför teamet. I det dagliga arbetet är det utvecklarna som 

fattar beslut då det anses mest effektivt att de som “sitter djupast med händerna i syltburken 

också fattar besluten” (Björkholm & Brattberg, u.å., s. 75).  

 

Produktägaren ansvarar för produktbackloggen som innehåller en strikt prioriteringsordning över 

vad utvecklarna ska göra och i vilken ordning det ska göras. Produktbackloggen ligger till grund 

för den sprintbacklogg som teamet skapar på sprintplaneringsmötet (se figur 2.1.2). Ett 

sprintplaneringsmöte äger rum i början av en sprint och är startskottet för en 2–3 veckor lång 

sprintperiod. Under sprinten arbetar teamet fokuserat med att göra klart de uppgifter som är 

planerade i sprintbackloggen. Varje morgon har teamet ett dagligt scrum-möte/avstämningsmöte 

och vid sprintens slut har de en demo/review av vad teamet har åstadkommit samt ett 

återblicksmöte för att utvärdera och förbättra processen.  

 

 

2. Figur 2.1.3 Scrumprocessen (Björkholm & Brattberg, u.å., s. 74) 

Scrumprocessen beskriver de steg som ingår i metoden Scrum samt i vilken inbördes ordning 

olika aktiviteter genomförs.  
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Björkholm och Brattberg (u.å.) diskuterar även hur team påverkas av positiv och negativ stress. 

När en person själv får välja att ta sig an lite mer än normalt skapas positiv stress som enligt 

undersökningar kan vara nyttigt för hjärnan. Inom agilt pratar man därför om “pull” vid 

arbetsfördelningen, vilket innebär att en person åtar sig en uppgift istället för att bli tilldelad 

uppgifter.  

2.1.4 Agila team 

En viktig del av agila organisationer är agila team. När personer med olika bakgrund och 

kunskaper samarbetar effektivt med varandra kan företaget på bästa sätt nå kundernas önskemål 

(Björkholm & Brattberg, u.å.). Lindsjørn, Sjøberg, Dingsøyr, Bergersen och Dybå (2016) 

förklarar att det krävs ett nära samarbete och en frekvent kommunikation mellan kollegor för att 

fördela arbetsbördan och kunna anpassa arbetet på ett bra sätt. Precis som författarna tar upp, 

innehåller det agila manifestet direktioner om att den bästa strukturen kommer från 

självorganiserade team och den bästa kommunikationen från ett fysiskt möte (Fowler & 

Highsmith, 2001). 

Moe, Dingsøyr och Dybå (2010) förklarar hur team som är självstyrda har i uppgift att avsluta 

givna och ofta relativt småskaliga projekt innan en utsatt deadline. Hur teamet under projektets 

gång bär sig åt med arbetsfördelning, planering och beslutsfattning är i stor utsträckning upp till 

dem själva. Författarna beskriver att tanken med arbetssättet är att få individer mer motiverade 

och nöjda via ett ökat inflytande över deras eget arbete. Arbetssättet förväntas även hålla 

organisationen flexibel via kontinuerlig arbetsfördelning inom teamen. Enligt Björkholm och 

Brattberg (u.å.) är motivation en viktig faktor för att uppnå den produktivitet som de agila 

värderingarna och principerna syftar till att skapa. Teamets befogenheter och ansvar, att de själva 

står vid rodret men samtidigt är ansvariga för resultatet, är en orsak till varför agila team 

förväntas vara motiverade och uppnå en hög produktivitet. När teamet blir motiverat genom eget 

ansvar, arbetar de mer engagerat och effektivt eftersom det ligger i deras eget intresse 

(Björkholm & Brattberg, u.å.). Författarna belyser även att teamets frihet förutsätter att de tar sitt 

ansvar. Teamet förväntas ta uppgiften i mål på egen hand och själva se till att de åstadkommit 

något bra. 
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2.1.5 Agilt ledarskap 

Medinilla (2012) skildrar hur ett agilt ledarskap innebär fokus på ett mer självständigt arbetssätt 

vilket skapar vissa utmaningar hos ledningen. Hur hanterar ledaren på bästa sätt risken att de 

anställda blir vilsna och inte vet vad de ska göra? Hur löser ledaren en eventuell konflikt runt 

uppdelning av arbete där individer inte vill ta sig an vissa typer av uppgifter? För att kunna lösa 

utmaningarna menar författaren att det är viktigt att ledaren har en vision som kan driva 

utveckling. Ledaren behöver även ha ett sinne för att strukturera resurser och ta hjälp av 

välanpassade strategier för att lösa problem och föra organisationen framåt. Enligt Björkholm 

och Brattberg (u.å.) innebär det agila arbetssättet att cheferna behöver flytta fokus från att styra 

vem som gör vad, till att istället ordna en miljö där varje person kan jobba effektivt. 

Beslutsfattande överlåts till den som har mest kunskap, och ansvar och befogenheter delegeras 

nedåt i organisationen, närmare där jobbet utförs. Björkholm och Brattberg anser dock att många 

chefer har svårt för att ge teamet det delade ansvaret. 

Ett välfungerande ledarskap inom den agila organisationen avser att göra det lättare för 

medarbetare att jobba mer självständigt genom att undvika byråkrati och hierarkier (Boehm & 

Turner, 2012). Istället ska ledaren sträva efter att jobba mer med agila arbetssätt för planering 

och uppföljning inom teamen. För att dynamiken mellan den anställde och arbetsgivaren ska 

fungera menar Baker (2017) att det är ledningens uppgift att implementera en kultur som är 

mottaglig för det agila. Författaren argumenterar för att en kultur där agila arbetssätt fungerar 

kräver en dynamik mellan olika typer av funktioner inom organisationen där samarbetet 

sinsemellan sker avspänt utan tydliga skillnader kring vem det är som har den högre positionen. 

Baker (2017) anser att det finns olika tillvägagångssätt för agila ledare att uppnå ett bättre 

samarbete mellan olika roller inom den agila organisationen. Författaren nämner klädkod som ett 

exempel. Att ledare går runt i kostym och övriga anställda har skjorta på sig kan skicka signaler 

om skillnader dem emellan, därför kan det vara en god idé att agila ledare istället tänker på hur 

de kan klä sig mer likt de andra arbetarna. Ett annat alternativ författaren tar upp är att ledarna 

inte har några fasta kontor utan rör sig fritt och jobbar bredvid de andra. Ytterligare ett exempel 

är att reflektera över hur möten går till mellan ledare och övriga anställda då det i en agil 

organisation är meningen att alla ska kunna mötas på samma nivå.  
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McHugh, Conboy och Lang (2011) skriver hur det agila arbetssättet inte nödvändigtvis leder till 

ökad motivation. Det kan även ha en negativ påverkan då det kan leda till stress över ökade krav 

att prestera i ett högt tempo. Forskarna beskriver att ledaren har en väsentlig uppgift att lyckas 

anpassa det agila efter teamets egna förutsättningar så att de agila metoderna ska ha en positiv 

påverkan. Ett exempel är hur dagliga scrum-möten kan skapa frustration ifall medarbetarna 

känner att de är mitt uppe i något som de vill bli klara med så fort som möjligt och då inte vill bli 

spendera överflödig tid på annat. Den agila ledaren bör därför vara observant på teamets 

medlemmar och den situation de befinner sig i för att anpassa de agila metoderna så att de har en 

positiv påverkan och kan höja individens motivation. Sureshchandra och Shrinivasavadhani 

(2008) redogör för att det är den agila coachens roll att anpassa de agila metoderna och 

implementera de i teamet. Under en period ska den agila coachen med ett agilt förhållningssätt 

implementera arbetssättet successivt, förespråka metoderna, säkerställa att rätt mätning används 

och hålla handen. Stöd och vägledning behövs inom exempelvis dagliga scrum-möten och 

genom att demonstrera hur olika problem kan lösas genom att praktisera det agila arbetssättet 

kan teamet lära sig att uppskatta metoderna.  

2.2 Motivation  

Deci, Koestner och Ryan (1999) genomförde i slutet av 90-talet en meta-analys med 128 

undersökta studier. Analysen bygger på Cognitive Evaluation Theory (CET) som föreslår att 

känslan av kompetens och självständighet är central för den inre motivationen (Gagné & Deci, 

2005). Resultatet av studien visar bland annat att handgripliga belöningar som exempelvis 

bonusar underminerar den inre motivationen. CET fick stor uppmärksamhet under 70- och 80-

talet och Gagné och Deci (2005) konstaterar att ingen sedan dess har kunnat motbevisa resultatet 

med empiriska studier. Ändock avtog intresset ganska snart och enligt Gagné och Deci (2005) 

beror det bland annat på att teorin verkade antyda att forskare och praktiker var tvungna att välja 

mellan två förhållningssätt – antingen att eftersträva inre motivation eller yttre motivation. 

Fortsatta studier ledde istället fram till Self-Determination Theory (SDT). 

 

SDT beskrivs som en ny trend inom motivationsteorier som genom integrering av flera olika 

motivationsteorier skapar en ny grund. Till skillnad mot äldre, mer klassiska motivationsteorier 

såsom Maslows behovstrappa (Maslow, 1943) och Herzbergs tvåfaktorsteori (Herzberg, 1968), 
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menar Gagné och Deci (2005) att SDT adresserar både de grundläggande motivationsteorierna 

och hur dessa riktas. Även teorins utveckling och formulering anses skilja sig från tidigare 

kritiserade klassiker tack vare att stora mängder empiriska bevis har bekräftats innan det 

införlivats i teorin, istället för tvärtom (Gagné & Deci, 2005). Det finns enligt Deci, Olafsen och 

Ryan (2017) flera olika användningsområden för SDT:s ramverk, både hur medarbetarens 

motivation kan främjas men även minskas. 

2.2.1 Självstyrd eller kontrollerad motivation 

Gagné och Deci (2005) beskriver att kärnan inom SDT grundar sig i skillnaden mellan självstyrd 

motivation och kontrollerad motivation. Inre motivation är ett tydligt exempel på självstyrd 

motivation och innebär att individen engagerar sig i en aktivitet för att denne är intresserad och 

känner njutning av uppgiften. Om en individ inte är intresserad av aktiviteten kan olika former av 

extern reglering skapa yttre motivation. Beteendet anses då grunda sig i kontrollerad motivation 

vilket innebär att individen genomför aktiviteten för att uppnå någon sorts belöning alternativt 

undvika bestraffning. Gagné och Deci (2005) förklarar att risken med den här typen av 

motivation är att aktiviteten endast genomförs om den är en del av någonting som övervakas 

eller i slutändan följs upp. För att arbetsuppgifterna inte ska vara beroende av att chefen håller ett 

vakande öga, kan internalisering leda till att individen utgår från sina egna värderingar, attityder 

eller reglerande strukturer. Aktiviteten genomförs då baserat på intern reglering, inte extern 

reglering. 

Internaliseringen är ett begrepp som omfattar tre olika processer: introjektion, identifiering och 

integration (Gagné & Deci, 2005). Som figur 2.2.1 illustrerar, anses processerna leda till yttre 

motivation men kan i ett fall leda till självstyrd motivation. Meyer och Gagné (2008) förklarar att 

introjektion innebär att motivation skapas när individen genomför en arbetsuppgift för att 

undvika skuld och skam. Identifiering bygger istället på att individen vill uppnå ett personligt 

värdefullt mål, medan integration grundar sig i önskan att uttrycka sin självuppfattning. Gagné 

och Deci (2005) beskriver de olika regleringarna och motivationerna med hjälp av modellen 
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Continuum of motivation. 

 

3. Figur 2.2.1 Continuum of motivation (Gagné & Deci, 2005, s. 336) 

Figuren 2.2.1 visar olika former av reglering och dess koppling till motivation. Till vänster visas 

amotivation, som helt uteblir inom självstyrd motivation. I mitten beskrivs olika former av yttre 

motivation som varierar i grad av kontrollerad eller självstyrd motivation. Längst till höger är 

inre motivation som alltid, oavsett omständigheter, är självstyrd. Figuren 2.2.1 visualiserar dess 

inbördes ordning till vilken grad de representerar självstyrd motivation och hur motivationen 

yttrar sig. 

Gagné, Koestner och Zuckerman (2000) påstår att internalisering kan främjas genom att 

uppmuntra till självständighet. Självständighet kan i sin tur uppnås genom att ge en logisk 

förklaring till varför aktiviteten ska genomföras, erbjuda valfrihet kring hur aktiviteten 

genomförs och bekräfta känslor inför aktiviteten. Författarna har studerat huruvida teorin är 

applicerbar även vid organisationsförändringar och resultatet visar att med hjälp av dessa tre 

metoder kan både organisationen och individen påverkas. Genom att hålla de anställda 

uppdaterade och ge en logisk förklaring till varför förändringen sker kan rädslan minskas. Att 

lyssna och synliggöra de anställdas synpunkter kan främja förtroende och anpassning för att 

slutligen erbjuda olika alternativ och möjligheter för de anställda att delta i beslutsfattning. 
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2.2.2 Grundläggande psykologiska behov 

En annan grundbult inom SDT är de tre grundläggande psykologiska behoven kompetens, 

självständighet och samhörighet (Olafsen, Halvari, Forest & Deci, 2015). Enligt Olafsen et al. 

(2015) är alla tre behoven grundläggande för självstyrd motivation kopplat till integrerad och 

internaliserad yttre motivation. Däremot är det få indikationer som visar att samhörighet är 

avgörande för upplevelse av inre motivation. Genom stöd kan inre motivation främjas vilket i sin 

tur leder till att individens behov blir tillfredsställda. Olafsen et al. (2015) kallar det för 

behovsstöd och i en studie baserad på enkätsvar från bankanställda i Norge, presenterar 

författarna en tydlig koppling mellan behovsstöd och tillfredsställda behov. Studien visar även 

att den anställdas tillfredsställda behov inte gick att relatera till lön, vilket Kuvaas (2006) i 

tidigare forskning funnit att det visst gör. Det finns flera skillnader i hur studierna har genomförts 

och Kuvaas, Buch, Gagné, Dysvik och Forest (2016) presenterade efter Olafsen et al. (2015) en 

ny studie som tagit hänsyn till fler än bara en lönekomponent. Kuvaas et al. (2016) föreslår att 

större vikt läggs vid de anställdas grundlön eftersom den visade sig vara positivt relaterad till 

självstyrd arbetsmotivation.  

2.2.3 Ledarskap inom SDT 

Hetland et al. (2011) befäster i sin studie hur viktigt det är med ett bra ledarskap för att uppfylla 

individens grundläggande psykologiska behov. Även Kovjanic et al. (2012) argumenterar för att 

de anställda utvecklas genom att ledaren uppfattar och tar itu med dessa behov. Inom SDT 

diskuterar forskarna olika former av stödjande aktiviteter som kallas för 

självständighetsstödjande (Hocine & Zhang, 2014). Gagné och Deci (2005) konstaterar att flera 

studier visar på en koppling mellan ett självständighetsstödjande ledarskap och positiva 

arbetsresultat. Ett självständighetsstödjande ledarskap leder till högre tillfredsställelse av 

behoven självständighet, kompetens och samhörighet. Tillfredsställelse av behoven resulterar i 

sin tur i högre prestation, bättre uthållighet, större acceptans för organisationsförändring och 

bättre mental anpassning (Baard, Deci & Ryan, 2004; Deci et al., 2001; Gagné et al., 2000; 

Ilardi, Leone, Kasser, & Ryan, 1993). 
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Hocine och Zhang (2014) redogör för hur ledaren med hjälp av en process bestående av sex steg 

kan uppnå självstyrd motivation för sina medarbetare:  

1. Ställ öppna frågor och bjud in till att delta i problemlösning.  

2. Lyssna aktivt och bekräfta medarbetarens perspektiv. 

3. Erbjuda strukturerade valmöjligheter och klargöra ansvar. 

4. Ge uppriktig, positiv feedback som synliggör företagsamhet och saklig, icke-dömande 

feedback om problem. 

5. Minimera tvingande kontroller som belöningar och jämförelser med andra. 

6. Utveckla talang och dela kunskap för att öka kompetensen och självständighet. 

 

Processen stämmer väl överens med Deci, Olafsen och Ryans (2017) som anser att ett 

självständighetsstödjande ledarskap främjar individens motivation genom att: 

● Bekräfta medarbetarnas perspektiv 

● Erbjuda valmöjligheter 

● Ge meningsfull feedback 

● Uppmuntra initiativ 

● Göra uppdrag optimalt utmanande 

● Motivera varför man begär att en medarbetare utför en viss uppgift 

2.3 Teorisammanfattning 

2.3.1 Det agila arbetssättet, ledarskap och motivation  

Sammanfattningsvis har det agila varit en motreaktion mot klassiska, mer omfattande processer. 

Redan från upprättandet av det agila manifestet år 2001 var tanken att nå ökad effektivitet och 

smidighet genom att fokusera på självstyrande team med gränsöverskridande samarbeten. Scrum 

är en agil metod som först och främst utgår från teamets gemensamma produktivitet. Processerna 

i metoden är tillägnade att skapa samhörighet kring gemensamma konkreta mål där reflektion, 

utveckling och självständighet är ledord. Den agila ledarens roll blir att facilitera en arbetsmiljö 

där de agila arbetssättet fungerar väl. Därutöver ska en agil ledare främja ett gott samarbete, lyfta 

upp individer och främja självständighet. I sin tur kan det skapa en ökad motivation vilket är 
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grundläggande för en hållbar, hög produktivitet. Motivation beskrivs som en förutsättning just 

för att skapa den produktivitet som de agila metoderna och värderingarna syftar till att skapa. 

 

Deci, Koestner och Ryan (1999) genomförde en omfattande meta-analys med 128 undersökta 

studier vilken visar att handgripliga belöningar såsom bonusar underminerar inre motivation. 

Fortsatta studier har lett fram till SDT som integrerar motivationsteorier. En kärna inom SDT 

grundar sig i skillnaden mellan självstyrd och kontrollerad motivation där den självstyrda 

motivationen innebär att individen engagerar sig i en aktivitet för att denna är intresserad av den 

och känner njutning inför uppgiften. Enligt SDT kan ett ledarskap som innebär att lyssna och 

synliggöra de anställdas synpunkter främja självständighet vilket i sin tur leder till ökad inre 

motivation. I nedanstående tabeller presenteras en översikt av resultat från tidigare forskning 

inom tre områden: motivation, ledarskap samt agila organisationer, metoder och team. 

 

Källa Teori Agilt                                                       Källa  Teori Agilt 

Baker 

(2017) 

Gott samarbete kräver dynamik mellan 

olika funktioner inom org. 

Crocitto & 

Youssef, 

(2003) 

Hela org. bör genomsyras av 

agila metoder, inte bara de 

högsta positionerna. 

Bhalerao & 

Puntambekar 

(2009)  

Vanligt med hybrid mellan agil & 

traditionell styrning. Implementering av 

agila metoder leder till mer agil org. 

Medinilla 

(2012) 

Agila org. lämpar sig när 

marknaden är oviss, när det är 

svårt att förutsäga projektets 

finansiella resultat & tidsplan 

för projektet. 

Björkholm 

& Brattberg 

(u.å.)  

Scrum är en metod som belyser problem i 

org. Alla strävar efter att uppnå ett 

gemensamt mål. Mest effektivt att 

utvecklarna fattar besluten i det dagliga 

arbetet. Negativ stress undviks genom att 

teamet själva tar sig an uppgifter. 

Moe, 

Dingsøyr & 

Dybå 

(2010) 

Org. blir mer flexibel via 

kontinuerlig arbetsfördelning i 

teamen. 

Stadigs 

(2009) 

Ta inte några genvägar, se till 

att övergången mot det agila 

sker på ett ordentligt sätt.  

1. Tabell 2.3.1 Synen på agila organisationer, metoder och team (egen) 

I tabell 2.3.1 Synen på agila organisationer, metoder och team, tydliggör sju förhållningssätt. Vi 

finner inte några motsättningar mellan de olika forskarna, däremot belyser de olika faktorer för 

att lyckas anamma ett agilt arbetssätt. 
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Källa Teori Agilt   Källa Teori SDT 

Boehm & 

Turner 

(2012) 

Ledaren ska främja agila arbetssätt & 

självständighet genom att undvika byråkrati 

och hierarkier, samt jobba mer med agila 

arbetssätt för planering & uppföljning inom 

teamen. 

  Baard, Deci & 

Ryan (2004); 

Deci et al. 

(2001); Gagné et 

al. (2000) 

Tillfredsställelse av de grundläggande 

psykologiska behoven resulterar i sin tur i 

högre prestation, bättre uthållighet & större 

acceptans för organisationsförändring. 

Björkholm 

& Brattberg 

(u.å.)  

Cheferna behöver flytta fokus från att styra 

vem som gör vad, till att ordna en miljö där 

alla kan jobba effektivt. Ansvar och 

befogenheter delegeras nedåt i org. 

  Deci, Olafsen 

och Ryans 

(2017) 

Självständighetsstödjande ledarskap främjar 

individens motivation bl.a. genom att 

bekräfta medarbetarnas perspektiv, erbjuda 

valmöjligheter & ge meningsfull feedback 

Medinilla 

(2012) 

Ledaren behöver ha en vision som kan driva 

utveckling, strukturera resurser & använda 

välanpassade strategier för att lösa problem 

och föra org. framåt. 

  Gagné och Deci 

(2005) 

Finns en koppling mellan ett 

självständighetsstödjande ledarskap och 

positiva arbetsresultat 

Baker 

(2017) 

Ledningens uppgift är att implementera en 

kultur som är mottaglig för det agila 

arbetssättet. 

  Hocine & Zhang, 

2014 

Ledaren kan med stödjande aktiviteter få 

teamet att uppnå självstyrd motivation, s.k. 

självständighetsstödjande ledarskap. 

McHugh, 

Conboy & 

Lang (2011) 

Ledaren har en viktig roll att anpassa det 

agila arbetssättet efter teamets 

förutsättningar. Det förutsätter en lyhörd 

ledare. 

  Kovjanic et al. 

(2012) 

De anställda utvecklas genom att ledaren 

uppfattar och tar itu med individens 

grundläggande psykologiska behov. 

2. Tabell 2.3.1 Definition av ledarskap (egen) 

I tabell 2.3.1 Definition av ledarskap är teorierna uppdelade i agilt och SDT för att synliggöra 

likheter och skillnader mellan de olika områdena. Inom SDT finns en entydig uppfattning om att 

ledarens uppgift är att stötta individen genom att tillfredsställa de grundläggande psykologiska 

behoven. Självständighet är det mest framträdande behovet. Att främja självständighet beskrivs 

även som en uppgift inom agilt ledarskap. Agilt ledarskap förväntas dessutom verka för att det 

agila arbetssättet implementeras inom organisationen och i teamen. 

Källa Teori Agilt   Källa Teori SDT 

Björkholm    

& Brattberg 

(u.å.)  

Motivation är en viktig faktor för att uppnå 

den produktivitet som det agila arbetssättet 

syftar till att skapa. Motivation skapas 

genom eget ansvar. 

  Deci, 

Olafsen & 

Ryan (2017) 

Medarbetarnas motivation kan främjas eller 

minskas baserat på SDT:s ramverk. 

Francke & 

Nilsson 

(2017) 

Det finns flera paralleller mellan motivation 

& den agila styrningen. Personlig 

kommunikation och intresse för uppgiften 

stärker den inre motivationen. 

  Gagné, 

Koestner & 

Zuckerman 

(2000) 

Uppmuntra till självständighet genom att 

t.ex. erbjuda valfrihet kring hur aktiviteten 

genomförs. 

McHugh, 

Conboy & 

Lang (2011) 

Det agila arbetssättet leder inte 

nödvändigtvis till ökad motivation. Ledaren 

har en viktig roll i att anpassa de agila 

metoderna på rätt sätt. 

  Gagné & 

Deci (2005) 

Självstyrd eller kontrollerad motivation kan 

skapas genom olika former av regleringar. 

Internalisering kan leda till självstyrd 

motivation. 

Moe, 

Dingsøyr & 

Dybå 

(2010) 

Tanken med självstyrda team är att få 

individer mer motiverade & nöjda via en 

större kontroll över sitt eget arbete. 

  Hocine & 

Zhangs 

(2014)  

Med hjälp av en process bestående av sex 

steg kan självstyrd motivation uppnås. 

  
Olafsen et. 

al. (2015) 

Genom stöd kan inre motivation främjas och 

individens behov blir tillfredsställda. 

3. Tabell 2.3.1 Främja motivation (egen) 
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I tabell 2.3.1 Främja motivation, presenteras teorier relaterade till agilt och motivation, samt SDT 

och motivation. Det finns flera paralleller mellan agilt och SDT, främst kopplat till 

självständighet och dess koppling till motivation. 

2.3.2 Disposition av teori 

Med text och figurer behandlar den första delen av teoriavsnittet teori om det agila. Genom att 

återge teori om den agila organisationen, det agila teamet, det agila manifestet och agila metoder 

illustrerar vi vad det agila ledarskapet grundar sig på. Vi har sedan dragit kopplingar till 

samarbete inom teamet, självständighet hos individen och hur det slutligen kopplas till 

motivation. Därefter följer ett teoretiskt underlag kring ledarskap och motivation för att påvisa 

vad vi finner relevant för det agila samt vilka forskningsfrågor som använts för studien. 

Sambandet mellan det agila ledarskapet och motivation för oss vidare in på motivationsteorier 

inom SDT och med teori om ledarskap inom SDT återges vad som inom ledarskapet anses vara 

essentiellt för att uppnå motivation. Med hjälp av de metoder som enligt SDT leder till inre 

motivation och studiens insamlade empiriska material, kommer vi analysera hur det agila 

ledarskapet kan nå självstyrd motivation. I figur 2.3.2 presenteras sambandet mellan 

teoriavsnittets olika delar. Inom studiens analys ämnar vi koppla ihop dessa delar med studiens 

empiriska material, för att därigenom erhålla en bättre förståelse för agilt ledarskap och dess 

påverkan på motivation. 
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4. Figur 2.3.2 Teoretisk referensram över koppling mellan agilt ledarskap och motivation (egen) 

Figur 2.3.2 presenterar studiens teoretiska referensram och hur de olika teorierna förhåller sig till 

varandra. Figuren innehåller nyckelord erhållna från kodning av teorin. Inom analys ställs teorins 

nyckelord gentemot empirins nyckelord. Det agila ledarskapet präglas av agila metoder, agila 

team, agila manifestet och den agila organisationen. Teori inom samtliga delar antyder att den 

agila ledaren förväntas skapa en miljö för det agila teamet som präglas av samarbete och 

självständighet. Samarbete och självständighet är i sin tur två aspekter som förväntas bidra till 

motivation. Självständighet är en av tre grundläggande psykologiska behoven som enligt SDT 

skapar motivation. Studiens syfte är att öka förståelsen för det agila ledarskapet och hur det kan 

främja motivation, vi ämnar därför samla in och bearbeta empiriskt material kring agilt ledarskap 

och motivation för att bygga vidare på tidigare forskning. I kommande kapitel, 3.0 metod, 

beskriver vi ingående vilka metoder vi har använt.  
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3.0 Metod 

I följande kapitel beskriver vi vald metod och de synsätt som präglar studiens forskning. Vi 

redogör för valda analysmetoder, uppfyllda kvalitetskrav samt etiska överväganden. Studiens 

validitet och reliabilitet diskuteras och kritik lyfts mot de metodval vi valt för att öka 

forskningens transparens och trovärdighet. 

______________________________________________________________________________ 

3.1 Metodval 

En vanlig utgångspunkt för undersökningar är att ha en fråga - något forskaren vill veta mer om 

eller ett problem som forskaren vill resonera kring och finna en lösning på (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Vi har utgått ifrån ämnen som vi delade intresse för och fann 

gemensamma beröringspunkter kring ledarskap och banksektorn. Vid närmare betraktning av 

banksektorn fann vi att pågående förändringsarbeten bidragit till att agila metoder har tagit allt 

mer plats. Det föll sig därför naturligt att relatera det till ledarskap och studera hur denna nya 

form av ledarskap påverkar individen. Efter att ha fördjupat oss inom området kände vi oss 

övertygade om att vi hade goda förutsättningar att öka vår egen kunskap samt utveckla den 

befintliga forskningen med en hjälp av en studie riktad till agilt ledarskap och individens 

motivation inom banksektorn. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) anser att det även är 

väsentligt att en problematisering har intressenter. Det innebär att problematiseringen är 

intressant för en grupp människor, för att arbetet inte endast är kumulativt, utan också relevant. 

Vi anser att studiens frågeställningar är intressanta för dels forskare inom det agila och dels för 

ledare som är intresserade av att tillämpa agila metoder.  

 

Vid val av metod är det lämpligt att ta ställning till studiens typ av frågeställningar som går i 

linje med den typ av undersökning som planeras (Bryman & Bell, 2015). Då studiens syfte utgår 

ifrån individnivå, där vi specifikt vill undersöka personers tankar och känslor kring det agila 

ledarskapet, anser vi att en kvalitativ studie är mest lämplig. Med hjälp av denna metod har vi 

möjlighet att med intervjuer undersöka relationen mellan olika typer av beteenden och attityder 

kring det agila ledarskapet på ett djupare plan än vad vi anser att en kvantitativ metod hade gjort. 

Den kvalitativa metoden går även väl ihop med den kontextuella förståelse vi önskar uppnå för 
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ledarskapet inom banksektorn. Metoden tillåter oss även att genom närvaro i 

datainsamlingsprocessen ha friheten att analysera respondenternas unika verbala uttalanden. 

 

Svensson och Starrin (1996) redogör för två huvudsakliga förhållningssätt till teori och empiri 

inom forskningsarbetet, det induktiva och det deduktiva. Det induktiva angreppssättet innebär att 

via observationer och analys av insamlade data nå slutsatser. Med andra ord utgör det en process 

där det empiriska materialet forskaren har samlat in leder till teori. Vid deduktion går processen 

åt andra hållet, forskaren utgår från teori och formar därefter en hypotes som sedan utsätts för 

undersökningar för att verifiera ifall hypotesen stämmer. Bryman och Bell (2015) belyser även 

ett tredje förhållningssätt, som blivit mer populärt inom företagsekonomisk forskning, abduktion. 

Vid abduktion utgår forskaren från ett fenomen eller någon typ av överraskning som inte kan 

förklaras med den befintliga teorin inom området varav forskaren med hjälp av abduktivt 

resonerande kan dra nya slutsatser som förklarar fenomenet bättre än vad den nuvarande teorin 

gör. 

 

För att säkerställa att studien, ur ett forskningsperspektiv, undersöker något kumulativt och 

relevant har vi gått igenom en stor del av den litteratur som skrivits inom de områden som är 

relaterade till studiens frågeställningar. Denna ackumulation av teori, som till viss del återges 

inom studiens teoridel, har hjälpt oss under insamlingen av data. Studien har därför vissa likheter 

med deduktiva arbetssätt, dock anser vi att studien även har en induktiv karaktär då det är med 

hjälp av insamlade data från kvalitativa intervjuer tillsammans med den teori vi samlat in som vi 

dragit våra slutsatser.  

 

3.2 Datainsamling 

För att samla in data till studien har vi utfört intervjuer. Harboe (2013) förklarar att det finns 

olika typer av vetenskapliga intervjuer och beroende på om det är en kvalitativ eller kvantitativ 

studie kan intervjuerna utformas på olika sätt. Ostrukturerade intervjuer är exempel på 

kvalitativa frågetekniker där intervjuaren ställer öppna frågor som ska leda till att intervjun går 

på djupet. Eftersom denna studie bygger på kvalitativ metod har vi valt att utgå ifrån kvalitativa 

frågetekniker. Vi anser att kvalitativa frågetekniker ger den fördjupade förståelsen för ämnet och 
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en möjlighet för respondenten att själv styra intervjutillfället för att få fram det som denne anser 

är mest relevant. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa intervjuer innebär en stor flexibilitet och att 

intervjuerna i slutändan bidrar till att teori utvecklas och förändras. Eftersom agilt ledarskap är 

ett relativt outforskat område anser vi att det är nödvändigt med hög flexibilitet för att kunna 

utveckla teorin. Andra anledningar till att vi valt intervjuer är att bortfallet vanligtvis är mindre 

än vid enkäter, att det blir lättare att förstå vissa frågor och att tolkningen av de insamlade 

materialet blir lättare (Halvorsen, 1992). En begränsning med intervjuer är att de kräver mycket 

av intervjuaren, resultatet är avhängt på att hitta en lugn och avskild miljö vilket enligt Bryman 

och Bell (2013) kan vara svårt att skapa. För att få respondenten att uppleva miljön som lugn och 

avskild har vi givit respondenten möjlighet att välja plats för intervjun. Halvorsen (1992) lyfter 

fram andra nackdelar som att det kan vara kostsamt, att intervjuareffekten kan göra att 

respondenten svarar på ett sätt som tillfredsställer intervjuaren, eller att strategiska svar ges 

eftersom intervjuaren och respondenten har kontakt med varandra. Vi båda kommer att närvara 

vid samtliga intervjutillfällen för att öka möjligheterna till att synliggöra eventuella 

intervjuareffekter och strategiska svar. 

 

Dalen (2015) menar att respondentens uttalanden och berättelser tolkas utifrån respondentens 

direkta uttalanden men även i en dialog mellan forskaren och det empiriska materialet. Genom 

att båda forskarna närvarar, vill vi möjliggöra en mer dynamisk tolkning forskarna sinsemellan. 

Den ena intervjuaren har därför haft till uppgift att fokusera mer på att iaktta respondenten 

utifrån bland annat kroppsspråk och sådant som inte fångas av transkriberingen. Den andra 

intervjuaren för samtalet och tar ansvar för att ge en introduktion till ämnet. 

 

Intervjuerna är semi-strukturerade och bygger på frågor från en intervjuguide (se bilaga). Vid 

utarbetande av frågorna i intervjuguiden har vi tagit hänsyn till Dalens (2015) kriterier för att 

utarbeta en bra intervjuguide. Ambitionen är sålunda att frågorna inte ska vara tvetydiga, ledande 

eller berör alltför känsliga saker. Frågorna ska inte heller kräva någon speciell kunskap eller 

information som respondenterna inte känner till. Vi har även försökt ge utrymme för 

respondenten att ha egna uppfattningar. Med semi-strukturerade intervjuer vill vi undvika att 
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tidsåtgången blir för stor genom att vi begränsar respondenten från att associera fritt utan istället 

behöver förhålla sig till specifika teman som vi anser är relevant för att ge svar till studien. 

Intervjuns olika teman ämnar också ge oss bättre förutsättningar att fokusera på de delar av 

intervjuerna som handlar om motivation och ledarskap. Vi har dock varit måna om att vara 

lyhörda och flexibla intervju samt haft respondentens perspektiv i åtanke vi utformandet av 

frågorna. Samtliga intervjuer har avslutats med möjligheten för respondenten att tillägga valfria 

tankar eller reflektioner kring ämnet agilt ledarskap. I princip alla intervjuer tog 60 minuter, 

vilket vi anser är tillräckligt långt för att få ut användbar information.  

3.2.1 Informationssökning 

Informationen i studien är främst hämtad från vetenskapliga artiklar men vi har även använt 

böcker, då främst inom vetenskapsteori. Harboe (2013) redogör för två olika metoder för 

litteratursökning: litteraturdatabaser och kedjesökning, och vi har valt att använda båda 

metoderna. Litteraturdatabaser innebär att utgå ifrån sökbara databaser. De olika databaserna 

bygger på olika urval vilket även ger olika sökresultat (Harboe, 2013). Vi har därför valt att söka 

i tre olika databaser: Högskolan i Gävles bibliotek, Stockholms Universitetsbibliotek samt 

Google Scholar. Sökningarna i databaserna har utgått ifrån agilt i kombination med ledarskap, 

team, metoder och motivation. Vi har även sökt forskning inom motivation och koncentrerat oss 

på Self-Determination Theory. För att kunna relatera Self-Determination Theory till agilt 

ledarskap har vi även sökt litteratur kring Self-Determination Theory och ledarskap. Vi har 

använt sökordet digitalisering i kombination med bank och för att få fram relevant information 

inom området begränsade vi i stor utsträckning sökningen till publikationer nyare än fem år. 

 

Kedjesökning har varit ett effektivt sätt att ta till vara på andra forskares rekommendation kring 

tidigare forskning. Genom att ta tillvara på litteraturförteckningen och referenserna i de artiklar 

vi läst, har vi funnit ännu mer relevant forskning. Studien bygger mestadels på förstahandskällor 

men i de fall det inte har varit tillgängligt har vi valt att acceptera andrahandskällor. I empirin har 

vi använt primärdata vilket innebär att källmaterialet har hämtats direkt från den ursprungliga 

källan (Harboe, 2013). 
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3.3 Urval 

Studiens urvalsprocess började med det som Dalen (2015) kallar för att spana in fältet. Vi har 

uppsökt en organisation inom banksektorn för att undersöka hur agilt ledarskap definieras. Inom 

organisationen har vi fått kontakt med två centrala personer som i sin tur givit oss kontakt med 

aktuella respondenter som har erfarenhet av det agila arbetssättet inom organisationen. Urvalet 

kallas för snöbollsurval vilket innebär att vi har tagit kontakt med fyra personer som inte själva 

deltagit i studien men de har givit oss kontakt med respondenter som i sin tur förmedlat kontakt 

till ytterligare respondenter. Tillvägagångssättet illustreras i figur 3.3 Process snöbollsurval. 

Ahrne och Svensson (2015) belyser dock att det finns en risk att arbetet inte blir tillräckligt 

allsidigt i och med att respondenterna har kontakt med varandra och därför gemensamma 

erfarenheter och attityder. Eftersom vi började med fyra personer som arbetar inom olika 

verksamheter i organisationen har vårt urval blivit vitt spridd i organisationen. Endast ett fåtal 

har haft kontakt om varandra och de har i sin tur delat med sig av olika erfarenheter, därför 

upplever vi inte att snöbollsurvalet har påverkat arbetets allsidighet. Vi upplever att 

snöbollsurvalet har varit ett framgångsrikt sätt att nå fram till respondenter eftersom vi, trots att 

organisationen består av över 10 000 anställda, lyckats hitta intressanta respondenter direkt. Med 

hjälp av snöbollsurvalet har vi haft goda förutsättningar att komma i kontakt med personer som 

har inblick i ämnet agilt arbetssätt. Vi är samtidigt medvetna om att det innebär att studien 

varken är replikerbar eller motsvarar ett stickprov ur populationen. Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2011) beskriver hur stickprov kan representera stora populationer ifall storleken på 

stickprovet uppnår en godtagbar precision. Dock har avsikten varit att få en djupare förståelse för 

ett specifikt fall, inte en generaliserbar bild för en större population. 

 

 

5 Figur 3.3 Process snöbollsurval (egen) 
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Figur 3.3 Process snöbollsurval illustrerar studiens urvalsprocess.  

 

Dalen (2015) beskriver att forskaren i vissa fall behöver göra avgränsningar tidigt i processen. 

Eftersom vi redan avgränsat oss till en specifik organisation och då det agila arbetssättet är 

relativt begränsat till enskilda delar av organisationen, ansåg vi inledningsvis att ytterligare 

urvalskriterier inte behövdes. För att upprätthålla önskvärd trovärdighet och äkthet har vi varit 

noggranna med att respondenterna inom organisationen har erfarenhet av det agila arbetssättet. 

Vi utgår ifrån en teoretisk målgrupp (Dalen, 2015): alla anställda i organisationen som arbetar i 

ett agilt team eller ansvarar för ett agilt team, i egenskap av ledare. Vi har medvetet valt att inte 

kategorisera respondenterna som agila ledare eftersom studien ämnar definiera agilt ledarskap 

inom banksektorn. Istället har urvalet skett baserat på respondentens roll som ledare, samt dess 

erfarenhet av agilt arbetssätt.  

3.3.1 Beskrivning av respondenterna   

För att säkerställa respondenternas anonymitet presenteras enbart information om deras roll samt 

tid i rollen och organisationen. Tiden i rollen och organisationen ämnar belysa variationen bland 

respondenternas erfarenhet. För att ge ökad förståelse av vad de olika rollerna innebär 

presenteras även respondenternas beskrivning av rollen.  

 

Respondent 1   

Roll: Utvecklare, produktägare och agil coach. I intervjun väljer hen att utgå ifrån sin roll som 

agil coach. 

Beskrivning av rollen: Hanterar frågor som berör agila arbetssätt på lägre nivå, exempelvis hur 

samarbetet inom teamet bör ske, samt högre nivå vilket innebär att i större forum diskutera hur 

agilt arbete ska implementeras i en större utsträckning.   

Anställd i rollen sedan: 2 år                  Anställd i företaget sedan: 2 år 
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Respondent 2  

Roll: Agil coach och expertkonsult 

Beskrivning av rollen: Rollen utgår från definitionen av en Scrum Master. Genomför bland 

annat one-on-one coaching för individer som behöver hamna mer rätt på banan och möter team 

som behöver få stöd i sin utveckling. 

Anställd i rollen sedan: Några månader        Anställd i företaget sedan: Några månader 

  

Respondent 3  

Roll: Verksamhetsarkitekt med ansvar för pågående arbete med robotisering. 

Beskrivning av rollen: Faciliterar arbetet med att anpassa organisationen efter de krav som 

digitalisering ställer. Har varit delaktig i arbetet med att anamma det agila arbetssättet.   

Anställd i rollen sedan: 2,5 år               Anställd i företaget sedan: 12 år 

  

Respondent 4   

Roll: Systemansvarig, Team Coach i ett av avdelningens tre team och agil coach för samtliga tre 

team. I intervjun väljer hen att utgå ifrån sin roll som agil coach. 

Beskrivning av rollen: Certifierad Scrum Master och varit drivande i övergången till det agila. 

Anställd i rollen sedan: 2,5 år               Anställd i företaget sedan: 10 år 

  

Respondenten 5   

Roll: Team Coach i ett nystartat agilt team som underhåller en specifik privattjänst. 

Beskrivning av rollen: Coachar gruppen till att bli mer agila med användande av Scrum-

metoden. Sköter planering, ser till att planeringsmöten genomförs, hjälper andra till att bidra 

aktiv på möten och se till så att alla tar sitt ansvar. 
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Anställd i rollen sedan: 8 månader        Anställd i företaget sedan: 27 år 

  

Respondenten 6  

Roll: Ställföreträdande chef för en av företagets IT-avdelningar 

Beskrivning av rollen: En del i rollen innefattar ansvaret för avdelningens arbetssätt, till 

exempel att arbeta mer agilt. 

Anställd i rollen sedan: 3 månader        Anställd i företaget sedan: 10 år 

  

Respondent 7  

Roll: Team Coach 

Beskrivning av rollen: Faciliterar att bland annat chefer och beställare är med på banan vad 

gäller det agila arbetssättet, samt ser till att de rätta förhållningssätten förmedlas till rätt personer. 

Anställd i rollen sedan: Drygt 1 vecka  Anställd i företaget sedan: 22 år 

  

Respondent 8  

Roll: Team Coach 

Beskrivning av rollen: Ansvarar för två team, ett nytt team och ett mer erfaret team. Teamen 

behöver olika stöd vilket gör att rollerna skiljer sig åt men arbetsuppgifterna påminner mycket 

om en Scrum Master.   

Anställd i rollen sedan: 2 år                  Anställd i företaget sedan: 26 år 

  

Respondent 9   

Roll: Chef för verksamhetsarkitekter och projektledare. 
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Beskrivning av rollen: Stöttar 30 personer och diskuterar frågeställningar som rör projekt och 

arkitektfrågor. Är även med och diskuterar frågor kring det agila på en högre nivå i 

organisationen. Har varit delaktig i arbetet med att utveckla och använda agila metoder. 

Anställd i rollen sedan: 1 år                  Anställd i företaget sedan: 7,5 år 

  

Respondent 10  

Roll: Produktägare 

Beskrivning av rollen: Formellt anställd som systemägare och affärsutvecklare. Systemet som 

hen är systemägare för består av tre agila team och hen är produktägare i ett av teamen. Rollen 

har vuxit fram sedan 2012.   

Anställd i rollen sedan: Några månader                      Anställd i företaget sedan: 19 år 

3.4 Analysmetod 

Efter genomförda intervjuer börjar arbetet med att analysera all data. Kvalitativa 

innehållsanalyser från intervjuer beskrivs av Harboe (2013) som teoriutvecklande vilket innebär 

att undersökningarna utvecklar och förändrar teorier och antagande under själva 

undersökningsförloppet. Halvorsen (1992) förklarar att analys av kvalitativa data är både 

tidskrävande och omständligt eftersom data föreligger som ostrukturerad information. För att 

skapa förutsättningar för analys har vi organiserat och bearbetat data vilket enligt Dalen (2015) 

är ett effektivt tillvägagångssätt. Enligt Dalen startar analysprocessen redan i intervjufasen i och 

med att forskaren iakttar och observerar under samtalets gång. En viktig del av 

organiseringsprocessen består därför i att säkerställa att även dessa iakttagelser och reaktioner 

fångas upp. Ahrne och Svensson (2015) kallar det för primär tolkning och precis som Dalen 

anser de att det är det första steget av tolkningsprocessen. Dalen ger rådet att inte vänta med att 

anteckna den typen av information tills forskaren kommer hem. Vi har därför valt att anteckna 

våra iakttagelser i direkt anslutning till intervjuerna.  

 

Analysen kan enligt Halvorsen (1992) ske i huvudsak i två former, delanalys eller helhetsanalys. 

Vi har valt att använda en helhetsanalys för att inte gå miste om några sociala fenomen som det 
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annars finns en risk för vid delanalyser (Halvorsen, 1992). Helhetsanalysen har skett genom att 

vi efter sammanställning av intervjuerna har gjort en genomläsning för att bilda oss en 

uppfattning om fenomenet agilt ledarskap och motivation i praktiken. Målet med 

analysprocessen är enligt Dalen (2015) att ge de konkreta yttrandena teorianknytningar genom 

tolkning av yttrandena som i sin tur sätts in i teoretiska ramar. Tolkning kan ske i tre steg: 

experience near, experience distant och teorier (Dalen, 2015). I det första steget sammanställs 

respondentens egna uttalanden om konkreta förhållanden och sina egna tolkningar av dessa. I 

nästa steg tolkas händelserna och upplevelserna som slutligen kopplas till teorier. Ahrne och 

Svensson (2015) kallar det sista steget för tertiär tolkning och förklarar att teorin har ett stort 

inflytande eftersom de observationer som vi gör är teoriladdade och teorin fungerar som en lins 

genom vilken våra erfarenheter organiseras.  

 

Efter varje genomförd intervju har vi läst igenom det material vi transkriberat, noterat de 

nyckelord som respondenterna använt och skapat en katalog över de vanligast förekommande. I 

den slutgiltiga katalogen fann vi flera ord och fraser som beskriver samma företeelser, 

exempelvis anpassning, självstyrning, utveckling, laganda och samarbete. När vi sökt 

nyckelbegrepp ur teorin så finner vi begrepp vilka vi även funnit från tematisering av empirin, 

såsom: anpassning, självstyrning och samarbete. Enligt rekommendation från Bryman och Bell 

(2013) har vi valt att använda de begrepp som existerar inom både litteratur och empiri. 

Kodningen har hjälpt att minska ner mängden av data, givit en bättre överblick över vilka åsikter 

respondenterna har haft gemensamt samt vilka åsikter som har varit mindre vanliga. Vid 

presentationen av intervjudata finns det enligt Dalen (2015) olika framställningsformer. Vi har 

valt tematisering då vi anser att intervjuguiden bygger på en användbar struktur: ledarskap, team 

och motivation. Med hjälp av olika teman har vi presenterat de områden som många uttalar sig 

om och därigenom lagt tonvikten på dessa. Vi har även varit måna om att inte låsa fast vid 

bestämda kategorier utan varit öppna för att upptäcka nya områden.  

3.5 Forskningsetik 

Forskningsetik behandlar värdegrunder och de etiska begränsningar forskare bör ta sig an för att 

undvika att ge upphov till psykisk och/eller fysisk skada. Hur bör vi på bästa sätt närma oss en 

passande etik vid empirisk forskning? Carlsson (2007) argumenterar för att forskaren bör ta sig 
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an vad han kallar för dygder vilka ska figurera som drivkraft för att bedriva forskningen etiskt 

korrekt. Författaren ger ett par exempel på vad han anser utgör bra dygder för en forskare; 

ärlighet, eftertänksamhet, noggrannhet, mottaglighet och rationalism. Vi anser att dessa ledord, i 

kombination med ett kritiskt ställningstagande till egna beteenden och handlingar hjälpt oss 

säkerställa att insamling av empiriska data skett på ett etiskt godtagbart sätt.   

 

En signifikant fråga inom forskningsetik berör moral. Vad som inom forskningsetik bör anses 

vara moraliskt finns det olika perspektiv på. Ahrne och Svensson (2015) redogör för teleologisk 

och deontologisk etik där den huvudsakliga skillnaden består i huruvida en moralisk handling 

anses vara en handling som har goda konsekvenser (teleologisk) eller om den följer en regel eller 

en plikt (deontologisk). Den här studien hade inte varit möjlig ifall det inte hade varit för det 

vänliga bemötande vi har fått från individer som tagit sig tid att bli intervjuade och i många fall 

även hjälpt oss att komma i kontakt med andra personer som har varit relevanta. I gengäld 

erbjuder vi respekt, tacksamhet och att vi gjort vårt yttersta för att behandla respondenterna 

enligt Carlsson (2007) dygder. Innan varje intervju påbörjats har vi med inspiration från 

Dawsons (2007) skildring av etiska värdegrunder vid intervjutillfällen, informerat 

respondenterna om deras anonymitet, om att de inte behöver besvara frågor ifall de inte vill och 

att de när som helst får avsluta intervjun. Utöver Carlssons dygder och Dawsons etiska 

värdegrunder har vi beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, u.å.) 

om att visa respekt för människovärdet och alltid beakta mänskliga rättigheter och 

grundläggande frihet. Studien kan därför anses ha genomförts med en deontologisk ansats. 

3.6 Forskningskvalitet  

Validitet och reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2013) två kriterier inom kvalitativt inriktad 

forskning för att få en bild av undersökningens kvalitet. Inom kvantitativ forskning ifrågasätts 

huruvida de begreppen är lika relevanta, främst på grund av dess fokus på mätning, vilket inte är 

lika aktuellt inom kvalitativ forskning. Vi har valt att förhålla oss till forskningens kvalitet 

utifrån de begrepp som av författarna beskrivs som de två grundläggande kriterierna för 

bedömning av kvalitativa undersökningar: trovärdighet och äkthet.  
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3.6.1 Trovärdighet 

Ahrne och Svensson (2015) argumenterar för att trovärdighet är extra viktigt inom kvalitativ 

forskning eftersom genomförandet av kvantitativ forskning redan upplevs trovärdigt med “vita 

rockar och tabeller”. Författarna redogör för att triangulering är ett vanligt sätt att göra 

kvalitativa studier trovärdiga. Triangulering innebär att forskaren studerar ett och samma 

fenomen genom att kombinera olika metoder, för att uppnå en mer korrekt, objektiv eller sann 

beskrivning än om endast en metod används (Ahrne & Svensson, 2015). Vi är medvetna om att 

vi genom att kombinera kvalitativ metod med kvantitativ metod hade haft möjlighet att öka 

sannolikheten att få ett mer trovärdigt resultat men med hänsyn till studiens omfattning och den 

tid som det har krävt att genomföra intervjuer fann vi inte utrymme för det. För att skapa 

trovärdighet har vi istället för att använda ytterligare en metod, valt att triangulera med flera 

teorier inom agilt ledarskap och motivation, i kombination med den data som vi har samlat in. 

 

Utöver triangulering har vi varit noggranna under urvalsprocessen för att säkerställa att samtliga 

respondenter har varit väl insatta inom det specifika ämnesområdet för undersökningen. Vi har 

även tagit till oss Ahrne och Svensson (2015) förslag på att skapa trovärdighet genom att 

återkoppla till fältet vi har undersökt. Vi har därför gett respondenterna möjlighet att ta del av 

resultatet och flera av respondenterna har tackat ja.  

3.6.2 Äkthet 

Gällande äkthet beskriver Bryman och Bell (2013) de kriterier som Guba och Lincoln 

formulerat. Av dessa kriterier har vi framförallt fokuserat på att ge en rättvis bild. För att ge en 

rättvisande bild är det värt att poängtera att undersökningens slutsats baseras på uppfattningen av 

agilt ledarskap och motivation inom gruppen av människor som har erfarenhet av agilt ledarskap. 

Sålunda ger vi ingen beskrivning av hur exempelvis medarbetare eller kunder upplever det vi 

undersöker. Vi anser att de andra fyra kriterierna som Guba och Lincoln nämner: ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet, tenderar att 

förflytta fokuset från att vara ett bidrag till forskningssamfundet, till att vara ett bidrag till 

organisationen vi studerar. Undersökningens slutsatser kan dock anses ha en pedagogisk 

autenticitet genom att deltagarna får en bättre bild av hur andra i organisationen upplever agilt 

ledarskap och motivation. 
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3.6.3 Generaliserbarhet   

Vid valet av kvalitativ metod gentemot kvantitativ metod har vi varit medvetna om att 

möjligheterna att generalisera utifrån undersökningens resultat minskade. Bristen på 

generaliserbarhet inom kvalitativ forskning är någonting som kritiker brukar ta upp som en 

svaghet (Ahrne & Svensson, 2015). Ahrne och Svensson (2015) argumenterar för att 

generaliserbarhet är relevant inom kvalitativ forskning även fast det inte går att säkerställa på 

samma sätt som inom kvantitativ forskning. Ett sätt för oss att öka möjligheterna för 

generaliserbarhet hade varit att studera flera fall och jämföra dessa (Ahrne & Svensson, 2015). 

Eftersom vi valde att enbart studera en organisation för att få en fördjupad förståelse för en 

specifik miljö, hade vi inte den möjligheten. Istället har vi strävat efter att göra resultatet möjligt 

att överföra till andra organisationer genom användande av intervjufrågor anpassade till 

individen, snarare än den specifika organisationen. 

3.6.4 Metodvalskritik 

Många av de artiklar vi har läst har använt sig av en kvantitativ metod och precis som Choy 

(2014) beskriver finns det flera fördelar med den metoden. Exempel på fördelar är att numeriska 

data är enkel att kategorisera för att identifiera skillnader mellan olika grupper, att effektivt 

kunna överblicka den insamlade data samt att genom ordentlig insamling och analys av data kan 

forskaren säkerställa reliabilitet. Med dessa argument i åtanke var kvantitativ metod ett alternativ 

vi kontemplerade över. Kvalitativ metod har också specifika fördelar vilket Atieno (2009) 

skildrar som hur bearbetning och förenkling av data kan hanteras utan att förstöra dess 

komplexitet och sammanhang. Vidare beskriver hon hur metoden kan användas för att få en djup 

förståelse för personers uppfattning av ett område, samt hur metoden tillåter forskaren att 

utforska och själv lära sig mer om ett område. Choy (2014) förklarar att det inte går att hävda att 

en metod är bättre än den andra då båda metoder har sina specifika fördelar. Med fördel kan dock 

båda metoder kombineras för skapandet av en djup såväl som omfattande studie som inte 

begränsas av ett specifikt metodval (Berkwits & Inui, 1998). Även om detta alternativ hade varit 

att föredra för att uppnå ett bredare bidrag, anser vi att vi med användning av två olika metoder 

hade haft mindre tid över att bearbeta teori och lära oss hur en välarbetad akademisk studie 

genomförs.  
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Anledningen till att kvalitativ metod slutligen valdes framför kvantitativ metod var att vi såg det 

som en lärorik process att få komma till olika arbetsplatser och erfara hur ledare med olika 

befattningar inom banksektorn betraktar frågeställningar relaterade till studiens syfte. I efterhand 

anser vi att studiens empiri, analys och slutsats har visat att den valda metoden nått upp till 

studiens syfte. Dock tillstår vi att en hybrid mellan kvalitativ och kvantitativ metod hade 

föredragits ifall resurser i form av mer förkunskap och tid hade varit ett faktum.   
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4. Empiri 

Empirin består av en sammanställning av intervjuer med tio personer som har erfarenheter av 

agila arbetssätt ur ett ledarskapsperspektiv. De intervjusvar vi har valt att inkludera är de vi 

finner mest relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor. Svaren presenteras utifrån 

tematiseringen från intervjuguiden: agilt ledarskap, agila team och motivation.  

______________________________________________________________________________ 

4.1 Definitionen av agilt ledarskap 

4.1.1 Skillnaden mellan chef, ledare och coach 

Ledare är ett begrepp som ett par av respondenterna tar avstånd från, de ser sig istället som 

coacher. Respondent 5 beskriver det tydligt genom att berätta att en ledare bestämmer medan en 

coach är mer öppen och låter teamet bestämma själva. Coachens roll jämförs med ett 

föräldraskap som går ut på att stötta utveckling. Hen kan till och med låta sitt team ta ett felaktigt 

beslut för att dem ska lära sig och utvecklas. Andra respondenter ser ledaren som den som driver 

de agila metoderna och värderingarna framåt. En agil ledare beskrivs som något mer än vad som 

står på pappret. Det skildras av bland annat Respondent 1 som beskriver hur en person kan vara 

en agil ledare utan att ha den specifika befattningen. Med egenskaper som gör att människor litar 

på en, och att människor har förtroende för ens kompetens och tyckande inom det agila, blir du 

en agil ledare. Omvänt berättar hen att en person som introduceras som en agil ledare inte 

nödvändigtvis behöver vara en ledare om egenskaper för ledarskapet saknas. Respondenterna 

skildrar hur ett agilt ledarskap kan utövas i olika roller men att de har ansvaret för de agila 

metoderna och värderingarna gemensamt.  

 

Respondenterna skildrar ett par skillnader mellan att vara chef och agil ledare. Chefen har 

exempelvis lönesamtal, uppföljningssamtal och sköter organisatoriska frågor på högre nivå, 

medan den agila ledarens uppgift är att främja de agila metoderna och värderingarna, underlätta 

för teamet och arbeta för en god arbetsmiljö. Chefer är ofta måna om att aktiviteter utförs på ett 

specifikt sätt, vilket innebär att de inte uppmuntrar nytänkande och självgående individer. För att 

det agila arbetssättet ska fungera måste cheferna våga släppa kontrollen av deras system, släppa 

på tyglarna och lita mer på de anställdas kompetenser. Vi får i flera intervjuer höra att det är 
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viktigt att den agila ledaren ska individanpassa och ta till vara på de olika kompetenser och 

personlighetstyper som finns inom organisationen. Trots att en chef också kan vara agil ledare 

upplever flera av respondenterna att organisationen historiskt sett har anställt specialister som 

chefer, vilket kan förhindra att de agila metoderna och värderingarna anammas eftersom de 

förutsätter att chefen lämnar över en större del av ansvaret till teamet.  

4.1.2 Den agila ledarens egenskaper och uppgifter 

Beskrivningen av ett starkt agilt ledarskap innehåller egenskaper såsom lyhörd och öppen. 

Ledaren förväntas ställa de rätta frågorna, inte vara speciellt tongivande utan förlita sig på 

teamet. Respondent 7 nämner att det är viktigt att styra mot den agila processen och mot att 

uppnå mer självständighet där individerna är mer självgående, och det går väl ihop med den bild 

som övriga respondenter ger. Dessa resonemang utvecklas av Respondent 4 som beskriver att en 

agil ledare förväntas ha egenskaper som att våga tro på individen, våga delegera ansvar till 

teamet och coacha snarare än att tala om hur de ska göra. Ledaren ska inte synas för mycket utan 

istället ge plats för teamet att ta eget ansvar och växa tillsammans.  

 

Flera av respondenterna beskriver att deras roll går ut på att värna om de agila värderingarna och 

metoderna, utan att vara metod-polis, det vill säga att inte låta de agila metoderna styra alltför 

mycket. Istället bör ledaren vara flexibel, lyssna på teamet och anpassa de agila metoderna 

utifrån vad som fungerar i det specifika teamet. Vi får flera gånger höra att inget team är det 

andra likt och att det är nödvändigt att identifiera det för att anpassa sig därefter.  

 

Respondenterna beskriver sina roller som faciliterande av en bra stämning och arbetsmiljö där 

teamets deltagare får fram sina åsikter. Målet är att arbetet inom teamet fungerar väl med 

omvärlden och håller en hög produktivitet. Både Respondent 1 och Respondent 4 berättar hur de 

är ett stöd för teamet genom att vara förebilder som kan inspirera till ett bättre förhållningssätt i 

enlighet med de agila värderingarna. Det är exempelvis okej att göra fel bara du märker det tidigt 

och rättar till felet, det är så du lär dig. Ledaren förväntas även vara en förebild genom att själv 

vara taggad och motiverad, och sänder därigenom signaler om att uppgifterna de har framför sig 

är roliga.  

 



 

Amilia Liverstrand              Högskolan i Gävle 

Sigge Reichard      Examensarbete Företagsekonomi C 

37 

 

Respondent 4 berättar att det är betydelsefullt att ge beröm, exempelvis för att någon tog ett 

ärende vidare på ett bra sätt. Samtidigt vill hen inte framstå som en lärare som står och säger vem 

som varit duktig utan vill istället skapa en atmosfär där alla berömmer alla. Många av 

respondenterna berättar att alla inom teamen ger feedback till varandra kring vad som fungerar 

bra och vad som fungerar mindre bra där bland annat den agila metoden med återblicksmöten är 

en återkommande rutin som främjar feedback. De flesta av respondenterna arbetar aktivt med att 

ge feedback, exempelvis om en person tagit initiativ till en aktivitet utanför arbetstid, eller om 

någon kodat på ett sätt som skulle kunna förbättras. Två respondenter uttrycker dock att de inte 

ger mycket personlig feedback utan att det istället blir rikligt med feedback inom teamet genom 

dagliga scrum-möten och återblicksmöten.  

4.2 Agilt ledarskaps påverkan på motivation 

4.2.1 Definitionen av motivation och ledarens ansvar 

För respondenterna innebär motivation att de känner arbetsglädje - en lust att ta tag i saker och 

att det är kul att komma till jobbet. Det handlar även om att utmanas, få prova nya saker och göra 

saker på ett nytt sätt. Respondenterna är överens om att det är team coachens roll att med olika 

medel skapa förutsättningar för individen och teamen att bli motiverade. Flera anser till och med 

att grundbulten i deras arbetssätt är att motivera individer och att det är en del av det dagliga 

arbetet. Till sin hjälp har team coachen agila coacher som finns till för att stötta team coacherna 

inom de agila metoderna och värderingarna. 

4.2.2 Metoder för att motivera  

Att se individen, ställa mycket frågor och lyssna är tre återkommande teman när respondenterna 

beskriver hur de arbetar för att skapa motivation. Ledaren behöver vara observant och leta efter 

problem och utmaningar som hen kan hjälpa till att lösa. Eftersom alla individer är olika behöver 

ledaren lära sig vad som passar för vem, exempelvis så kan en introvert person behöva mer 

uppmärksamhet för att denne ska känna sig delaktig i morgonmöten. En person som är 

intresserad av svåra tekniska frågor behöver kanske bli tillfrågad om det är något ”stort på gång” 

för att denne ska bli mer motiverad. Respondenterna beskriver även att de försöker skapa känslan 

av att individen kan påverka sitt eget arbete. En av respondenterna beskriver en strävan efter att 
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få individen att känna att dennes egna drivkrafter går i linje med organisationens målsättningar 

samt att det de gör är meningsfullt och uppskattas inom organisationen. Respondenterna försöker 

få teamet att känna att de är duktiga på någonting, att de lyckas tillsammans och att individen 

känner sig delaktig i ett team och i ett större sammanhang.  

 

Genom att ge teamet en riktning att jobba mot istället för att arbetet är detaljstyrt, får individerna 

gemensamt ta ansvar och bestämma, vilket enligt respondenterna uppskattas och ger ökad 

motivation. Utöver teamets gemensamma mål behövs även en övergripande målsättning inom 

organisationen för att agila team ska fungera. Den övergripande målsättningen ger en riktning 

som mynnar ut i uppgifter för teamen, som i sin tur är flexibla och förväntas kunna leverera 

snabbt mot organisationens krav. Hur teamet hanterar de ärenden som inkommer, är teamets 

gemensamma ansvar att besluta om. Ett välfungerande team beskrivs av samtliga respondenter 

som ett självorganiserande team där teamet sköter arbetsfördelning och beslutsfattning. Samtliga 

respondenter vittnar om att arbetsfördelningen utgår ifrån sprintplaneringen där arbetsuppgifter 

läggs i prioritetsordning utifrån vad teamets produktägare anser är viktigast. I den perfekta agila 

världen ska alla kunna utföra alla arbetsuppgifter men vissa av uppgifterna är specifika och då är 

det endast ett fåtal som kan genomföra dem. Några respondenter har erfarenhet av att teamet 

resonerar sig fram till vem som kan göra vad, andra beskriver att det är först till kvarn och att de 

allra flesta tar sig an sina favoriter, oavsett vilken plats i prioritetsordningen som uppgiften har. 

Alla utom en respondent upplever att de använder det man inom agilt kallar för pull (se sidan 

10). 

 

Vi upplever att alla respondenter är överens om att beslut fattas av alla inom teamet vilket 

förutsätter att alla får sin röst hörd. Flera av respondenterna anser att det öppna forumet som 

sprintplaneringen innebär, gör att det blir svårt att få fram introverta personers åsikter. Som 

ledare är det därför viktigt att se teamen på individnivå och se till att varje individ får utrymme 

att arbeta på det sätt som passar hen bäst. Än en gång spelar teamets mognad en roll eftersom det 

till en början kan vara svårt för teamet att fatta beslut kollektivt, när de inte är vana att fatta egna 

beslut. Alla är inte heller vana att uppskatta tidsestimat eller ge lösningsförslag när det gäller 

uppgifter utanför deras egna ansvarsområde och då är det ledarens ansvar att hjälpa teamet 

framåt. 
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Kompetensspridning är ytterligare en faktor som många av respondenterna anser ökar 

motivationen - när du får lära dig nya saker, likväl som du får lära andra, ökar motivationen. Vi 

upplever att alla respondenter är överens om att det finns ett värde av att alla i teamet har 

kompetens inom varandras områden för att kunna hjälpas åt när det behövs. Dock arbetar man 

inte för att sprida kompetensen i alla team, utan vissa personer tenderar att göra samma sorts 

ärenden hela tiden. Några respondenter beskriver kompetensspridning som en förutsättning för 

att kunna jobba tillsammans och vara flexibla i arbetsfördelningen medan andra har accepterat att 

alla inte kan vara bra på allt och att olika kompetenser får bidra med olika saker. 

 

Respondent 1 nämner dock att hen tror att det är viktigare att skapa social trygghet än kunskap. 

Social trygghet berörs av flera respondenter som anser att ledaren bör uppmuntra teamet till att 

hitta på aktiviteter utanför arbetstid för att skapa en större social trygghet. Att ta initiativ till att 

hitta på saker utanför arbetstid är även ett exempel på när en av respondenterna ger feedback. 

Feedback beskrivs som ett sätt att motivera teamet och hur respondenterna ser på feedback 

beskrivs mer ingående i avsnitt 4.2. Slutligen belyser några av respondenterna kommunikationen 

i teamet. Genom kontinuerlig dialog inom teamen ökar team-känslan och därmed motivationen. 

4.2.3 Motivation med hjälp av agila metoder och värderingar 

Flera av respondenterna ser ett samband mellan agila värderingar, agila metoder och motivation. 

De menar att det är nödvändigt att förstå tanken bakom de agila metoderna vilket ger 

förutsättningar att använda dem på rätt sätt. Ett exempel är förståelsen för att det är okej att testa 

nya saker i en kortare sprint och att det på längre sikt lönar sig att vara modig. Respondent 7 

poängterar dock att det behövs en balans mellan de agila metoderna och de agila värderingarna. 

Individen blir inte motiverad bara av att kunna de agila metoderna och de agila värderingarna, 

det leder inte per automatik till högre motivation. Däremot kan agila metoder främja agila 

värderingar och genom att individen exempelvis själv får välja bland olika arbetsuppgifter blir 

hen mer självorganiserad. Självorganiserande team innebär i sin tur att individerna överlag har 

mer att säga till om, vilket kan göra att de tycker sitt jobb är roligare och därigenom leda till ökad 

motivation.  
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Alla respondenter vittnar om att samarbetet är en förutsättning för att teamet ska arbeta agilt. Ett 

välfungerande samarbete kännetecknas av att alla delar på ansvaret, hjälper varandra och 

kommer med förslag. Det är även viktigt att det är prestigelöst i teamet, att alla vågar ha fel och 

lär sig av varandra. Kommunikation i form av diskussion beskrivs av flera respondenter som en 

grundsten i de team som har ett bra samarbete. Vid diskussioner förväntas alla lyssna aktivt på 

varandra, reflektera och förmedla sitt eget perspektiv.  

 

Samarbetet behöver få tid till att växa fram eftersom det förutsätter att alla i teamet lär känna 

varandra och lär sig anamma det agila arbetssättet. En återkommande framgångsfaktor för 

samarbetsförmågan är hur moget teamet är inom det agila vilket yttrar sig i förmågan att agera 

som ett team och sätta ”laget före jaget”. Hur väl samarbetet fungerar ser därför mycket olika ut i 

de olika teamen, beroende på vilken fas de är i. De respondenter som har arbetat med olika team 

anser att det har gått betydligt snabbare att få ett välfungerande samarbete när flera i teamet har 

erfarenhet av att arbeta agilt sedan tidigare, och ifall de är yngre alternativt nyare i 

organisationen. Sämre fungerande team har saknat gemensamma mål, vi-känslan och arbetar 

endast med uppgifter inom sitt egna specifika område. Gemensamma mål och en gemensam 

förmåga att uppnå målen är därför en tillgång för att skapa ett bra samarbete i teamet. 

  

Flera av respondenterna lyfter olika delar av de agila metoderna som möjligheter att påverka 

motivationen i teamet. Korta leveranser som gör att slutmålet känns närmare tillsammans med 

återblicksmöten ger möjlighet till att skapa motivation. Tack vare erfarenhetsåtervinningen på 

återblicksmöten kan individen känna en större delaktighet genom att få påverka och uttrycka sina 

tankar. En öppen dialog och att alla känner att det händer någonting när de lyfter en fråga eller 

ett problem är viktigt vilket till stor del är ledarens ansvar att facilitera. Flera av respondenterna 

ser även möjligheten att motivera teamet genom att testa nya agila saker som exempelvis att ta in 

en annan person som ledare för återblicksmöten, eller uppmuntra lekfullhet med användande av 

olika typer av spel när teamet ska utföra tidsestimering.  

4.3 Sammanfattning empiri  

I empirin presenteras en tolkning och sammanfattning av respondenternas svar utifrån tre teman: 

agilt ledarskap, agila team och motivation. Det som är gemensamt för agila ledare är deras 
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tankesätt och att de med eller utan en ledarroll får förtroende genom att vara kompetenta och 

trygga i sig själva. Många respondenter föredrar ordet coach framför ordet ledare och ger med 

sina utsagor en bild av det agila ledarskapet likt en coach genom att vara lyhörda, stötta och lyfta 

upp sina medarbetare. Flera av respondenterna definierar en agil ledare utifrån tre olika roller, en 

chef som agerar agilt, en team coach eller en agil coach. Då rollerna kan ha specifika 

arbetsuppgifter som skiljer sig från varandra är en gemensam nämnare att de arbetar för att 

främja agila värderingar och metoder. Det agila teamet utgör en grundläggande roll av det agila 

arbetssättet vilket den agila ledaren därmed ska förhålla sig till. När frågor ställs kring hur 

respondenterna arbetar så är det tydligt att mycket av deras arbete är ägnat åt att facilitera en 

miljö för teamet som stödjer samarbete, hjälpsamhet, god kommunikation samt en väl anpassad 

arbetsfördelning.  

  

Vid frågor angående respondenternas definition av motivation följer svaren två teman - känna 

arbetsglädje och att utmanas genom att prova nya saker. Respondenterna anser att det är deras 

roll att skapa förutsättningar för att teamen och dess individer kan bli motiverade. Gällande 

tillvägagångssätt som ledarna använder för att skapa motivation så skildras många samband med 

de agila värderingarna och metoderna och teman såsom att lyfta individers åsikter, att låta dem 

testa nya saker och ge dem utrymme till att vara mer självständiga. Respondenternas 

beskrivningar av agilt ledarskap, teamet och motivation, kommer i nästa avsnitt att analyseras 

tillsammans med studiens teoretiska ramverk utifrån studiens syfte och problemformulering. 
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5. Analys 

Analysen ämnar återge studiens teoretiska ramverk tillsammans med empiriskt insamlade data. 

Mer specifikt är innehållet i analysen riktat till studiens forskningsfrågor för att bidra med ökad 

förståelse och ge underlag för att nå en slutsats i linje med studiens syfte. Analysen är utformad 

kring nyckelord från teori, såväl som empiri, för att ge underlag för det resonemang som 

slutsatsen grundar sig på. 

______________________________________________________________________________ 

5.1 Disposition av analys 

Analysen utgår ifrån definitionen av agilt ledarskap och hur det kan främja motivation. 

Tolkningar av respondenternas yttranden sätts in i teoretiska ramar och besvarar studiens 

frågeställningar.   

 

5. Figur 5.0 Sammanfattning analys över koppling mellan agilt ledarskap och motivation (egen) 

Figur 5.0 illustrerar vad som definierar agilt ledarskap samt hur agilt ledarskap kan främja 

motivation, baserat på studiens teori och empiri. 
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5.2 Definitionen av agilt ledarskap 

Vi upplever att alla respondenter är mer eller mindre eftertänksamma kring definitionen av agilt 

ledarskap. Vem är egentligen den agila ledaren? Långt ifrån alla ser sig själva som den agila 

ledaren men har ändå beskrivit den agila ledaren med egenskaper och uppgifter som stämmer 

överens med deras beskrivning av sig själva. Flera respondenter har uttryckt att de tycker 

benämningen agil coach representerar deras roller bättre då deras arbetssätt påminner om hur en 

coach arbetar. Istället för att strikt styra sina medarbetare säger de sig vilja stötta, hjälpa till att 

identifiera problem, vara lyhörda och lyfta individers åsikter. Att ett par av respondenterna har 

pratat om att de vill främja agila värderingar och metoder som leder till en miljö anpassad för 

individens utveckling, trivsel och produktivitet, går väl ihop med teorin bakom agil coach.    

 

I det empiriska materialet kan vi urskilja att den traditionella definitionen av en chef inte 

stämmer överens med vad som förväntas av en agil ledare. Även om en chef också kan vara agil 

ledare upplever flera av respondenterna att organisationen historiskt sett har anställt specialister 

som chefer, vilket kan förhindra att de agila metoderna och värderingarna anammas eftersom de 

förutsätter att chefen lämnar över en större del av ansvaret till teamet. Flera av respondenterna 

definierar därför en agil ledare utifrån tre roller, antingen en chef som agerar agilt, en team coach 

som jobbar i ett agilt team eller en agil coach. Det rollerna har gemensamt är att de arbetar för att 

stärka de agila värderingarna och metoderna. Vi bedömer att det finns en önskan att utveckla fler 

chefer till agila ledare men att organisationen hittills fokuserat på att få agila team på plats. En av 

respondenterna är ett exempel på en person som tidigare arbetat i ett agilt team och nu fått 

tjänsten som chef för att implementera agila metoder och värderingar på en hel avdelning.  

 

I avseende att få dynamiken mellan den anställde och arbetsgivaren att fungera menar Baker 

(2017) att det är ledningens uppgift att implementera en kultur som är mottaglig för det agila. 

Forskaren argumenterar för att om en organisation vill skapa en kultur där agila arbetssätt 

fungerar krävs det en dynamik mellan olika typer av processer inom organisationen. Samarbetet 

sinsemellan behöver ske avspänt utan uppenbara skillnader kring vem det är som har den högre 

positionen. Under intervjuer upplevde vi att respondenterna skildrade ett överskridande 

samarbete där teamets gemensamma prestationer står i fokus. Många av respondenterna har 

skildrat hur de försöker förmedla agila värderingar som står för bland annat hjälpsamhet och 
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åsidosättande av prestige för att kunna utvecklas tillsammans. I kombination med agila metoder i 

form av återblicksmöten och stand-up-möten ges förutsättningar att förändra tidigare kulturer 

inom teamen. Däremot har vi fått flera indikationer om att organisationen fortfarande har mycket 

kvar att göra när det gäller de processer och riktlinjer som stöttar de agila metoderna. Även om 

det finns en ambition och strävan efter att öka samarbetet i organisationen, behöver de gamla 

processerna ses över och anpassas till det nya för att fullt ut kunna anamma det agila arbetssättet.  

 

Något flera av respondenterna berättat om är deras vilja att anpassa agila processer för de 

specifika individer de arbetar med. Vi får vid flera tillfällen höra att det är viktigt att ge teamet 

utrymme och uppmuntra olika initiativ. I vissa fall kan ledaren till och med uppmuntra att våga 

göra fel eftersom det är utvecklande för såväl individen som för teamet. Denna strävan stämmer 

väl överens med forskning kring det agila som också återspeglar hur det är betydelsefullt med 

individanpassning. Medinilla (2012) uttrycker specifikt hur väsentligt det är att fokusera på ett 

självständigt arbetssätt där individen kan lösa problem på sitt sätt.    

 

Vi finner det intressant att det agila manifestet inte fokuserar på ledarskap då ingen av dess 12 

punkter skildrar ledarskapet specifikt. Istället formuleras ett övergripande ramverk för vad som 

bör vara i fokus, vilket exempelvis skildras i punkt fem: “Byggande av projekt sker runt 

individer som är motiverade. Dessa ges den miljö och support de behöver och får full tillit 

gällande att få jobbet gjort” (Fowler & Highsmith, 2001, s. 935). Ledaren är med andra ord inte i 

fokus inom agila principer utan snarare teamet och hur individer ska ges bästa förutsättningar för 

att kunna prestera på bästa sätt. Vid våra intervjufrågor kring just ledarskapet är det tydligt att de 

metoder och värderingar som ledarna tillämpar är riktade mot individerna och att teamet ska bli 

mer självgående och produktiva på deras egna sätt.     

 

5.3 Hur det agila ledarskapet tillämpas inom banksektorn 

Ifall team och individer ska bli mer självorganiserande, vad har då den agila ledaren för roll? 

Crocitto och Youssef (2003) menar att det är ledarskapet som ska tillgodose en kultur där 

innovation, friktionslös kommunikation av informationsspridning och att ett välfungerande 

lagarbete finns inom organisationen. Vi anser att det någorlunda väl speglar vad respondenterna 

mer specifikt beskriver att de har för arbetsuppgifter. I avseende av kommunikationen så har 
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flera respondenter uttryck att deras roll är att lyfta individers åsikter och genom att vara lyhörda 

och ställa frågor skapa en bättre dialog inom teamen där alla individers synpunkter värderas. 

Gällande att arbeta tillsammans som ett team har ett flertal respondenter skildrat hur avgörande 

de anser att det är med ett bra samarbete inom teamet och förklarar hur de försöker främja ett 

mer hjälpsamt arbetssätt där alla känner att de gör något värdefullt tillsammans. 

Precis som att det agila manifestet inte lägger stor vikt vid ledarskapet, ger även studiens 

respondenter indikationer om att det är individen och teamet som står i fokus. Ett agilt ledarskap 

inom banken innebär att förutsättningar för det agila arbetssättet skapas. Det gör ledaren genom 

att introducera och implementera agila metoder såväl som att främja ett välfungerande samarbete 

inom teamet. Det är även tydligt att motivation är något som anses vara relaterat till motivation. 

De agila metoderna möjliggör motiverade individer om arbetssättet implementeras på rätt sätt. 

Ledaren ska inte agera metodpolis men samtidigt stötta teamet för att säkerställa ett agilt 

arbetssätt med bland annat kompetensspridning och självständig arbetsfördelning.  

Att vi har funnit att mycket av det empirin har skildrat stämmer väl överens med teorin ger en 

större trovärdighet för att studiens insamlade data även kan appliceras på andra typer av 

marknader. Vi har jämfört material från tematisering av studiens empiri mot nyckelord från 

teorin och funnit ett par ord som har förekommit ofta inom båda områden, såsom: anpassning, 

styrning och samarbete. Vi anser att de här begreppen är viktiga för definitionen av det agila 

ledarskapet, men för en mer nyanserad skildring anser vi att även övriga begrepp och 

infallsvinklar representerade ovan är viktiga för definition av det agila ledarskapet.   

5.4 Det agila ledarskapets effekt på motivation 

5.4.1 Process för självstyrd motivation 

Vi har i samtliga intervjuer frågat respondenterna vad motivation är för dem, och fått ett entydigt 

svar: arbetsglädje. Svaret stämmer väl överens med vad som enligt SDT definieras som en inre, 

självstyrd motivation (Gagné & Deci, 2005). Individen engagerar sig då i en aktivitet för att 

denne är intresserad och känner njutning av uppgiften. I de fall då individen inte upplever 

intresse och njutning av uppgiften kan självstyrd motivation skapas genom regleringar. Vi har 

analyserat hur respondenternas förhållningssätt i kombination med de agila metoderna och 

värderingarna möjliggör självstyrd motivation. Analysen bygger på Hocine och Zhangs (2014) 
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SDT-inspirerade process (se sidan 16) som förklarar hur självstyrd motivation kan nås med hjälp 

av självständighetsstödjande ledarskap. 

 

Steg 1 – Ställa öppna frågor och bjuda in till att delta i problemlösning 

Det finns goda förutsättningar för den agila ledaren att uppfylla det första steget i processen. 

Enligt respondenterna är den agila ledaren öppen och lyhörd, och bjuder inte bara in teamet till 

att delta i problemlösning utan överlåter i stor utsträckning problemlösningen till teamet. Vi 

anser att respondenternas uppfattning ligger i linje med den agila metoden Scrum i kombination 

med den agila värderingen att “individer och interaktioner föredras gentemot processer och 

verktyg”. 

  

Steg 2 – Lyssna aktivt och bekräfta medarbetarens perspektiv 

Baserat på respondenternas svar anser vi att en agil ledare arbetar med att lyssna aktivt och 

bekräfta medarbetarnas perspektiv. Respondenterna beskriver dels att de är lyhörda men även att 

deras uppgift är att få resten av teamet att lyssna aktivt på varandra när de har återblicksmöten. 

För att få teamet att vilja lyfta olika ärenden på återblicksmöten är det viktigt att ledaren tar 

teamets åsikter på allvar och uppmärksammar att de gör skillnad.  

  

Steg 3 - Erbjuda strukturerade valmöjligheter och klargöra teamets ansvar 

I och med Scrumprocessens inledande steg med sprintplanering, anser vi att teamet erbjuds 

strukturerade valmöjligheter. När teamet i nästa skede ska börja arbeta med uppgifterna får de 

själva ta sig an uppgifter, vilket ytterligare stärker valmöjligheten. Att teamet tar ansvar är något 

som förväntas enligt det agila arbetssättet men hur individen blir medveten om sitt eget ansvar 

framgår inte av respondenternas beskrivning. Som McHugh, Conboy och Lang (2011) beskriver 

kan ansvaret innebära ökad stress vilket i sin tur minskar motivationen. Vi anser därför att det är 

viktigt att den agila ledaren tydliggör det ansvar som ett agilt arbetssätt innebär för teamet. 

  

Steg 4 - Ge uppriktig, positiv feedback som uppmärksammar företagsamhet och ge saklig icke-

dömande feedback som belyser problem och förbättringsområden. 

Även om feedback inte är en uttrycklig del av de agila metoderna visar våra empiriska studier att 

återblicksmöten, som är en del av den agila metoden Scrum, skapar förutsättningar att ge 
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feedback, både för team coachen men även för övriga i teamet. Respondenterna berättar att 

samtliga i teamet ger feedback till varandra på dessa möten, dels kring vad som fungerar bra men 

även kring vad som fungerar mindre bra. Flera av respondenterna anser dock att de själva kan bli 

bättre på att ge feedback. 

 

Steg 5 – Minimera tvingande kontroller såsom belöningar och jämförelser med andra 

Vi har inte uppfattat att det förekommer belöningar eller jämförelser med andra, varken enligt 

respondenterna eller inom det agila arbetssättet, istället är det teamets gemensamma prestation 

som står i centrum. Avseende tvingande kontroller ser vi däremot en risk för att vissa agila 

metoder kan hämma motivationen om inte teamet förstår bakgrunden till varför de 

implementeras. Ett exempel är de dagliga scrum-möten som är till för teamet men som av mer 

omogna team uppfattas som avrapporteringsmöten till chefen/projektledaren.  

 

Steg 6 – Utveckla talang och dela kunskap för att öka kompetens och självständighet 

Det ser olika ut gällande vilken utsträckning teamen lyckats upprätta en kultur där 

kompetensspridning uppfattas som en naturlig del. I de team där team coachen har förlikat sig 

med att kompetensspridning inte sker i den utsträckning som det borde, ser vi en risk att de går 

miste om den motivation som kompetensspridning kan generera. Vi anser att bristen på 

kompetensspridning även riskerar att underminera fördelarna med det agila arbetssättet. Enligt 

Scrum ska hela teamet utgöra en och samma roll (utvecklare) för att alla ska kunna ta delat 

ansvar och kontinuerligt bidra till teamets gemensamma arbete.  

 

Ingen av respondenterna talar uttryckligen om självständighet, däremot använder de begreppet 

självorganiserande. Genom att facilitera och coacha försöker respondenterna göra teamen 

självorganiserande vilket enligt vår tolkning innebär att de är självständiga. Självständighet 

möjliggörs bland annat genom att teamen arbetar utifrån pull-metoden, det vill säga att de åtar 

sig en uppgift istället för att bli tilldelade.  

 

Sammanfattningsvis ger studien många indikationer på att det agila ledarskapet relativt väl når 

upp till den SDT-inspirerade process som Hocine och Zhang (2014) har formulerat kring hur 

självstyrd motivation kan uppnås. Intervjuerna visar att den agila ledaren fokuserar på att ställa 
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öppna frågor, uppmuntra delaktighet, lyssna aktivt, vara bekräftande, ge konstruktiv feedback 

och ämna att främja kompetensspridning samt självständighet. Dock ser vi även potential till 

förbättring då vi ser en risk för att en del agila metoder riskerar att hämma motivationen om de 

inte implementeras på rätt sätt, främst gällande tvingande kontroller. Avseende utvecklande av 

talang och kompetensspridning ger respondenterna en bild av att det inom vissa team inte sker i 

den utsträckning som det borde. För att det agila ledarskapet fullt ut ska främja motivation anser 

vi att ledaren behöver ta ansvar för individens, såväl som teamets kompetensutveckling.  

5.4.2 Andra metoder för att motivera teamet 

Utöver de steg som ingår i Hocine och Zhangs (2014) process har vi uppmärksammat gemensam 

målsättning och samhörighet som två återkommande teman. I det empiriska materialet beskrivs 

en gemensam målsättning som en förutsättning för ett välfungerande team, men även utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv där teamets mål bör gå i linje med organisationens mål. Det 

gemensamma målet beskrivs även av Björkholm och Brattberg (u.å.) som ett kriterium för att 

klassas som ett agilt team. I modellen Continuum of motivation (figur 2.2.1) kan vi konstatera att 

mål både kan vara en identifieringsreglering och integrationsreglering. Skillnaden mellan de två 

regleringarna är att den ena leder till måttligt självstyrd motivation medan den andra leder till 

självstyrd motivation. För att uppnå självstyrd motivation behöver målen vara sammanhållna 

med värderingar och regler. Om det endast upplevs viktigt med mål, värderingar och regler, är 

risken att individen bara uppnår en måttlig självstyrd motivation. 

  

Vid analysen av studiens empiriska material har vi noterat att samhörighet är en förutsättning för 

att skapa välfungerande team. Trots att strävan efter samhörighet inte tydligt framgår av Hocine 

och Zhangs (2014) process för självständighetsstödjande ledarskap, vill vi ändå belysa den 

aspekten av agila ledarens möjlighet att främja motivation eftersom att samhörighet är ett av de 

grundläggande psykologiska behoven inom SDT. Respondenterna beskriver att de vill skapa 

teamkänsla och få teamet att känna att de tillsammans når framgångar och beskriver hur 

välfungerande team sätter laget före jaget. Ledaren ska arbeta för att individens mål ska gå i linje 

med organisationens mål och att det de gör är värdefullt och uppskattas i organisationen.  
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5.5 Sammanfattning analys 

Agilt ledarskap kan definieras utifrån olika aspekter: agila organisationer, team, manifestet och 

metoder. Ur ett organisatoriskt perspektiv behövs processer och riktlinjer som möjliggör ett agilt 

arbetssätt. Vår uppfattning är att den agila ledaren kan yttra sig i flera roller och stärks av att 

flera respondenter verkar för utvecklingen både på organisatorisk nivå och i det enskilda teamet. 

Strävan efter att implementera och främja det agila arbetssättet är det som utmärker ledarskapet. 

Det agila ledarskapet definieras även utifrån dess roll och förhållningssätt till teamet. En agil 

ledare ska lämna över ansvaret till teamet och främja ett överskridande samarbete där teamets 

gemensamma prestationer står i fokus. De agila principerna och värderingarna från agila 

manifestet ger ingen beskrivning av det agila ledarskapet. Däremot framgår det tydligt av 

empirin att det är den agila ledarens ansvar att främja agila värderingar och metoder som leder 

till en miljö anpassad för individens utveckling, trivsel och produktivitet.  

 

En miljö som är anpassad för att främja motivation, tillgodoser individens grundläggande 

psykologiska behov: kompetens, självständighet och samhörighet (Olafsen, Halvari, Forest & 

Deci, 2015). Ledaren behöver säkerställa att teamet tar ansvar för att kompetensspridning sker, 

så att individen utvecklas. När teamet delar kompetens ökar sannolikt möjligheten till samarbete 

i och med att teamet tillsammans kan lösa problem och utveckla teamkänsla. Samhörigheten 

skapas genom gemensamma mål som är sammanhållna med värderingar och regler. Ledarens 

roll innebär att facilitera och coacha teamet till att bli självständiga. Självständighet är den 

tydligaste kopplingen mellan det agila arbetssättet och SDT. Självständighet omfattas i punkt 

elva från det agila manifestet: “Den bästa strukturen och designen kommer från 

självorganiserade arbetslag” (Fowler & Highsmith, 2001, s. 935) och enligt Moe, Dingsøyr och 

Dybå (2010) är tanken med att agila team själva få bestämma över arbetsfördelning, planering 

och beslutsfattning, att teamet ska bli mer motiverade. Agila team förväntas vara motiverade och 

ha en hög arbetstakt tack vare deras frihet under ansvar (Björkholm & Brattberg, u.å.). För att de 

agila metoderna inte ska hämma motivationen är det därför viktigt att ledaren får teamet att 

uppleva den självständighet som metoderna syftar till att ge. I nästa avsnitt konkluderas analysen 

och presenteras som studiens slutsatser tillsammans med en metareflektion och förslag på fortsatt 

forskning.  
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6. Slutsats 

Avsnittet återger de slutsatser kring syftet som studien har genererat samt besvara 

forskningsfrågorna. Slutsatserna grundar sig på det material som återges inom analysdelen. 

Därutöver presenteras en kritisk reflektion och förslag på framtida forskning som kan bidra till 

ytterligare kunskap inom området.    

______________________________________________________________________________ 

6.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att öka förståelsen för det agila ledarskapet inom banksektorn och hur det 

främjar de anställdas motivation. Studien ämnar svara på forskningsfrågorna “Hur tillämpas agilt 

ledarskap inom banksektorn?”, “Hur definieras agilt ledarskap inom banksektorn?” samt “Hur 

kan ett agilt ledarskap påverka de anställdas motivation?”. Insamlat och bearbetat material från 

flera ämnesauktoriteters utsagor och egen undersökning utgör studiens teoretiska och empiriska 

grund. Argumentationen stärks av att teorierna grundar sig i olika ämnesauktoriteter, och 

kombineras med kvalitativa intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är en vedertagen kvalitativ 

metod som lämpar sig väl till studiens syfte, att få en ökad förståelse inom ett specifikt område, i 

en specifik miljö. Enligt Bryman och Bell (2013) bidrar kvalitativa intervjuer till att teori 

utvecklas och förändras. Metodvalet innebär dock att studiens generaliserbarhet blir begränsad. 

Efter insamling och analys av teori och empiri finner vi att: 

• Agilt ledarskap innefattar både chefer och coacher 

• Agilt ledarskap innebär att förespråka, efterleva och förmedla de agila metoderna och 

värderingarna 

• Agilt ledarskap främjar de anställdas motivation genom ett självständighetsstödjande 

ledarskap 

Inom studiens teoretiska delar utgår definitionen av det agila ledarskapet från chefens perspektiv. 

Forskarna beskriver hur chefen behöver anpassa sig för att hantera det agila arbetssättet genom 

att exempelvis vara öppen för att delegera ansvar och befogenheter nedåt i organisationen. Vi 

anser dock att studiens empiriska material antyder att det agila ledarskapet i praktiken även 

utövas av team coacher och agila coacher. Resultatet från studiens analys visar att ett agilt 
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ledarskap kännetecknas av de agila metoderna och värderingarna förespråkas både inom teamet 

och ur ett organisatoriskt perspektiv. Oavsett om det är en chef eller coach som utövar det agila 

ledarskapet är det de agila metoderna och värderingarna som står i fokus. Det förväntas att den 

agila ledaren ska arbeta för att förmedla det agila arbetssättet så teamet kan efterleva det och 

uppnå god produktivitet.  

 

Att det agila ledarskapet inte är en uttrycklig del av det agila manifestet ger oss anledning att dra 

slutsatsen att det agila arbetssättet inte ämnar fokusera på ledarskapet utan att det är teamet som 

står i centrum. Det utbredda fokuset på teamet kan förklara varför forskningen kring agilt 

ledarskap är begränsad men med anledning av att det agila arbetssättet successivt omfattar en 

större del av verksamheten, har det agila ledarskapet blivit en större angelägenhet. Studier med 

ett ledarskapsperspektiv kan ge ytterligare svar på vad det agila ledarskapet har för roll gällande 

det agila arbetssättet. Samtliga respondenter vittnar om att ledaren har en betydande roll för att 

det agila arbetssättet ska fungera - dels på organisationsnivå vilket berör chefer, men även inom 

teamet vilket berör teamets ledare som utgörs av en team coach eller agil coach. Medan 

individen och de självorganiserade teamen har en central roll så är det den agila ledaren som kan 

facilitera goda förutsättningar för motivation, såväl som prestation. 

 

Studiens teoretiska och empiriska material visar att den agila ledaren har en funktion när det 

gäller motivationen inom teamet. Respondenternas beskrivning av hur en agil ledare främjar 

motivation liknas vid samtliga steg i Hocine och Zhangs (2014) process och kan därför anses 

utgöra ett självständighetsstödjande ledarskap som teoretiskt sett förväntas främja motivationen. 

Vi finner stöd för motivationsfrämjande arbetssätt inom det agila arbetssättet men motivationen 

skapas inte genom att enbart anamma de agila metoderna utan det förutsätter rätt tankesätt som 

härstammar från de agila värderingarna och principerna. Det är framför allt det grundläggande 

behovet av självständighet som möjliggörs genom ett agilt ledarskap.  
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6.2 Studiens bidrag 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Studien bidrar till att utveckla forskning med en ökad förståelse för vad det agila ledarskapet 

innebär inom banksektorn. Genom att i studien återge relevant teori inom det agila arbetssättet 

tydliggörs ledarens roll utifrån aspekterna team, organisation och metoder. Teorin analyseras 

sedan tillsammans med empiri om agilt ledarskap i banksektorn i Sverige. Det agila ledarskapet 

skildras som en roll som faciliterar en arbetsmiljö där teamet och dess individer lyfts för att nå en 

hög produktivitet och utveckling baserat på deras förutsättningar. Studien ger dessutom insikten 

att det agila ledarskapet innefattar team coacher och agila coacher. Inom teori kring det agila 

ledarskapet är det vanligt att chefen åsyftas men inom banken som har studerats har diskussioner 

om team coacher och agila coacher varit vanligare. 

 

För att skapa ytterligare förståelse har det agila ledarskapet inom banksektorn studerats och 

relaterats till dess inverkan på medarbetarnas motivation. Motivation är ett väl utforskat område 

och beskrivs i olika sammanhang som en förväntad effekt av det agila arbetssättet. Hur det agila 

arbetssättet förväntas leda till ökad motivation, saknas det däremot forskning kring. Tidigare 

forskning kring agilt arbetssätt har främst fokuserat på dess möjlighet att öka effektiviteten inom 

projekt. Studien bidrar därför med ett teoretiskt bidrag kring agilt genom dess koppling till 

motivation. Intervjuerna indikerar att det agila arbetssättet främjar motivation och belyser 

självständighet, samhörighet och kompetens som betydelsefulla faktorer.  

6.2.2 Praktiskt bidrag 

För ledare ger studien en överblick av syftet med det agila arbetssättet och indikationer om vad 

som förväntas av hens egna ledarskap. Med en tydligare definition av det agila ledarskapet, blir 

det lättare för praktiker att tydliggöra ansvaret mellan ledaren, organisationen och teamet. 

Empirin inom studien utgörs av data insamlad kring det agila ledarskapet inom banksektorn 

vilket kopplas till individens motivation. Denna avgränsning har gjorts för att kumulativt bidra 

med nya insikter agilt ledarskap vilket kan tillämpas även utanför banksektorn då förutsättningar 

för agilt ledarskap inte anses beroende av organisationens verksamhet utan snarare dess behov av 

snabb utveckling. Studien förespråkar ett fokus på anpassning till teamet och individens 
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förmågor där de uppmuntras att vara självständiga. Det innebär däremot inte att ledarens 

funktion är mindre betydelsefull då det är dennes roll att kontinuerligt anpassa arbetssättet efter 

teamets mognad för att bli så gynnsamt som möjligt. Studien ger även en ökad förståelse för att 

inre motivation bidrar till individens välmående och produktivitet, samt hur ledaren genom det 

agila arbetssättet kan främja motivation. De agila metoderna och värderingarna leder till ökad 

motivation men förutsätter att teamet förstår tanken bakom det agila arbetssättet och att teamets 

prestationer ligger i linje med organisationens gemensamma målsättning. Ledaren behöver ta 

ansvar för hur det agila teamet förankras i organisationen samt för hur det agila arbetssättet 

implementeras och efterlevs inom teamet.  

6.3 Kritisk reflektion och förslag till vidare forskning 

I denna studie har vi använt kvalitativ metod. Vi anser att studiens resultat hade haft högre 

trovärdighet och mer generaliserbart genom att exempelvis använda både kvalitativ och 

kvantitativ metod, samt att studera flera olika fall och göra jämförelser mellan dessa. Dock anser 

vi att studien har nått upp till önskvärd trovärdighet och generaliserbarhet genom att använda en 

bred samling teori i kombination med insamlad empiri. Vidare anser vi att empirin kan tolkas ur 

ett bredare perspektiv då intervjufrågorna är anpassade till individen snarare än till den specifika 

organisationen där intervjuerna har genomförts. Då den givna organisationens agila arbetssätt 

även är i linje med hur många andra organisationer arbetar agilt, exempelvis genom användande 

av den populära metoden Scrum, anser vi att resultatet ligger i linje med studiens syfte. 

 

Denna studie utgår från ledarens perspektiv och skildrar deras tankar kring det agila ledarskapet, 

de agila teamen samt hur motivation påverkas av agila metoder och värderingar. Dessa 

perspektiv representerar enligt oss ett ideal kring hur respondenterna vill att deras ledarskap ska 

fungera. Även om respondenterna delar sitt perspektiv av verkligheten behöver det inte 

nödvändigtvis spegla hur medarbetarna uppfattar situationen. Därav anser vi att ytterligare 

studier med intervjuer av medarbetarna kan ge en djupare förståelse för hur det agila ledarskapet 

uppfattas av de övriga anställda.   

 

Ett annat koncept som vid insamling av empiriska data väckt vårt intresse är organisatorisk 

agility. Vid diskussioner kring det agila ledarskapet berör respondenterna hur viktig 
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organisationens mognad är för att fullt ut kunna anamma det agila arbetssättet. Processer och 

riktlinjer beskrivs som avgörande men även balansen mellan traditionell och agil styrning. Det 

vore därför av intresse att genomföra en studie med ett ökat fokus på hur organisationen har 

anpassats till det agila arbetssättet vilket kan bidra med ytterligare förståelse för området.  
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Bilaga - intervjuguide   

 

Informera respondenten om

● Anonymitet 

● Möjlighet att ta del av 

sammanställning av intervjun 

● Respondenten får hoppa över frågor 

eller avsluta intervjun när denne så 

önskar 

● Vilka vi är 

● Varför vi är här 

● Vad vi vill uppnå 

● Vad som ska ske med materialet 

● Erbjuda frågor eller önskemål innan 

vi sätter igång.

 

Frågor om respondenten 

1. Beskriv ditt jobb. 

2. Hur länge har du haft den rollen? 

3. Hur länge har du arbetet på företaget? 

4. Vad har du för erfarenhet av att arbeta i agila team? 

 

Frågor om det agila ledarskapet 

5. Vad har du för erfarenhet av agilt ledarskap? 

6. Hur skulle du definiera en agil ledare? 

7. Beskriv din roll i det agila teamet. 

8. Vilket stöd upplever du att du ger teamet?  

 

Frågor om teamet 

9. Beskriv samarbetet i teamet. 

10. Hur sker beslutsfattandet i teamet? 

11. Hur sker arbetsfördelningen i teamet? 

12. Ger du teamet feedback? 

Följdfråga: Varför/varför inte? 

Följdfråga: Om du ger feedback, kan du ge exempel? 

 

 



 

Amilia Liverstrand              Högskolan i Gävle 

Sigge Reichard      Examensarbete Företagsekonomi C 

64 

 

 

Frågor om motivation 

13. Vad är motivation för dig? 

14. Försöker du motivera teamet? 

Följdfråga: Varför/varför inte? 

Följdfråga: Hur gör du för att motivera? 

 

15. Hur väl anser du att du fångar upp motiverade och kompetenta individer? 

 

Övrigt 

16. Har du några övriga tankar eller reflektioner som du vill tillägga? 

 

 


