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Sammanfattning 

Den här studien har undersökt implementeringen av och transformationen mot agila 

förhållningssätt på ICA Gruppen, i syfte att ta reda på varför implementeringen görs, hur det 

agila förhållningssättet tolkas på företaget samt vilka effekter förändringarna har på de 

anställda. Studien är en kvalitativ fallstudie med abduktiv ansats. Datainsamlingen har gjorts 

genom tio semistrukturerade intervjuer med anställda på ICA Gruppen samt interna dokument 

om transformationen, vilka ICA Gruppen själva tillhandahållit. Materialet har analyserats med 

hjälp av termer som organisationsförändringar, trender, legitimitet och spridning av 

organisationsidéer. Resultatet visar att agila förhållningssätt implementerades hos ICA 

Gruppen som en respons på en föränderlig omvärld, med en förhoppning om en effektivare 

verksamhet och en ökad motivation hos företagets anställda. Studien visade även att 

implementeringen har resulterat i önskade effekter där de anställda upplever en stärkt 

motivation och en ökad effektivitet i arbetet, då de får utrymme att ta egna beslut i större 

utsträckning än innan transformationen. Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras, att 

implementeringen av agila förhållningssätt hos ICA Gruppen är väl grundad och förankrad i 

organisationens behov.  
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Inledning 

Omorganiseringar, transformationer och organisationer i ständig rörelse – dessa är begrepp 

och uttryck som ofta hörs i affärssammanhang idag. Marknaden, såväl som omvärlden i stort 

präglas av snabba förändringar och skeenden, där organisationer och företag upplever allt 

högre krav på anpassningsbarhet. Digitalisering och globalisering är faktorer som har bidragit 

till att konsumenter har tillgång till fler konsumtionsfält än tidigare, vilket ställer nya krav på 

företags förmåga att anpassa såväl sina interna förhållningssätt som sin produkt- och 

tjänsteutveckling.  

 

Företagens förmåga att anpassa sin verksamhet till den moderna marknadens nya krav 

upplevs av många organisationer som kritiskt och vad som i slutändan genererar värde, 

konkurrenskraft och legitimitet. Många organisationer upplever idag att de är utsatta för ett 

hårt tryck att förändras, varpå företagen behöver organisera sig samt arbeta på så sätt att 

möjligheten till detta skapas. (Ahrne, 2019) 

 

Som ett svar på dessa förändringsbehov utvecklas nya idéer och strategier kring hur företag 

väljer att organisera sig. Vissa organisationsidéer sprids snabbare än andra och tar fäste i 

organisationer världen över samt implementeras i helt olika typer av organisationer. 

Organisationer tar till sig dessa och genomgår transformationer för att implementera nya 

idéer, i syfte att hålla sig uppdaterade och därmed skapa sig legitimitet. Det kan dock finnas 

viss problematik med dessa organisationstrender, vilket främst rotar sig i att alla 

organisationsidéer inte lämpar sig för alla organisationer. En organisationsidé som anses 

trendig implementeras i större utsträckning än andra, vilket kan få negativa effekter om de 

bakomliggande besluten och skälen till detta inte är tillräckligt välgrundade eller förankrade. 

 

En organisationsidé som just nu anses trendig är Agile via såväl metodik som förhållningssätt. 

Agile, rent etymologiskt sprunget ur det engelska ordet agility med betydelsen rörlighet, 

smidighet och flexibilitet, används idag i sammanhang där organisationers processer och 

tillvägagångssätt ämnar skapa och främja företags möjligheter att förbättra, utveckla samt 

anpassa sig efter föränderliga behov. Agile har sitt ursprung inom IT-branschen och 

utvecklades som en respons på tidigare byråkratiska modeller med långa etablering- och 

utvecklingsprocesser. Dessa fungerade i längden illa för IT-branschen, där snabba 
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omställningar och flexibilitet är viktigt, varpå bättre lämpade och mer flexibla – agila – 

arbetssätt utvecklades. 

 

I takt med att marknaden i stort förändras har Agile spridit sig som organisationsform till 

företag verksamma även inom andra branscher än IT. Ett framgångsrikt företag 

karaktäriserades i mångt och mycket tidigare av framförallt stabilitet och förutsägbarhet. Idag 

ligger istället raka motsatsen närmare sanningen när det numera är företagens förmåga att 

anpassa sig efter marknadens instabilitet och ständiga föränderlighet som skapar framgång. 

 

En organisation som genomgår en agil transformation är ICA-gruppen. Sedan 2018 driver de 

en implementering av Agile genom projektet Agile@ICA. Projektet involverar idag cirka 

1000 personer och bedrivs inom ICA Gruppens IT-bolag. Målet med transformationen och 

implementeringen är en förhoppning om en förbättrad effektivitet i arbetet samt ökat 

engagemang och stärkt motivation inom organisationen.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för vilka beslut som ligger bakom 

implementeringen av agila förhållningssätt i en organisation, hur de implementeras och 

definieras i organisationen samt vilka effekter och konsekvenser dessa nya sätt att organisera 

sig och arbeta på medför för de anställda i praktiken. Studien ämnar bidra med en ökad 

förståelse för agila förhållningssätt och hur en implementering samt definitionen av dessa ser 

ut i en specifik organisation, vilka delar av det agila konceptet organisationen fokuserar på 

samt vilken påverkan ett agilt förhållningssätt kan tänkas ha på organisationen och dess 

medlemmar. Studien utgår ifrån tre frågeställningar, vilka är: 

 

- Varför implementeras agila förhållningssätt i ett företag? 

- Hur ser företagets tolkning av det agila förhållningssättet ut? 

- Vilka effekter har det agila förhållningssättet på de anställda? 
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Avgränsningar 

Studien har för avsikt att beskriva effekterna det agila förhållningssättet har på företagets 

anställda ur ett organisatoriskt perspektiv. Studien har därmed inte för avsikt att studera 

eventuella emotionella och psykiska effekter det agila förhållningssättet kan tänkas ha på de 

anställda.  

 

Studien ämnar inte ta ställning till huruvida ICA Gruppens tolkning av agila förhållningssätt 

är korrekt, utan förväntas endast bidra med en beskrivning och redogörelse för den definition 

som görs. 

 

Studiens resultat gällande implementeringens effekter är ej mätbara i siffror, utan presenteras 

utifrån informanternas individuella upplevelser och redogörelser.  

 

Disposition  

Denna uppsats innehåller fem huvudrubriker: inledning, teori och tidigare forskning, metod, 

resultat och analys samt avslutande diskussion. I följande kapitel, teori och tidigare forskning, 

presenteras de teorier och den tidigare forskning som använts under studiens gång för att 

placera studien i en kontext och ett sammanhang. I metodkapitlet redovisas studiens 

tillvägagångssätt och datainsamling samt en presentation av studiens informanter. I kapitlet 

resultat och analys presenteras och analyseras studiens empiri med hjälp av tidigare nämnda 

teorier och tidigare forskning. I uppsatsens avslutande kapitel summeras uppsatsens innehåll 

och redovisas konkreta svar på studiens frågeställningar. I detta kapitel diskuteras även 

studiens resultat i förhållande till teori och tidigare forskning, studiens praktiska konsekvenser 

och implikationer för framtida forskning.  
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Teori och tidigare forskning 

I syfte att besvara denna studies frågeställningar gällande implementeringen av agila 

förhållningssätt i en organisation samt de effekter dessa förhållningssätt medför, kommer 

sociologiska och organisatoriska teorier tillämpas. Dessa teorier har använts i syfte att 

underlätta studiens analys samt för att tolka den empiri som presenteras i studiens resultat. 

Följande kapitel är uppdelat i fyra huvudrubriker med efterföljande underrubriker.  

 

Den första delen behandlar organisationsförändringar i stort samt organisering i projektform 

och ämnar skapa en förståelse för varför organisationer upplever ett behov av att förändras 

och hur förändringen kan se ut. Vidare följer ett avsnitt om det nyinstitutionella begreppet 

legitimitet och hur företag kan använda förändring i sin strävan efter att bli legitima. Vidare 

följer ett avsnitt som behandlar trender inom organisationer och varför vissa 

organisationsidéer blir mer populära än andra. Följande avsnitt behandlar spridningen av 

organisationsidéer och det motstånd organisationer kan stöta på under sitt 

förändringsarbete.  Därefter följer ett avsnitt om Agile, det agila konceptet, och här 

introduceras doing vs. being Agile som beskriver skillnaderna mellan två olika synsätt inom 

det agila konceptet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och en summering av de teorier 

och den tidigare forskning som kommer att användas och behandlas i studien.  

 

Organisationsförändring 

Att den värld vi lever i är föränderlig är det få som ifrågasätter. Förändringarna tar olika form 

och påverkar enskilda individer såväl som större organisationer. Burke (2008) beskriver 

organisationer som öppna system vilka influeras samt påverkas av såväl yttre som inre 

faktorer och som en reaktion på det förändras organisationer kontinuerligt. Förändringarna ser 

beroende på organisation olika ut och påverkas av organisationens behov. Dessa behov och 

förändringar kan omfatta mindre delar av organisationen, långt ner på individnivå, eller hela 

organisationen (Burke, 2008). 

 

Organisationsförändringar kan ses som en direkt respons på yttre drivkrafter såsom politiska, 

kulturella och tekniska faktorer vilka påverkar organisationen och driver den mot förändring 

(Alvesson & Sveningsson, 2008). De politiska faktorerna, vilka sätter ramar för den 

internationella handeln, är en avgörande orsak till den ökade globaliseringen som öppnar upp 
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till nya fält för såväl organisationer som konsumenter och därmed påverkar organisationers 

behov av förändring. Även kulturella normer gällande vad som anses vara lämpligt agerande 

ur ett organisatoriskt perspektiv påverkar till viss del organisationers förändring. Trots att 

vissa organisationer endast agerar utifrån dessa i en strävan att uppfattas som legitima, ska 

inte förändringens påverkan underskattas. (Alvesson & Sveningsson, 2008) 

 

Vidare påverkar och sätter interna krafter, såsom ny teknik, revidering av arbetsuppgifter till 

följd av nya produkter och ökad personalomsättning, sin prägel på organisationers 

förändringar. En snabb expansion kan exempelvis ställa nya krav på anpassning och 

organisationsförändring. Det är dock inte bara kontextuella drivkrafter som bestämmer hur 

förändringsarbetet ska se ut. Även medarbetare och chefer i organisationen styr och skapar, 

såväl medvetet som omedvetet, mening i förändringen utifrån personliga intressen, 

utbildningsbakgrund, organisationskultur, organisationens historia samt föreställningar om 

hur chefer i andra organisationer förhåller sig till förändring. (Alvesson & Sveningsson, 2008) 

 

En typ av förändringsform som blir allt vanligare i organisationer och företag är 

projektformen. Arbete i projekt tillåter snabba beslut och en ökad anpassning till omvärlden i 

motsats till den byråkratiska organisationsformen (Edvik, 2008). Det som utmärker 

projektformen från andra organisationsformer är främst den begränsade tidsåtgången som är 

avsatt för vad som ska åstadkommas. Ordet projekt betyder, ungefärligt översatt, “kasta fram” 

eller utkast och förklaras vanligen som ett tidsbegränsat arbete med begränsade resurser och 

ett specifikt mål (Svensson & Otter, 2001). Projekt kan således anses vara ett sätt att skapa 

förändring och fungera effektivt i målet att utforma nya idéer och lösningar.  

 

Även om globaliseringen relativt sett har ökat under senare år och dagens marknadsklimat 

lämpar sig väl för arbete i projektform, är detta ingen ny företeelse och det finns tecken som 

visar att människan på ett eller annat sätt organiserat sig och arbetat i projektform länge. 

Svensson & Otter (2001) gör liknelser mellan kinesiska muren och pyramiderna i Egypten 

och nutida jätteprojekt. De menar att arbetsmetodiken förmodligen har varit detsamma i alla 

dessa projekt och arbeten.  
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Förändring som strävan efter legitimitet 

Genom studier av främst DiMaggio och Powell (1983) utvecklades den nyinstitutionella 

teorin, i förhoppning att beskriva den ökade homogeniteten bland dagens organisationer 

genom deras strävan efter legitimitet. I den nyinstitutionella teorin beskrivs att orsakerna till 

organisationers form har förändrats sedan Max Weber redogjorde för sin definition av 

byråkratier och organisationers strävan mot rationalitet i början på 1900-talet. Där man 

tidigare fokuserade på organisationers skillnader, bör man nu istället fokusera på de likheter 

som organisationer uppvisar (Eriksson-Zetterquist, 2009). Nyinstitutionell teori behandlar 

bland annat den påverkan organisationer har på andra organisationer, där efterliknande utifrån 

normer kan förklaras som tydligare incitament till förändring och agerande än handlande 

utifrån organisationens egna effektivitet (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

Begreppet legitimitet är centralt inom den nyinstitutionella teorin och beskrivs ha likheter 

med status och renommé. Legitimitet kan därmed beskrivas som en slags trovärdighet som 

organisationer skapar genom specifikt agerande. Organisationers legitimitet påverkas av olika 

faktorer i sin omgivning som media, samhället, kunder och andra intressenter. (Eriksson-

Zetterquist, 2009) Dowling & Pfeffer (1975) beskriver legitimitet som en kongruens mellan 

två värdesystem, sociala värderingar förknippade med deras agerande och normerna av 

accepterat agerande inom det sociala system som de är en del av. Om dessa två värdesystem 

stämmer överens skapas organisatorisk legitimitet. Om det istället uppstår för stora olikheter 

mellan dessa två värdesystem, hotas organisationens legitimitet och därmed deras 

trovärdighet. 

 

I sitt sökande efter legitimitet kommer organisationer att förändras, då de måste anpassa sig 

efter yttre normer och intressen (Eriksson-Zetterquist, 2009). Förändringen i sig kan därmed 

generera viss legitimitet, då organisationen visar sin omgivning att den försöker förändras, 

även om förändringen ännu inte påvisat ett lyckat resultat (DiMaggio & Powell, 1983). 

Alvesson och Sveningsson (2008) menar dock att det finns en risk om organisationer 

förändras allt för snabbt och utan riktig eftertanke. De menar att besluten inte alltid är särskilt 

väl övervägda och att organisationer följer trender efter vad som verkar gångbart för tillfället, 

i försök efterlikna framgångsrika organisationer med syfte att skapa legitimitet, vilket 

dessvärre kan resultera i en motsatt effekt.  

 

Den nyinstitutionella teorin är relevant att använda i relation till denna studie på så vis att 
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studien ämnar undersöka de bakomliggande besluten för implementeringen av de agila 

förhållningssätten. Därmed är det intressant att undersöka om det kan röra sig om en strävan 

av legitimitet och om de agila förhållningssätten kan bidra till en ökad legitimitet för 

organisationen. 

 

Trender 

För att förstå hur idéer och processer bildas, trendar och sprids krävs det att relationen mellan 

såväl olika, enskilda komponenter som en helhet av organisatoriska processer tas i beaktning 

(Furusten, 1996). Vid antagandet som görs av Meyer och Rowan (1991) om att varje aspekt 

av en organisations agerande påverkas av omvärlden tydliggörs denna relation. Med en 

förståelse för hur organisationer påverkas av omvärlden genom såväl tydliga som mer 

abstrakta element skapas en kunskap och förutsättning som krävs för att förstå sig på hur 

organisationers ageranden uppstår, utvecklas och förändras (Furusten, 1996). Såväl Scott och 

Meyer (1991) som Meyer och Rowan (1991) förmedlar hur organisatoriska processer och 

förhållningssätt kan förstås som en del av en större kontext där ideologier, myter, regler och 

institutionaliserade föreställningar bidrar till såväl förnyelse som förändring. Omvärlden, 

vilken organisationers utveckling och agerande alltså påverkas av och ställs i relation till, 

konstrueras av hur samtliga aktörer vilka befinner sig i denna omvärld deltar och således 

påverkar densamma. Omvärlden konstrueras och definieras genom alla de sociala processer 

där idéer, kunskap, ideologier och myter uppstår och sprids. (Furusten, 1996) 

 

I försök att förklara hur organisationer anammar trender och hur dessa skapas har det rent 

traditionellt riktats tankar om hur makrofenomen i organisationernas omgivning genom 

sociala krafter bidrar till detta. Däremot påpekar Furusten (1996) vikten av att även ta hur 

lokala mikroprocesser relaterar till trender och fenomen inom organisationsvärlden i 

beaktning. Clark (2004) pekar i linje med detta på hur det under senare tid förts diskussioner 

om organisatoriska trender ur en kontext som i mångt och mycket liknar trendskiften och 

moden inom mer vardaglig konsumtion. Det går att peka på likheter i hur såväl 

organisationsmässiga trender som trender inom modebranschen tenderar att uppkomma och 

blomstra, för att senare minska i popularitet och effekt samt på sikt försvinna. I en uppsjö av 

management- och organisationstrender på marknaden får många av de som inte förankras 

anses vara tekniker som misslyckats att på riktigt rota sig och institutionaliseras när företag 
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applicerar och nyttjar dessa inom verksamheten, för att senare förkasta dem igen i jakten på 

något nytt, mer lovande och effektivt. (Clark, 2004) 

 

Enligt Rossi (2019) medför vissa trender, eller hypen som uppstår kring dessa, inte sällan en 

risk till förvirring kring management- och organisationsidéers sanna värde och mening. En 

genom hype överdriven strävan bland organisationer och företag att framställa sin identitet i 

linje med nya organisations- och managementmoden, kan bidra till att skapa en negativ 

reaktion där den sanna essensen missförstås och att dessa aktörer istället försöker applicera 

och imitera processer samt arbetssätt direkt från andra. Det är i relation till detta viktigt att 

analysera och förstå sig på hur tillämpningen och implementeringen, oavsett idé, teori eller 

process, bäst lämpar sig för den verksamhet där denna ska appliceras och således anpassa 

utformningen utifrån egna förutsättningar. Varje organisation måste själva utröna hur 

förhållningssätt och praktiker bäst utformas, anpassas och implementeras inom deras 

sammanhang och verksamhet. (Rossi, 2019) 

 

Spridning av organisationsidéer och trender 

En teori som behandlar spridningen och implementeringen av organisationsidéer är 

virusteorin av Kjell Arne Rövik. Teorin belyser vad organisationsidéer gör med 

organisationer och vilka effekter de kan tänkas ha. Rövik (2008) beskriver att det finns 

förväntningar på moderna ledare att de ska vara uppdaterade och förändringsinriktade. Detta 

leder till en ökad vilja att adoptera och implementera reformer och organisationsidéer som för 

tillfället anses populära och legitima för en effektiv organisation. Teorin bygger på en 

metafor, viruset, som används för att beskriva spridningen av organisationsidéer samt hur de 

ter sig i dagens organisationer. Genom att använda en metafor som metod menar Rövik 

(2008) att det är möjligt att skapa en större förståelse för fenomenet, då det sätts i en kontext 

där den inte vanligtvis verkar och kan därmed skapa insikter för hur organisationsidéer 

utvecklas och fungerar. (Rövik, 2008) 

 

Rövik (2008) menar att en gemensam nämnare mellan spridningen av virus och spridningen 

av organisationsidéer är att de båda bör kunna appliceras på flera olika typer av värdar eller 

organisationer för att lyckas med sitt syfte. Ju mer flexibelt viruset är och hur lätt det fäster på 

sin värd, desto bättre. Detsamma gäller organisationsidéer. Graden av flexibilitet är därmed 

avgörande för spridningen av både virus och organisationsidéer. (Rövik, 2008) 
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Vidare beskriver Rövik (2008) att ytterligare en viktig liknelse är vad han kallar för smitta, 

vilket beskriver hur virus och organisationsidéer sprids. Virus sprids genom att en värdcell tar 

upp viruset, inte olikt hur en organisation tar till sig och implementerar en organisationsidé. 

Globalisering, digitalisering och en ökad personalomsättning på arbetsmarknaden leder till att 

organisationer får tillgång till nya fält och sektorer, vilka menas bidra till spridningen av olika 

organisationsidéer. (Rövik, 2008) 

 

Förändringarna möts dock inte sällan av motstånd. Människan har en viss ovilja eller 

oförmåga att förändras och har en stark vilja att ha något att komma tillbaka till. Detta bidrar 

till att de önskade förändringarna inte alltid sker på ett önskvärt sätt och sällan är problemfria. 

Ahrne och Papakostas (2014) beskriver denna ovilja och oförmåga som tröghet. Trögheten 

finns både på individnivå och på organisatorisk nivå. De betonar dock att tröghet inte är lika 

med oföränderlighet, organisationen i fråga kommer oundvikligen att förändras, men 

trögheten kommer förmodligen att påverka hur snabbt organisationen förändras och på vilket 

sätt. (Ahrne & Papakostas, 2014) 

 

Även Rövik (2008) diskuterar det motstånd organisationsidéer och organisationsförändringar 

kan stöta på. Han beskriver det som immunitet och gör återigen liknelser till virus. När virus 

försöker infektera en värdcell bildas i regel immunreaktioner. Likaså har organisationer ett 

slags immunförsvar mot organisationsidéer. Liknelsen delas i två olika delar, yttre och inre 

försvar. Det yttre försvaret består av de faktorer som gör att organisationsidéer aldrig får fäste 

i en organisation. Detta kan bero på att ledningen fokuserar på annat och inte anstränger sig 

nog för att sätta idéerna i praxis. Fokus kan istället ligga på att hitta nya idéer och att vara 

först med en idé, men idéerna implementeras aldrig utan stannar där. Det inre försvaret består 

bland annat av att organisationens intressen och normer inte överensstämmer med 

organisationsidéns. En implementering kan uppfattas som främmande och skrämmande för 

den enskilda individen, vars agerande då kan liknas med ett slags försvar. (Rövik, 2008)

  

När en organisationsidé har implementerats och materialiserats i en organisation är det vanligt 

att den omformas, byter namn eller på annat sätt antar en ny form än den ursprungliga. 

Organisationen har ett intresse att göra organisationsidén till “sin egen” och forma den utefter 

de behov som finns i organisationen. Genom omdöpning av implementerad idé visar 

organisationen att den på ett sätt är annorlunda de andra organisationerna som implementerar 

samma eller liknande organisationsidé, vilket kan fungera som en slags identitetsmarkering. 
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Omdöpning kan också fungera som ett sätt att ofrämliggöra en ny idé och därmed undgå 

organisationens immunförsvar. Genom att använda namn som organisationen och individerna 

inom den är bekanta med, ökar sannolikheten för att implementeringen ska lyckas och 

organisationsidén få fäste i organisationen. (Rövik, 2008) 

 

Förankring av organisationsförändringar 

Organisatoriska förändringar kan mottas på olika sätt och kan antingen leda till ett motstånd 

eller ett välkomnande från de anställda. Angelöw (1991) beskriver orsaker och konsekvenser 

av organisationsförändringar och menar att tidigare forskning om ämnet felaktigt beskriver ett 

övergripande motstånd till förändring inom organisationer. Angelöw (1991) menar även att de 

organisatoriska effekterna snarare varierar och påverkas av hur förändringen och 

implementeringen av de nya tillvägagångssätten faktiskt går till. Två viktiga faktorer som 

antas öka sannolikheten för ett välkomnande, snarare än ett motstånd från de anställda är 

huruvida dessa tillåts bidra och vara delaktiga i förändringen samt ifall förändringen anses 

relevant och legitim. (Angelöw, 1991) 

 

I en kvantitativ studie av Albert S. King (1974) betonas också vikten av kommunikation från 

ledning till anställd. Han presenterar ett resultat som visar att de organisationer där ledningen 

hade kommunicerat behovet av förändring och meddelat förväntningarna för dessa 

förändringar ökade sin produktivitet och effektivitet, då de anställda hade fått tydliga direktiv 

gällande vad som förväntades. Som resultat av god kommunikation ansågs förändringen och 

de nya arbetssätten legitima och relevanta, vilket gav en positiv effekt av 

organisationsförändringen i stort. (King, 1974) 

 

Agile 

En organisationsmodell och idé som idag trendar är det agila konceptet. Företag beskriver sig 

själva som agila och det har aldrig förr funnits så många handböcker om hur man “blir agil” 

som nu.  

 

För att acceptera betydelsen och relevansen av att diskutera agil metodologi och teori krävs en 

medvetenhet och förståelse över att arbetet inom kreativa branscher idag ofta sker i 

projektform likt vad tidigare beskrivits. Agile, den postbyråkratiska organisations- samt 

managementteori denna studie behandlar beskrivs fungera starkt emancipatoriskt. Bland de 
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som förespråkar agilitet inom organisationer och projekt finner man åsikten att detta erbjuder 

frigörande effekter, från vilka verksamheten kan skörda de fördelar som genereras via 

teamens och individens ökade möjlighet till initiativtagande och kreativitet (Hodgson & 

Briand, 2013). Den agila metodologins anhängare hävdar vidare att agiliteten ämnar verka 

adaptivt, där värde skapas genom agerande utifrån rådande förutsättningar, snarare än 

prediktivt. I organisationers försök att anpassa sig till nutidens snabbföränderliga, flyktiga och 

relativt osäkra klimat anses adaptiva metoder bättre lämpade än prediktiva metoder. (Syed-

Abdullah, Holcombe, & Gheorge, 2006) 

 

Syed-Abdullah et al. (2006) menar att agilitet handlar mer om människor än processer samt 

pekar på hur resultatet av många processer får anses bli bättre i takt med det att man stärker 

och lyfter de individer och grupper som bygger upp och bidrar till dessa. I relation till detta 

menar Syed-Abdullah et al. (2006) dessutom att de som arbetar agilt under projekt uppvisar 

större välbefinnande än de som ej gör det. Detta visar sig som tydligast i de fall där projekt 

och de krav på vad detta är menat att åstadkomma omgärdas av osäkra och föränderliga 

förhållanden. (Syed-Abdullah, Holcombe, & Gheorge, 2006) 

 

I en studie av Dikert, Paasivaara och Lassenius (2016) presenteras de utmaningar som väntar 

organisationer med målet att genomföra och lyckas med en agil transformation samt hur en 

organisation i det fall denna lyckas förhålla sig och anpassa sig väl till utmaningarna således 

kan omvandla dessa till framgångsfaktorer. En av de största utmaningarna för 

transformationer i stort är ett generellt motstånd till förändring bland anställda. Tendenser till 

skepsis och ovilja till förändring kan skapa svårigheter i det fall där den nya linjen inte 

framstår som klart mer effektivt eller enkel att anpassa sig till. Här menar Dikert et al. (2016) 

att en rädsla för att behöva utföra och anpassa sig till sysslor utöver individens egna, upplevda 

kompetens kan föreligga och påverka inställningen till förändring negativt. Även hos chefer 

och ledare kan motstånd till förändring komma att skapa utmaningar för en planerad 

transformation, något som blir extra påtagligt och tydligt i de fall där förändringen 

introduceras och sker på en lägre, team- eller gruppnivå snarare än genom initiativ på 

managementnivå. (Dikert et al., 2016)  

 

Ytterligare utmaningar vittnar om vikten av träning och coachning under såväl början av, som 

löpande under tiden för, en agil transformation. Att organisationer som ämnar genomföra en 

transformation investerar i träning för de som berörs av densamma tycks påverka såväl 
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motivation och inställning som det tempo i vilken förändringen genererar resultat. Trots detta 

är inte inledande träning nog, utan Dikert et al. (2016) pekar även på vikten av kontinuerlig 

coachning, också efter det att grupper och individer inom organisationen faktiskt börjat arbeta 

agilt. (Dikert et al., 2016)  

 

I relation till ovan nämnda utmaningar pekar det resultat Dikert et al. (2016) presenterar på 

hur företags förmåga att precisera och skräddarsy sin agila approach är en av de främsta 

framgångsfaktorerna i en lyckad transformation. Utöver detta visar resultatet hur 

transformationer förankrade på managementnivå och att organisationen således känner stöd 

från ledning och chefer, generell inställning och riktning samt möjlighet till utbildning och 

coachning är ytterligare starkt verksamma faktorer till framgång. (Dikert et al., 2016)  

 

Tomas Gustavsson (2013) menar att en viktig faktor i det agila konceptet är att fokusera på 

värde och eliminera slöseri. Organisationer kan arbeta aktivt genom att korta ner 

beslutsprocesser och arbeta med direkt återkoppling och uppföljning, vilket leder till en ökad 

anpassning till miljö där snabba förändringar och korrigeringar i arbetet kan göras efter 

behov. Det leder i sin tur till att onödigt arbete kan reduceras och därmed elimineras slöseri av 

resurser och tid. (Gustavsson, 2013) 

 

Det är av vikt att i förhållande till hur Agile ämnar verka förstå att det finns delar i detta som i 

mångt och mycket liknar andra managementmodeller. En modell som använder och 

förespråkar vissa av de element som även återfinns inom Agile är Lean. Även inom Lean är 

flexibilitet, värdeskapande och förflyttning av ansvar viktiga och centrala begrepp. (Björkman 

& Lundqvist, 2019) 

 

Being Agile versus doing Agile 

Det agila konceptet delas ofta upp i två delar där den ena delen är Doing agile som innefattar 

arbetssätt och praktiska metoder. Ett företag som framförallt “gör agilt” börjar med att 

implementera arbetssätt och praktiska metoder först, i förhoppning att agila förhållningssätt 

ska visa sig naturligt efterhand. Den andra delen av det agila konceptet är being Agile som 

innefattar förhållnings- och tankesätt. Genom att “vara agil” fokuserar man på att introducera, 

skapa och forma tankesätt hos de anställda först, varpå agila arbetssätt och praktiska metoder 

utnyttjas parallellt eller först efter det att principer och förhållningssätt rotat sig. (Quintana, 

2017) 
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I en rapport från 2018 belyser Akond Rahman, Amritanshu Agrawal, Rahul Krishna, 

Alexander Sobran och Tim Menzies (2018) de negativa aspekterna av att adoptera agila 

verktyg och tekniker utan att implementera och anamma andra fundamentala, agila element 

samt förhållningssätt. Utifrån tankarna om att det således finns två håll att approchera det 

agila via talas det om skillnaden och relationen mellan doing samt being Agile. Rahman et al. 

(2018) åskådliggör förenklat en slutsats genom tanken att du ej bör använda verktyg från en 

annan kultur utan att även förstå dig på samt anpassa dig till ursprungliga skäl och syften 

bakom det att detta verktyg faktiskt används. En förklaring av de teoretiska skillnaderna 

mellan doing och being Agile sker alltså lättast genom att diskutera hur doing Agile innebär 

en organisations eller ett teams användande av agilt knutna arbetssätt, medan being Agile 

istället handlar om att framförallt prioritera och förstå sig på samt i arbetet utgå ifrån agila 

förhållningssätt och principer (Quintana, 2017).  

 

Olikheterna mellan doing och being Agile misstas ibland vara subtila men trots det uppmanas 

organisationer att vara agila istället för att göra agilt (Beck, 2001). Vikten av att förhålla sig 

till det agila utifrån såväl perspektivet being som doing tycks ytterligare prominent då 

organisationer riskerar att inte utnyttja sina agila resurser till fullo genom att använda sig av 

arbetssätt utan att även inkorporera bakomliggande förhållningssätt (Rahman et al., 2018). 

Något som dock konstateras är även det, enligt Rahman et al. (2018) faktum, hur att vara 

Agile ej är något trivialt, utan hur detta snarare till skillnad från att göra agilt och nyttja vissa 

agila verktyg eller arbetssätt, något individer kan lära sig under utbildningar och på några få 

dagar, är en kontinuerlig resa och process.  

 

Även i en artikel av Ewel (2017) beskrivs skillnaderna mellan doing och being Agile. Han 

menar att båda tillvägagångssätten ökar effektiviteten i en organisation, men att being Agile är 

den mest effektiva av dem två. En organisation som lyckas med en transformation mot being 

Agile, förväntas, enligt Ewel (2017), öka effektiviteten med 200%. Transformationen being 

Agile avser att öka engagemanget inom organisationen och hos de anställda på grund av att de 

tilldelas mer ansvar och förväntas äga sina egna beslut i större utsträckning än innan 

transformationen. (Ewel, 2017)  
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Sammanfattning av teori och tidigare forskning 

Dessa teorier och denna tidigare forskning kan bidra till förståelsen för varför agila 

förhållningssätt implementeras i ett företag. Genom att använda teorier om 

organisationsförändringar och trender skapas en förståelse för att omvärlden är föränderlig. 

Det är därmed intressant att undersöka hur ICA Gruppen ser på sitt behov av att förändras och 

hur de tar till sig eventuella organisationsidéer och trender. Med hjälp av tidigare forskning 

om det agila konceptet finns också en förhoppning om att skapa en förståelse för hur 

transformationen tar skepnad och verkar inom ICA Gruppen.  

Det agila förhållningssättet är ett relativt nytt fenomen och det är därmed svårt att se 

långsiktiga effekter av det ännu, men genom att se på organisationsförändringar i stort, 

undersöka hur organisationsidéer och trender sprids samt redogöra för förändringarnas 

relation till en strävan efter legitimitet, kan det ge en helhetsbild av hur det agila 

förhållningssättet verkar och tolkas i en organisation.  

 

Metod 

Följande avsnitt ämnar redogöra för den metod som använts i denna fallstudie. I målet att i 

relation till studiens syfte skapa en förståelse för vilka beslut som ligger bakom 

implementeringen av agila förhållningssätt i en organisation, vad målet med 

implementeringen är samt vilka effekter och konsekvenser dessa nya sätt att organisera sig 

och arbeta på, medför för de anställda och deras arbete i praktiken, diskuteras val av metod, 

ansats, material, analys, begränsningar samt etiska överväganden.  

 

I genomförandet av studien gjordes bedömningen att en kvalitativ metod var att föredra i syfte 

att besvara frågeställningen, då det krävdes en insikt och förståelse för individers tankar, idéer 

och erfarenheter. Studien intresserar sig för bakomliggande argument och resonemang för ett 

visst fenomen samt enskilda individers upplevelser av fenomenet, vilket gjorde att en 

kvalitativ metod lämpade sig bäst.  

 

Ansats 

I denna studie har en abduktiv ansats vidtagits vilket innebär att det funnits en teoretisk 

förkunskap om det aktuella ämnet, men samtidigt en öppenhet för att låta empirin ge 

ytterligare information och kunskap och således tillsammans bidra till en djupare förståelse 
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för ämnet och studieobjektet (Fejes & Thornberg, 2019). Frågeställningarna skapades innan 

datainsamlingen påbörjades och insamlingsmetoden var därmed utformad i förhoppningen om 

att frågeställningarna skulle kunna besvaras därefter. Under studiens gång fanns dock en 

öppenhet mot att empirin skulle skapa en utförligare förståelse för ämnet och komplettera 

tidigare teorier och forskning (Bryman, 2018). 

 

Studien är en fallstudie och därmed har ett enskilt fall i en enskild organisation undersökts. 

Denna studie är av ett exemplifierande slag, då ämnet eller studieobjektet inte kan anses 

extremt eller helt unikt. Då det agila konceptet däremot anses svårdefinierat och varierar i 

innebörd beroende på kontext, ansågs det intressant att beskriva det agila konceptet och 

förhållningssättet i en specifik organisation i syfte att bidra till förståelsen för de agila 

konceptet i sin helhet och hur det kan te sig i en viss organisation. (Bryman, 2018) 

 

May (2011) beskriver att genomförandet av en fallstudie kan begränsa möjligheten till att nå 

ett generaliserbart resultat. Valet av fallstudie motiveras genom det att ambitionen inte är att 

jämföra det agila förhållningssättet eller applicera det aktuella företagets tolkning av dessa 

förhållningssätt på någon annan organisation; således är generaliserbarhet inte heller ett av 

studiens mål. En fallstudie kan istället skapa en förståelse för den personliga upplevelsen av 

ett specifikt fenomen och möjliggöra fokus på de individuella erfarenheterna. (May, 2011) 

 

Urval 

I syfte att nå studiens informanter gjordes ett urval i två steg. Vid studiens start gjordes ett 

flertal sökningar som involverade ordet Agile såsom agile coach, agile transformation 

manager, agile project manager på online-plattformen LinkedIn för att nå personer med 

relevanta arbetsroller vilka skulle kunna tänkas bidra med information om de agila 

förhållningssätt studiens intresserar sig för. Därefter undersöktes och granskades företagen 

dessa personer arbetade på i syfte att ta reda på om de agila förhållningssätten där var 

tillräckligt etablerade för att studien skulle kunna genomföras. På grund av att studien är en 

fallstudie var graden av agilitet särskilt viktig, då studien endast utgår från ett enda företag 

som därmed bör arbeta aktivt med det agila konceptet. Som första steg gjordes ett strategiskt 

urval där ett antal personer, vilka ansågs uppfylla studiens kriterier, kontaktades genom ett 

introducerade meddelande på LinkedIn. Ett strategiskt urval var att föredra då förhoppningen 

var att ta del av ett så informativt urval som möjligt. (Ahrne & Svensson, 2017) 
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Förhoppningen var att någon av de personer som kontaktades skulle fungera som en 

kontaktperson på företaget och kunna ge mer information och eventuellt introducera fler 

relevanta informanter till studien.  

 

En av de personer som besvarade meddelandet på LinkedIn var Informant 1 som driver 

transformationen mot agila förhållningssätt på företaget ICA Gruppen. Genom Informant 1 

introducerades Informant 2 som driver och stöttar samma transformation, tillsammans med 

Informant 1. Dessa informanter håller i utbildningar om det agila förhållningssättet och stöttar 

alla ICA Gruppens IT-bolag under implementeringen. Dessa två personer har även agerat som 

studiens kontaktpersoner på ICA Gruppen under arbetets gång. 

 

Informant 1 och Informant 2 bidrog med allmän information och tillhandagav en lista på 

personer i organisationen som har genomgått utbildningar inom ramen för det agila 

förhållningssättet. På så sätt försäkrades att de personer som senare kontaktades och 

intervjuades hade tillräcklig kunskap samt involvering i implementeringen för att kunna bidra 

med intressant och relevant information till studien. Som urvalsprocessens andra steg gjordes 

ett snöbollsurval för att nå de åtta andra informanter som bidragit till denna studie. 

Informanterna kontaktades via telefon, varpå tillfällen för intervjuer bokades in. En risk med 

snöbollsurval som urvalsmetod är att informanterna ofta tillhör samma kategori och ofta har 

liknande erfarenheter, något som studien behövt förhålla sig till men även haft svårt att undgå 

i en fallstudie av detta slag (Ahrne & Svensson, 2017). Informanterna i denna studie kan 

tänkas ha liknande erfarenheter av det agila förhållningssättet med tanke på att de alla har 

genomgått samma utbildning, men för att försäkra viss spridning valdes informanterna ut på 

så vis att de hade varierande roller, olika lång erfarenhet av agila metoder och förhållningssätt 

samt arbetade på olika avdelningar inom organisationen. Därmed får studien viss spridning i 

resultatet och kan täcka en större del av organisationen för att på så vis förmedla en bättre bild 

av implementeringen i sin helhet. 

 

Studiens informanter består av tio individer som alla är anställda på ICA Gruppen. Dessa 

informanter benämns i kommande resultatdel som Informant 1–10. Informanterna hade 

varierande arbetsuppgifter och befattning inom organisationen. Utöver befattning och 

arbetsuppgifter varierar såväl kön som ålder. 
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Material och datainsamling 

Då studien bland annat avser att undersöka individers uppfattning och upplevelse av agila 

förhållningssätt drogs slutsatsen att intervjuer var den bäst lämpade datainsamlingsmetoden, 

då dessa intervjuer skulle ge en förstahandsinformation och direkt tillgång till det önskade 

studiefältet. Totalt hölls tio intervjuer och utöver dem hölls en rad samtal och avstämningar 

med Informant 1 och 2 vilka agerade kontaktpersoner under studiens gång.  

 

Intervjuguide 

Inför intervjuerna utformades två separata intervjuguider, båda i semistrukturerad form. Den 

semistrukturerade formen möjliggjorde för intervjuaren att ställa frågor utanför intervjuguiden 

samtidigt som stort utrymme gavs till informanten att själv tolka frågorna och svara därefter 

(Bryman, 2018). De båda intervjuguiderna bestod av främst öppna frågor, även det i syfte att 

låta informanterna redogöra för sin uppfattning fritt i så stor mån som möjligt, men 

fortfarande inom de ramar som strukturen i respektive intervjuguide bidrog med (May, 2011). 

Respektive intervjuguide innehöll även ett fåtal slutna frågor i syfte att behandla specifika 

områden och generera konkreta svar på frågor som ansågs vitala för studien. Frågorna hade 

formulerats på sätt så de inte var vare sig ledande, för generella eller flertydiga; för att 

minimera risken för eventuell intervjuareffekt och därmed ett snedvridet resultat. (Bryman, 

2018) 

 

Den ena intervjuguiden riktade sig till de två informanter som arbetar direkt med 

transformationen och implementeringen på företaget. Dessa två personer driver och leder det 

agila projektet på ICA Gruppen, vilket gjorde det intressant att främst fokusera denna 

intervjuguide på själva implementeringen och vad den förväntas medföra samt skapa. 

Den andra intervjuguiden riktade sig till övriga informanter och fokuserade främst på 

individens upplevelser av det agila förhållningssättet samt de effekter de upplevde i sitt 

arbete. 

 

Genomförande 

På grund av rådande pandemi beslutades att samtliga samtal och intervjuer skulle hållas 

digitalt via samtalsplattformen Teams för att undvika eventuell smittspridning. Videointervju 

föredrogs framför telefonintervju då det gav möjligheten för intervjuaren att synas under 
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intervjun och därmed skapa större tillit hos informanten, vilket i sin tur kan tänkas generera 

mer sanningsenliga svar (Bryman, 2018).  

 

Avsaknaden av fysiska intervjuer medför inte en begränsning i studien. Det har visats att 

digitala videointervjuer inte skiljer sig märkbart från fysiska intervjuer, vilket styrker valet av 

insamlingsmetod. (Cheng, 2016) Digitala intervjuer medför även en ökad flexibilitet och ger 

en möjlighet att nå informanter som inte hade kunnat nås under andra omständigheter 

(Bryman, 2018). 

 

De tio intervjuerna delades upp på två intervjuare och hölls i avskild miljö för att reducera 

påverkan från eventuell omgivning. Intervjuerna hölls under april samt maj 2020 och 

varierade tidsmässigt mellan 25–45 minuter. Informanterna informerades om samtyckeskrav, 

konfidentialitet, nyttjande av material samt fick godkänna att intervjun spelades in. Samtliga 

intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att möjliggöra transkribering och 

vidare analys. 

 

I komplettering till intervjumaterialet har studiens kontaktpersoner bidragit med en rad interna 

dokument, powerpoints och digitala utbildningar innehållande information om de agila 

förhållningssätt organisationen anpassar sig till. Dessa har studerats och undersöks i syfte att 

ytterligare styrka studiens resultat och ge en ökad kunskap om organisationens pågående 

arbete samt implementering.  

 

Analys och kodning 

I syfte att skapa ordning i det insamlade materialet transkriberades och kodades samtliga 

intervjuer. Trots att intervjun spelades in finns det en risk att detaljer och kontext glöms bort 

om det dröjer för lång tid mellan intervjutillfälle och transkribering och därför transkriberades 

materialet direkt efter intervjutillfället av samma person som genomfört intervjun i 

förhoppning att minimera den risken (Dalen, 2015). 

 

Transkriberingarna kodades sedan i syfte att skapa ordning och struktur för att sedan kunna 

uppvisa mönster och skapa mening i det insamlade materialet (Fejes & Thornberg, 2019). 

Materialet kodades med substantiv kodning i två steg. I det första steget kodades materialet 

öppet, där större delen av materialet kodades i syfte att urskilja mening i transkriberingarna. 
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Därefter gjordes en andra selektiv kodning där kategorier skapades för att fokusera på de 

viktigaste delarna i materialet och se mönster bland de koder som skapades i den öppna 

kodningen. (Fejes & Thornberg, 2019; Kvale & Brinkmann, 2014) 

 

Begränsningar och tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet går att styrka med hjälp av olika faktorer. En faktor som stärker 

studiens trovärdighet är att samtliga informanter kommer kunna ta del av materialet och 

försäkra sig om att materialet har tolkats på ett korrekt och rättvisande sätt (Bryman, 2018). 

Studiens pålitlighet går att påvisas genom att opponeringar har genomförts under studiens 

gång på de olika delarna i studien (Bryman, 2018). Såväl kurskamrater som 

uppsatshandledare har därmed kommenterat och korrekturläst studien och eventuella fel och 

brister har korrigerats löpande. En annan faktor som stärker studiens tillförlitlighet är det 

faktum att det är två personer som genomför denna studie. Det har genomförts en kritisk 

granskning av respektive uppsatspartners text och formuleringar i syfte att uppnå ett 

tillförlitligt och korrekt resultat. Allt insamlat material finns dokumenterat och inspelat 

digitalt, vilket möjliggör noggrann granskning av materialet.  

 

En möjlig begränsning i studien är att utbildningen om agila förhållningssätt på ICA Gruppen 

är frivillig och hör ihop med ICA Gruppens idé om att skapa möjlighet och utrymme för 

anställda att själva hitta vägar framåt. Detta medför att anställda aktivt måste uttrycka att de 

vill gå utbildningen, vilket medför att studiens samtliga informanter aktivt sökt upp det agila 

förhållningssättet och därmed förmodas ha haft ett intresse för det agila förhållningssättet 

sedan innan. Då det däremot går att säkerställa en spridning bland informanterna genom 

yrkesroll och tidigare agil erfarenhet, anses att ovanstående faktum inte kommer påverka 

studiens resultat.  

 

Etiska överväganden 

Studien kräver inga särskilda etiska överväganden då denna ej berör några känsliga ämnen 

eller kan skada informanterna och deras integritet på något sätt. Dock har generella etiska 

överväganden vidtagits enligt Vetenskapsrådets (u.å) rekommendationer. Vid introduktion av 

studien skickades ett informationsbrev som inkluderade alla relevanta etiska överväganden 

samt en grundlig presentation av oss som utför studien till företaget, vilket godkändes innan 
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arbetet med studien kunde fortskrida. I studien presenteras företagets namn, vilket har 

godkänts av företaget. 

 

Samtliga informanter blev vid tillfället för respektive intervju informerade om studiens syfte 

och vad deras medverkan förväntas bidra med samt möjligheten att avbryta intervjun när de 

önskar, i enlighet med informationskravet. Informanterna har alla, i enlighet med 

samtyckeskravet, aktivt accepterat deltagande i studien samt blivit informerade om att deras 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, i enlighet med konfidentialitetskravet. 

Slutligen har nyttjandekravet tagits i beaktning och därmed har informanterna fått information 

om hur det insamlade materialet kommer att användas samt hanteras. (Bryman, 2018)  

Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras och analyseras den empiri som under fallstudien samlats in 

genom intervjuer, i målet att redogöra för vilka bakomliggande skäl och beslut som ligger till 

grund för ICA Gruppens implementering och transformation av och mot agila 

förhållningssätt.  

 

I kapitlets första del presenteras företaget som studerats. Därefter följer en redogörelse av 

studiens resultat gällande företagets upplevelse av behov till förändring samt beslut att 

implementera agila förhållningssätt. Vidare tolkas resultatet i relation till teori och tidigare 

forskning. Därefter följer ett avsnitt som presenterar företagets tolkning och definition av det 

agila förhållningssättet, vilket sedan tolkas och analyseras. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 

som redovisar företagets upplevda effekter till följd av implementeringen samt ett avsnitt där 

detta resultat analyseras.  

 

I följande kapitel har de citat som presenteras förfinats i syfte att göra dessa mer lättlästa samt 

för att lyfta innebörden. Vad som främst korrigerats är upprepningar vilka ej varit ämnade för 

emfas, grammatik samt tankeljud. Varken kontext eller innehåll har korrigerats utan de 

ändringar som gjorts har således varit av uteslutande språklig karaktär.  
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Presentation av studieobjekt 

Studieobjektet är företaget ICA Gruppen AB. ICA Gruppen är ett svenskt företag som 

grundades 1938 och omsatte år 2019 över 119 miljarder kronor. Företagets kärnverksamhet är 

dagligvaruhandel som representeras av filialerna ICA Sverige och Rimi Baltic, verksamma i 

Sverige respektive Baltikum. ICA Gruppen står idag för 36% av försäljningen av dagligvaror 

i Sverige och räknas därmed som ledande inom sin bransch. Inom ICA Gruppen ingår även 

ytterligare filialer såsom ICA Banken, ICA Fastigheter samt Apotek Hjärtat under ledning av 

VD Per Strömberg. (ICA Gruppen AB, 2020) 

 

Studien har genomförts med informanter som arbetar på ICA Gruppens olika IT-bolag. 2018 

påbörjade ICA Gruppen en transformation mot agila förhållningssätt och namnet på projektet 

för implementeringen är Agile@ICA. Projektet stöder majoriteten av ICA Gruppens olika IT-

bolag och involverar cirka 1000 personer inom organisationen. Det är även detta projekt som 

avser det fall studien behandlar. Det är genom Agile@ICA som de interna utbildningarna i 

agila förhållningssätt hålls, vilka även är en del av det material som har bidragit till studiens 

resultat.  

 

Implementering 

I följande kapitel presenteras ICA Gruppens upplevda behov av transformation, en 

redogörelse för beslutet att implementera agila förhållningssätt, implementeringen i 

förhållande till trend samt en efterföljande analys av ovanstående resultat. 

 

Behovet av transformation 

Behovet av förändring genom implementeringen av agila förhållningssätt och den 

transformation denna innebär rotar sig ur konstaterandet att såväl samhället i stort som 

marknaden idag genomsyras av snabba förändringar. Informant 1 beskriver hur de flesta 

företag, inte bara ICA, förstår att världen idag förändras i hög hastighet och pekar på hur detta 

framförallt är en produkt av digitaliseringen. Detta är även något som framgår av Burkes 

(2008) beskrivning av hur tekniska faktorer driver och påskyndar organisationers behov av 

förändring och anpassning. Informant 1 beskriver vidare behovet av förståelse för att företaget 

inte kommer att skapa något nytt av värde och riskera att halka efter vid det att en anpassning 

till en föränderlig värld och marknad inte tillämpas.   
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För att ICA ska kunna vara marknadsledande så måste vi ligga i framkant på marknaden. 

Alltså måste vi våga chansa och våga testa nya saker och lösningar. (Informant 1) 

 

Även informant 2 pekar på hur hen upplever att en anpassning till det ökande tempot påverkar 

företagets möjlighet att verka konkurrenskraftigt.   

 

...Sneglar vi på omvärlden och ser att det börjar gå fortare där ute kan vi som företag inte 

fortsätta som vi alltid har gjort. Det kan ha funkat i hundra år men för att vi ska finnas i 

hundra år till måste vi förändra oss i hur vi gör vissa saker. (Informant 2) 

 

Informant 1 pekar även på hur många grupper inom ICA Gruppen har jobbat, eller delvis har 

jobbat agilt i många år – men att detta inte gäller för alla. Samma informant menar att vad 

som framförallt inte har funnits är samma, enhetliga stöd och utvecklingsmöjligheter för de 

som ämnar arbeta agilt samt beskriver hur detta identifierats som en del i de behov som banat 

väg för implementeringen. Denna tanke går att förankra i den studie där Dikert et al. (2016) 

tydligt pekar på ett behov av kontinuerligt stöd samt hur detta är en förutsättning för att kunna 

arbeta och utvecklas inom det agila.  

 

Ytterligare en del i det behov av en implementering som identifierats är skapandet av 

möjligheten att konkretisera, lyfta och erkänna de bakomliggande processerna till varför Agile 

kan fungera väl.  

 

Det är lätt se de agila arbetssätten som tavlor, scrum och metodik, men det är även lätt att 

glömma bort det som verkligen är viktigt, dvs. det vi inte ser – hur vi faktiskt förhåller oss till 

saker. (Informant 2) 

 

Genom detta konkretiseras även tanken om att det finns en skillnad mellan Agile och Agile 

där det krävs en djupare rotad förståelse för hur icke synliga delar av det agila påverkar samt 

hur organisationer, team och individ förhåller sig till detta (Rahman et al., 2018). Informant 1 

beskriver i enlighet med Rahman et al. (2018) tanken om att de riktiga, positiva effekterna av 

agile kan nås först när en förståelse och anpassning till bakomliggande element och 

förhållningssätt rotat sig inom organisationen. Informant 1 beskriver hur förhållningssätt och 

en förståelse för att individer vill och kan, men även hur förutsättningar för dessa ser olika ut 

och förändras är vad som behöver agera som fundament för Agile snarare än verktyg i form 
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av arbetssätt och en standardiserad användning av metod. Informant 2 pekar på hur varken 

individer eller situationer någonsin ser så pass lika ut att de alltid gagnas av att använda ett 

specifikt verktyg utifrån en medföljande manual, utan snarare hur det i takt med att 

förutsättningar förändras krävs förståelse för just detta och mer djupt verkande 

förhållningssätt för att skapa värde för individ och organisation. Dessa tankar återfinns 

återigen i hur Quintana (2017) definierar skillnaden mellan doing och being Agile. Behovet 

av den implementering som genomförs inom ICA Gruppen bygger alltså på tanken att inte 

endast arbeta utifrån Agile, utan även på viljan att vara agile, något som endast möjliggörs 

genom en satsning mot att skapa och lyfta en förståelse och anpassning för samt till 

bakomliggande förhållningssätt.  

 

Beslutet – varför agilt? 

Beslutet bakom att påbörja en större, agil transformation baseras på en vilja att våga testa nytt, 

något som i sig självt även är en stor del av ett agilt förhållningssätt. Både informant 1 och 2 

pekar på hur detta beslut baseras på realisationen att ICA Gruppen, för att kunna ligga i 

framkant och vara marknadsledande, måste våga chansa och testa nya vägar framåt. Det tycks 

således finnas ett accept för att nytänkande och förändring är något som krävs i målet att 

skapa möjlighet att förhålla sig till befintliga, nyligen uppdagade samt kommande behov. 

Informant 1 bekräftar att detta accept finns och pekar på hur beslutet är positivt förankrat 

bland såväl transformationens initiativtagare som ledning. Att detta accept skulle vara positivt 

i upprättandet av en implementering och transformation är något som stöds av Dikert et al. 

(2016), vilka menar att större förändringar förankrade på managementnivå har betydligt större 

potential till att bli framgångsrika än om så ej är fallet. Även om en stor del av beslutet att 

påbörja en transformation och implementering är sprunget ur behov till förändring och 

anpassning som en reaktion på hur marknaden ser ut, går det inte att bortse från att en 

förändring av detta slag rotar sig i en tro på ökat affärsvärde. Informant 2 menar i relation till 

detta att inget företag gör något lika storskaligt som detta utan en tro på att de i förlängningen 

tjänar pengar på investeringen. 

 

Utöver ökat affärsvärde och anpassning till en föränderlig värld samt marknad finns även en 

tro på att en agil transformation kan generera en rad andra positiva effekter. Den agila 

transformationen på ICA Gruppen grundar sig i en rad principer eller övertygelser, vilka även 

relaterar till dessa önskvärda effekter. Den första principen pekas ut som snabbhet, rörelse 
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framåt och förmåga att reagera på och behandla situationer effektivt utifrån den kontext som 

definierar dem. Informant 1 pekar på hur man på ICA Gruppen tidigare startat långa program 

i jakten att finna eller utarbeta en satt lösning. Denna typ av långa processer och satsningar 

kan i sig vara väldigt kostsamma och tidskrävande, där dessutom en överhängande risk alltid 

finns för att den situation eller det problem resultaten av processen ska behandla har hunnit 

förändras med och under tidens gång samt där resultatet således i slutändan visar sig förlegat 

och inte längre efterfrågas. Istället för att starta mångåriga program likt dessa är målet att ett 

mer agilt tänk och klimat ska möjliggöra snabbare, öppna och mer situationsberoende 

lösningar samt skapa förutsättningar för ständiga och relevanta leveranser. Problem definieras 

av dess komplexitet och det är därför sällsynt att process och vägen till lösning är given på 

förhand. Även om målet i sikte behöver vara tydligt och definierat är den bästa vägen dit 

troligtvis svår att på förhand utröna och bestämma. 

 

Den andra princip ICA Gruppens transformation grundas på är övertygelsen om människor 

och är även den princip informant 1 identifierar som viktigast. Informant 2 beskriver hur 

denna övertygelse grundar sig i en tro på att människor kan och vill göra bra ifrån sig ifall 

organisationen ger dem rätt förutsättningar, men påpekar även vikten av att förstå och anpassa 

sig till att dessa förutsättningar i mångt och mycket uttrycker och skiljer sig på individnivå. 

Denna övertygelse preciserar även behovet av modernt ledarskap inom organisationen, där 

chefen via tillit ger individerna utrymme att driva såväl sin egen som företagets förändring 

framåt, i rätt riktning. Informant 1 beskriver hur ett effektivt chefskap inte längre bygger på 

samma åldrade, hierarkiska tilltro där chefer ansågs kunna och veta bäst, utan hur detta idag 

snarare baseras på att framgångsrikt öppna dörrar samt röja hinder för medarbetaren och 

således motivera denne ytterligare.  

 

Den tredje övertygelsen knyts an till proaktivitet, en strävan efter att utvecklas och jobba 

framåt. Informant 2 påpekar de förmodat positiva effekterna av ett proaktivt sätt att förhålla 

sig till arbetet jämfört med mer reaktiva förhållningssätt.  

 

Även om man befinner sig i en tillvaro och reaktiv miljö krävs det att man hittar orsaker till 

varför saker händer. Man vill inte bara sätta plåster på samma sår utan tar istället reda på 

varför det uppkommit från början. På så vis slipper man att få samma sår hela tiden, vilket i 

längden gynnar effektiviteten och sparar tid. (Informant 2) 
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Vidare menar Informant 2 att ett mer proaktivt förhållningssätt till arbetet och dess 

utmaningar skapar större utrymme att fokusera på innovation, värdeskapande och reflektion, 

vilket bidrar till positiv vidareutveckling av såväl individens som gruppens faktiska arbete. 

Även informant 1 poängterar styrkan och effekten av att förhålla sig och lyckas arbeta 

proaktivt samt hur detta både förutsätter reflektion som en central del av arbetet och höjer 

värdet av densamma. Trots att tanken med en agil transformation är att i enlighet med den 

första principen kunna agera med snabbhet anses alltså proaktiva och adaptiva 

förhållningssätt mer effektiva än reaktiva. Denna tanke styrks av Syed-Abdullah et al. (2006) 

vilka menar att värden kan skapas genom anpassning till rådande omständigheter i det fall där 

Agile effektivt verkar adaptivt inom organisationen.  

 

Trender 

Informant 2 menar att man i och med hur företaget via transformationen förhåller sig till den 

digitalisering som är en stor del av implementeringen, inser behovet att ta till sig tankesätt och 

arbetssätt, då det som är trendigt idag, eventuellt ej är relevant imorgon. På grund av detta 

måste organisationen kunna förändra sig snabbt och möjliggöra det att se skiften i trender och 

anpassning utifrån dessa. I relation till den risk Rossi (2019) uppmärksammar, för förvirring 

vid nyttjande och applicering av trendande teorier eller modeller, går det att ställa sig positiv 

till ICA Gruppens arbete kring att skapa verksamhetens egna version av agilitet utifrån de 

behov och utmaningar som identifieras. I detta kan man återigen finna ett behov av att 

organisationen litar på att dess medarbetare besitter stor kompetens, när chefens hierarkiska 

status inte längre har samma tydliga höjd, där denne ses som allvetande.  

 

Analys 

Studiens informanter pekar i relation till behovet av förändring på hur såväl interna som 

externa krafter legat till grund för beslutet att sjösätta projektet för Agile inom ICA Gruppen. 

Gällande de yttre drivkrafterna, i relation till behovet av en agil transformation, poängterar 

informanterna världens föränderlighet och krav på kontinuerlig leverans av nya produkter. 

Behovet för ICA Gruppen att hitta och utveckla nya vägar att anpassa sin verksamhet, för att 

kunna bemöta omvärldens, marknadens och kundernas nya krav, upplevs relevant i enlighet 

med vad såväl Burke (2008) som Alvesson och Svenningsson (2008) behandlar i relation till 

just organisationsförändringar. Att agila förhållningssätt lämpar sig väl för ICA Gruppen, 

såväl som andra företag på dagens marknad går även att styrka i dess närhet till och 
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applicerbarhet på själva projektformen som arbetsmetod. I detta går det att finna relevans då, 

likt både Edvik (2008) och Svensson och Otter (2001) menar, projektformen även i sig självt 

möjliggör snabbare beslutsfattande och en ökad anpassning till omvärlden.  

 

Att agila förhållningssätt trendar är med Röviks (2008) liknelser av organisationsteorier som 

virus i beaktning inte särskilt konstigt när graden av flexibilitet förekommer som en starkt 

bidragande faktor till att idéer av detta slag sprids och får fäste. Trots att Agile, likt vad även 

Furusten (1996) och Rossi (2019) behandlar, kan anses vara en tydlig trend bland 

organisationer, upplevs ICA Gruppens beslut att implementera agila förhållningssätt, som 

välgrundat och genomtänkt samt förankrat i företagets behov. 

 

I relation till den risk, vilken Rossi (2019) menar följer det faktum att Agile som 

organisationsteori får anses trendigt, tycks ICA Gruppen medvetna om vikten att skapa en 

egen version av det agila, väl lämpad och anpassad till den egna verksamheten. Att en rad av 

studiens informanter har tidigare erfarenhet av att arbeta agilt går utifrån resultatet inte att 

tyda som annat än positivt när ICA Gruppens implementering utformats, anpassats och stöpts 

till en egen version av Agile. I skapandet av organisationens egna, agila, implementering är 

projektets omdöpning, i enlighet med vad Rövik (2008) behandlar gällande hur 

organisationsidéer får fäste i en verksamhet, ett tydligt exempel på hur ICA Gruppen 

förankrar projektet i organisationen. I enlighet med de tankar bland annat DiMaggio & Powell 

(1983) förmedlar, kan även ICA Gruppens identifierade behov samt vilja att som organisation 

förändra och anpassa sig även generera viss extern legitimitet. ICA Gruppens välgrundade 

tankar om behovet bakom implementeringen samt arbetet med att skapa sin egna, anpassade 

version av Agile talar även emot att det skulle finnas någon risk för den “falska” legitimitet 

Alvesson & Sveningsson (2008) varnar för i samband med att organisationer följer trender 

inom organisationsteori och försöker applicera idéer som verkat framgångsrikt för andra 

aktörer på marknaden. 

 

ICA Gruppens tolkning av det agila förhållningssättet 

Att hitta en enhetlig och rättvisande bild av det agila konceptet har visat sig vara svårt, detta 

på grund av dess flexibla och kontextberoende struktur. Syed-Abdullah et al. (2006) menar att 

en central del av det agila konceptet är anpassning till miljö och behov, vilket tycks vara en 

viktig del även i försök att definiera begreppet. I och med denna kontextuella anpassning kan 
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dess innebörd och tillämpning variera kraftigt mellan organisation och organisation, men även 

på individnivå. Det agila konceptet innehåller olika delar som möjliggör för organisationer 

och individer att ta till sig det som hjälper dem att tillgodose de behov som finns. Detta 

mönster går även att se hos ICA Gruppen, när studiens informanter berättade om deras 

individuella tolkning av det agila förhållningssättet.  

 

I syfte att få information om hur ICA Gruppen applicerar och tolkar agila förhållningssätt, 

ombads samtliga informanter att beskriva vad detta innebar för dem. Svaren kom, liksom 

förväntat att variera en del, men samtliga informanter återkom till att det agila 

förhållningssättet var flexibelt och framför allt kontextberoende, vilket kan förklara de 

varierande svaren. Efter genomförd kodning av intervjuernas transkribering gick det att 

urskilja mönster och samband, vilket gör att det, trots varierande fokusområden hos 

informanterna, går att få en enhetlig bild av ICA Gruppens tolkning av det agila 

förhållningssättet. I följande avsnitt presenteras deras definition och beskrivning av det agila 

förhållningssättet och de begrepp som var mest frekvent förekommande i kodningen av det 

insamlade materialet. 

 

Doing versus being Agile 

Innan studien presenterar informanternas individuella definition av det agila 

förhållningssättet, är det viktigt att att redogöra för den gemensamma och etablerade 

definitionen av det agila konceptet inom ICA Gruppen. Projektet Agile@ICA har 

utgångspunkt i being Agile, det vill säga, att vara agil snarare än att göra agilt. I och med detta 

kommer deras definition således bearbeta förhållningssätt och principer, inte arbetssätt eller 

agil metodik. Informant 1 beskriver skillnaden mellan de båda synsätten och menar att 

anledningen till att de bedriver transformationen enligt being Agile på grund av uppfattningen 

att förändring måste komma inifrån. Genom att förändra förhållningssättet först, är det sedan 

lättare att använda metodik och agila verktyg. Hen menar att förändringar är lättare att 

genomföra om man vet varför man gör dem, vilket går i linje med vad Albert S. King (1974) 

diskuterar gällande transformationer och implementering av nya organisationsidéer. Genom 

att förankra idéen och kommunicera syftet till samtliga medlemmar i en organisation, ökar 

sannolikheten för att transformationen ska lyckas. Genom att ICA Gruppen genomför 

transformationen med grunden i being Agile, menar de att det agila konceptet förankras 

djupare i organisationen och att det därmed blir lättare att nå ett lyckat resultat. 
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Kontextberoende och flexibilitet 

Samtliga informanter beskriver att det agila konceptet är kontextberoende och att 

flexibiliteten i det möjliggör att man kan ta till sig de delar som är viktigt för en själv. 

Informant 4 berättar att hen upplever att de agila metoderna fungerar bra i vissa fall och 

mindre bra i andra. Hen fortsätter och menar att man ibland behöver arbeta utifrån andra 

metoder som fungerar bättre i just den situationen. Informant 4 påpekar dock att det är just 

detta agila förhållningssätt bidragit med; en medvetenhet om att världen är komplex och att 

man måste anpassa sig efter rådande situation. Även Informant 2 redogör för en liknande 

uppfattning och förklarar det såhär: 

 

Vill du planera effektivt kan du egentligen bara planera inför imorgon. Det är det vi vet. Sen 

kan du ha ett humm om vad som kommer att hända om en vecka, men om två veckor har du 

ingen aning om det du gör idag kommer spela någon roll. (Informant 2) 

 

Flera av studiens informanter beskrev det agila konceptet och förhållningssättet som ett sätt 

att bryta ner en stor uppgift i flera delar för att kunna reflektera över att man gör rätt saker. 

Informant 5 beskrev det agila konceptet som att bygga ett hus, där man bryter ner 

husbyggandet i delar och prioriterar varje del efter hur själva byggandet fortlöper.  

 

...Om man ska leverera ett hus – då bryter man ner leveransen i mindre olika delar och ser 

till att man bygger rätt delar i rätt ordning. Egentligen handlar det om att få kontroll över det 

stora. Då ser man att man bör börja med en grund, sen väggar, taket, så kan man rätt snabbt 

se om man behöver göra det ena eller andra med grunden och vad som är mest prioriterat.  

Så för mig handlar det om att göra en stor pryl mer hanterbar och med mycket mindre 

pusselbitar. (Informant 5) 

 

Enligt Informant 5 skapar det agila konceptet en möjlighet att se alla delar i en uppgift, för att 

lättare kunna prioritera och strukturera arbetet. Även Informant 6 beskriver det agila 

förhållningssättet som att man tar ett litet steg i taget och menar att det inte är möjligt att 

planera flera steg framåt, då förutsättningar kan förändras samt att det därmed är viktigt att ta 

det steg för steg för att ej förhasta processen. Informant 7 förmedlar en liknande erfarenhet 

och förklarar det genom att göra liknelsen med att baka en paj: 
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...om du gör en paj så kan du antingen smaka på den när du är färdig och först då får du reda 

på om den blev bra. Eller så smakar du på dina ingredienser och hur dem matchar och då vet 

du att du kommer få ett bra resultat, så det är väl det som är skillnaden tycker jag.  

(Informant 7) 

 

Detta är en intressant liknelse då det skapar en förståelse för vikten av att undersöka alla delar 

i ett arbete och på så vis säkerställa att man inte gör något förhastat och felaktigt när detta 

hade kunnat förebyggas. 

 

Värde och waste 

Två begrepp som var frekvent förekommande under intervjuerna var värde och waste. En 

primär grundpelare i det agila förhållningssättet på ICA Gruppen tycks, inte helt förvånande, 

vara att skapa värde i det som produceras. Informant 9 beskriver att värde bland annat skapas 

genom att ständigt titta på processen och ifrågasätta det man gör. Vidare berättar Informant 9 

att hen personligen har en definition av det agila förhållningssättet som lyder: 

 

Agilitet handlar för mig i grund och botten om att maximera det värde vi genererar utifrån de 

förutsättningar som råder. (Informant 9) 

 

Informant 9 menar att meningen i sig har mycket betydelse och innefattar många olika delar. 

Hen beskriver att, det i målet att leverera värde, är avgörande att alla i projektet eller teamet är 

överens om vad värdet är i varje uppgift. Hen menar även att det är viktigt att identifiera vilka 

förutsättningar som finns för att nå ett uppsatt mål. När man har identifierat värde och 

förutsättningar kan man sedan kontinuerligt arbeta och prioritera utifrån dessa och därmed 

lyckas nå bra resultat. 

 

Exakt vad värde är varierar och verkar även det vara beroende av kontext. Flera informanter 

berättar att det som är värde för en person inte nödvändigtvis behöver vara värde för en 

annan. Dessa informanter betonar därmed åter vikten av återkoppling, reflektion och ständig 

uppföljning i målet att försäkra sig om att samtliga inblandade är på väg åt samma håll och för 

att lättare kunna identifiera vad värde är.  
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En motsats till värde och värdeskapande tycks vara det som informanterna beskriver som 

waste. Även waste bör tolkas i förhållande till sin kontext men tycks genom dessa 

informanters definition innefatta allt onödigt arbete, det vill säga arbete, processer eller 

produkter som ej genererar värde. I det agila förhållningssättet inom ICA Gruppen tycks 

värde och waste vara begrepp till vilka man ständigt anpassar sig till, återkopplar kring och 

arbetar utefter. 

 

Ökad tillit genom förflyttning av ansvar 

I och med det agila förhållningssättet på ICA Gruppen ges allt större utrymme till den 

enskilda individen att själv bestämma och ansvara över sitt arbete. Det innebär att de som 

tidigare ägde besluten och styrde arbetet, nu måste släppa på kontrollen och lita på att 

medarbetarna själva är de som har mest kunskap om det egna arbetet. I anknytning till denna 

förskjutning betonar samtliga informanter vikten av tillit inom det agila. Informanterna 

beskriver dels en tillit till sig själva och den egna kompetensen som främjas när de får 

möjlighet och utrymme till eget beslutsfattande, men också en tillit till sina kollegor och 

medarbetare. Flera informanter beskriver att det agila förhållningssättet har skapat ett ökat 

förtroende till varandra och en tro på att alla vill och kan göra ett bra arbete samt menar att 

tilliten är en primär förutsättning för att lyckas med det agila förhållningssättet.  

 

Informant 1, Informant 2 och Informant 9 nämner alla att det dock finns svårigheter med 

denna förskjutning av ansvar. Samtliga menar att svårigheterna ofta finns hos chefer och 

andra ledare som är vana att äga beslut och ansvar och att de i vissa fall kan ha svårt att släppa 

kontrollen och ge ökat ansvar till medarbetaren. När Informant 9 får frågan vilken den främsta 

svårigheten med det agila förhållningssättet är, svarar hen:  

 

Att få den som tidigare ägde besluten att släppa på dem. Lita på att teamen gör det dom ska 

göra. Alltså illusionen av kontroll är sjukt svår att släppa. Backa undan därifrån, ha det 

förtroendet och lita på att det sker – det är svårt. (Informant 9) 

 

Lösningen på svårigheterna, menar Informant 9, är att ge det tid och fortsätta 

transformationen på samma spår – förändring tar olika tid för alla. Informant 2 förklarar 

denna osäkerhet och svårighet och menar att ledaren som är osäker eller inte kan släppa 

kontrollen, ofta måste se till sig själv och undersöka var osäkerheten kommer från.  
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Hen förklarar: 

 

...Och du som ledare måste lita på att du har gjort ett bra val när du har anställt den här 

personen och att du inte behöver gå in och peta i vad den här personen gör. I så fall har du ju 

gjort en dålig anställning eller får gå tillbaka till dig själv och se om kontrollbehovet ligger 

hos dig själv. (Informant 2) 

 

Analys 

Det agila förhållningssättet inom ICA Gruppen bidrar, enligt studiens informanter, till en 

förståelse för att världen är komplex varpå det därför är viktigt att vara flexibel och 

anpassningsbar i sitt beslutfattande. Informanterna beskrev att det agila förhållningssättet 

möjliggjorde att de kunde använda olika agila verktyg beroende på situation och därmed 

varierade informanternas svar, gällande hur de använde det agila förhållningssättet i sitt 

arbete. 

 

Att informanternas individuella tolkning och användning av det agila förhållningssättet 

varierade var väntat då det stämmer överens med den generella beskrivningen av Agile och 

det agila förhållningssättet som betonar flexibilitet utifrån användningsområde och kontext. 

Syed-Abdullah et al. (2006) beskriver att det agila förhållningssättet ämnar verka adaptivt mot 

omgivningen och det överensstämmer bra med hur ICA Gruppen använder och tolkar det. 

 

Dikert et al. (2016) menar att den främsta faktorn för en väl utförd implementering av agila 

förhållningssätt, är hur väl organisationen lyckas hålla en bra kommunikation. De menar att 

kontinuerlig uppföljning och coachning är A och O för ett bra resultat. Den åsikten verkar 

delas av studiens informanter, som också de betonat vikten av återkoppling och kontinuerlig 

uppföljning under arbetets gång. Återkopplingen och uppföljningen har som syfte att göra det 

lättare för informanterna att urskilja vad som är viktigt och mindre viktigt i ett arbete, för att 

de sedan ska kunna fokusera på det viktiga och det som genererar värde samt därmed 

reducera onödigt arbete, eller waste, som de kallar det. Gustavsson (2013) som diskuterar agil 

metodik och förhållningssätt, menar att en av de primära grunderna inom ämnet är just att 

eliminera slöseri och syftar då främst på det onödiga arbetet. Det kan tyckas att alla 

organisationer, oavsett agilt förhållningssätt eller ej, arbetar för att eliminera onödigt arbete 

och fokusera på värdeskapande, vilket kanske är fallet. Skillnaden här är dock att de anställda 

får verktyg och direkt uttalat hur det onödiga arbetet ska reduceras genom uppföljning och 
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återkoppling, vilket gör att samtliga informanter beskriver att de upplever ett ökat 

värdeskapande i sitt arbete, jämfört med innan implementeringen.  

 

Syed-Abdullah et al. (2006) beskriver en förflyttning från process till människa där människor 

förväntas ta mer ansvar, vilket stämmer bra överens med de svar informanterna har gett. 

Denna förflyttning nämns av flera informanter och tycks genomsyra hela det agila 

förhållningssättet på ICA Gruppen. Informanterna beskriver att förflyttningen av ansvar görs 

med grundsynen att den som arbetar med något, faktiskt är den personen som är expert på 

ämnet. En chef är bra på att vara chef, men är ofta inte den som har spetskompetensen i 

arbetet och därmed måste ansvaret ibland ligga på den person som har mest kunskap – 

medarbetaren. Chefens uppgift är istället att guida och coacha medarbetaren i sitt arbete. 

Denna förflyttning förväntas skapa mer engagemang och motivation hos medarbetarna, vilket 

också bekräftas av studiens informanter. Syed-Abdullah et al. (2006) menar också de att det 

agila förhållningssättet ska öka engagemang och motivation hos medarbetarna som nu 

förväntas ta mer ansvar i det egna arbetet. 

 

Några av informanterna nämner dock att det inte alltid är lätt att genomgå en transformation 

och att en av de främsta svårigheterna är förflyttningen av ansvar. Informant 1, 2 och 9 är 

eniga gällande svårigheterna med en transformation. De beskriver att dessa svårigheter ofta 

ligger hos cheferna, som nu förväntas ta ett steg tillbaka och agera som en stöttande funktion 

till medarbetarna. Dikert et al. (2016) beskriver just denna svårighet med chefer som har svårt 

att ta till sig den agila förändringen och därmed avsäga sig en del av ansvaret. Det verkar gå i 

linje med vad även informanterna har beskrivit som en svårighet i transformationen. Även 

Ahrne och Papakostas (2014) samt Rövik (2008) diskuterar motstånd vid implementeringar 

av nya organisationsidéer och menar att det ofta finns en omedveten eller medveten, ovilja 

inom organisationer att förändras. De menar att oviljan grundar sig i osäkerhet inför det nya 

och den ovisshet som förändring medför, vilket skulle kunna förklara den svårighet som 

informanterna beskriver. Dock ska inte dessa svårigheter överdrivas och beskrivas som ett 

definitivt problem inom ICA Gruppen, då samtliga informanter är överens om att 

transformationen fortlöper med positiva resultat, men dessa svårigheter existerar dock och är 

därmed nämnvärda för att ge en helhet av transformationen.  

 

En viktig poäng att nämna är att det agila förhållningssättet och ICA Gruppens definition, inte 

enbart innehåller och behandlar nya begrepp. Björkman och Lundqvist (2019) beskriver att 
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liknande element finns i andra managementmodeller, exempelvis Lean, som även den belyser 

vikten av flexibilitet, förflyttning av ansvar samt ett fokus på värdeskapande. Dock behandlar 

Lean snarare dessa element i form av metodik och arbetssätt, medan den definition som ICA 

Gruppen gör av Agile snarare utifrån agila principer beskriver ett förhållningssätt. 

 

Effekter av det agila förhållningssättet 

Effekterna som följer implementeringen av det agila förhållningssättet inom ICA Gruppen 

beskrivs av informanterna som övergripande positiva, men som med alla typer av förändring 

så finns det också svårigheter. I följande avsnitt presenteras de mest förekommande effekterna 

av det agila förhållningssättet. 

 

Engagemang och motivation 

Informant 9 och Informant 10 beskriver med stor entusiasm att det agila förhållningssättet 

bidrar till ett ökat engagemang hos de anställda, detta då de tillåts och förväntas bidra med 

och ges utrymme att använda sin kompetens i allt större grad. När betydelsen av den enskilda 

individens kompetens ökar, ökar också individens motivation och engagemang. Informant 9 

beskriver att hen uppfattar en ökad vilja att bidra och påverka arbetet hos medarbetarna sedan 

implementeringen av agila förhållningssätt, vilken hen upplever som en mycket positiv effekt. 

Likt Hodgson & Briand (2013) som menar att agila förhållningssätt förväntas öka 

medarbetarnas motivation och kreativitet genom att de förväntas delta i större utsträckning i 

och med det agila förhållningssättet, menar även Informant 9 och 10 att det agila 

förhållningssättet på ICA Gruppen har bidragit med en känsla av delaktighet hos de anställda. 

Informant 9 förklarar:  

 

Vissa kunde ju ibland liksom vila bakom rapporter och skydda sig bakom andra... Här syns ju 

alla, så att massa gott har kommit ur detta. Känslan att få vara med att påverka är stark hos 

många fler idag än vad jag upplever att det har varit förut. Så delaktighet är en stark effekt vi 

har fått. (Informant 9) 

 

Även Informant 8 beskriver en upplevelse av ökad delaktighet och en starkare 

gruppgemenskap, men hen menar också att det kan vara en svårighet med den ökade 

delaktigheten. Hen beskriver att vissa roller är involverade i väldigt många projekt och att det 
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där kan bli svårt att vara 100% delaktig i alla projekt. Hen menar att man då får vara så 

involverad som möjligt i projekten utifrån omständigheterna.  

 

Flexibilitet 

Ett flertal av studiens informanter belyser hur det agila bidrar med utökad flexibilitet i arbetet 

på ICA. Informant 4 menar att de agila förhållningssätten öppnar dörrar till att både tänka och 

agera mer flexibelt under såväl planeringen som skapandet av nya produkter. Även informant 

5 pekar på den ökade flexibiliteten och pekar på att det via de nyetablerade förhållningssätten 

blivit betydligt lättare att för både individ och team tydliggöra vad som ska levereras. Samma 

informant menar att processen dessutom tenderarar att bli betydligt mer effektiv när man delar 

upp planering och arbete i mindre delar.  

 

Även informant 6 belyser de positiva effekterna med att dela upp process, planering och 

arbete i mindre delar och menar att det blivit lättare att våga pröva andra och nya sätt än när 

man tidigare haft hela vägen till slutprodukt utstakad. Informant 6 menar även att detta, när 

såväl chefer som medarbetare ges utrymme att testa nya, innovativa vägar framåt, för med sig 

positiva effekter även på individnivå.  

 

Vägen från ax till limpa känns inte alltid så himla lång längre, utan vi kan göra det i mindre 

steg där vi inte behöver baka till hela världen direkt. Istället kör vi i mindre portioner och får 

i praktiken ut budskap och förändringar mycket, mycket snabbare. (Informant 6) 

 

Informant 7 pekar även hen på den ökade effektiviteten i att kontinuerligt pröva steg i 

processen, utvärdera och reflektera över utfallet av ändringar och funktioner. Flera av studiens 

informanter pekar även på hur detta, att dela upp processen och arbeta i korta cykler, bidrar 

med att identifiera det värde och den waste som tidigare behandlats.  

 

Legitimitet 

Samtliga informanter har en positiv syn på det agila förhållningssättet på ICA Gruppen och 

upplever att deras arbetssituation har förbättrats på ett eller flera sätt. Även om informanterna 

inte uttrycker att det agila förhållningssättet bidrar med just legitimitet, går det att se att så är 

fallet på grund av de ökade positiva effekter vilka beskrivs. Ett ökat engagemang, stärkt 

motivation och ett effektivare arbete är alla faktorer och effekter som kan antas bidra till en 
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förbättrad intern legitimitet för en organisation, framförallt på grund av de anställda alltså 

upplever resultatet av förändringarna som positivt. 

 

Analys 

En primär effekt av det agila förhållningssättet tycks vara det upplevda ökade engagemanget 

hos de anställda. I och med det agila förhållningssättet och dess grundsyn att alla människor 

kan och vill göra ett bra arbete, förväntas medarbetarna delta i beslutsfattning i större 

utsträckning än innan transformationen. Det går i linje med vad Angelöw (1991) och Ewel 

(2017) beskriver som en förutsättning för en lyckad organisationsförändring och det är just att 

medarbetare tillåts att vara med att bidra i transformationen. En ökad delaktighet antas skapa 

en ökad motivation hos de anställda på grund av en känsla att de kan vara med och påverka 

transformationen och därmed anpassa arbetet efter egna behov och önskemål. Även Hodgson 

& Briand (2013) betonar vikten av att engagera medarbetare i organisationsförändringen för 

att öka sannolikheten för ett lyckat resultat. Genom transformationen mot agila 

förhållningssätt på ICA Gruppen, öppnar organisationen upp för att låta medarbetare vara mer 

involverade och ta mer ansvar i sitt arbete, vilket därmed ökar sannolikheten för att 

transformationen ska resultera i ett lyckat slutresultat. 

 

En annan tydlig effekt vilken studiens informanter pekar på är alltså ökad flexibilitet i såväl 

processer, knutna till grupper och teams, som i det individuella arbetet. Att personalen känner 

att flexibiliteten ökat och är en självklar samt givande del av det agila går väl i linje med vad 

Quintana (2017) pekar på, där “att vara” agil handlar om just skapandet och formandet av nya 

tankesätt och mindset på vilket kommande arbete bygger.  

 

Det får ses som intressant och positivt att majoriteten av studiens informanter pekar på 

flexibilitet som en så tydlig effekt av den agila implementeringen inom ICA Gruppen. De 

agila förhållningssätten, och den flexibilitet de medför, tycks i enlighet med vad Hodgson & 

Briand (2013) pekar på, utifrån vad informanterna beskriver gynna verksamheten via den 

effektivitet individens ökade möjlighet till initiativtagande och kreativitet skapar. Att 

verksamheten och dess processer utifrån det agila stärks ytterligare av att implementeringen 

påvisar positiva effekter för individerna inom organisationen går väl i linje med vad Syed-

Abdullah et al. (2006) menar, där värdeskapande processer stärks i takt med att 

organisationen lyfter de individer som skapar och bidrar till dessa.  
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Angelöw (1991) menar också att sannolikheten för en lyckad transformation ökar ifall de 

anställda upplever transformationen som rationell och legitim, vilket studiens informanter i 

detta fall tycks göra. Projektets positiva, interna legitimitet går även via resultatet att peka på 

som en produkt av ledningens goda kommunikation till de anställda. Ledningen och 

projektets ansvariga tycks, i enlighet med vad King (1974) behandlar, ha lyckats tydliggöra 

såväl behovet vilket ligger bakom denna agila implementering som förväntningarna för 

projektet i stort. Detta får anses bygga ytterligare relevans och legitimitet knutna till de 

förändringar projektet ämnar skapa och möjliggöra. Samtliga informanter beskriver 

transformationen och dess effekter som övergripande positiva, vilket visar på att de anser att 

förändringarna är legitima. Dowling & Pfeffer (1975) beskriver att legitimitet uppstår när det 

råder ett samspel mellan hur en organisation agerar och de värderingar inom det sociala 

system som den är en del av. I det här fallet agerar ICA Gruppen i enlighet med det sociala 

systemets, det vill säga i detta fall de anställdas, värderingar. På grund av att de anställda 

upplever förändringarna som övergripande positiva, går det att göra tolkningen att 

organisationens agerande går i enlighet med de anställdas värderingar. Därmed går det även 

att dra slutsatsen att förändringarna hos ICA gruppen bidrar med en ökad intern legitimitet för 

organisationen i stort, detta då de anställda alltså känner att förändringarna överensstämmer 

med organisationens behov. 

Avslutande diskussion 

I detta kapitel presenteras en summering av studien och dess resultat i sin helhet. I 

summeringen presenteras studiens frågeställningar och de svar på frågeställningarna som 

resultatet genererat. Vidare följer ett avsnitt där studiens resultat diskuteras i förhållande till 

de teorier och tidigare forskning som har använts. Avslutningsvis följer ett avsnitt där studiens 

praktiska konsekvenser presenteras med implikationer på vidare forskning. 

 

Summering 

Syftet med studien var att undersöka vilka beslut som ligger bakom implementeringen av 

agila förhållningssätt i en organisation, hur dessa förhållningssätt implementeras och 

definieras samt undersöka de effekter som implementeringen och de agila förhållningssätten 

kan ha på de anställda i organisationen. För att konkretisera syftet skapades tre 

frågeställningar som studien har utgått ifrån.  
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Dessa frågeställningar var: 

 

- Varför implementeras agila förhållningssätt i ett företag? 

- Hur ser företagets tolkning av det agila förhållningssättet ut? 

- Vilka är effekter har det agila förhållningssättet på de anställda? 

 

Den första frågeställningen resulterade i diskussioner om organisationstrender, 

implementering av nya organisationsidéer samt organisationers upplevda behov av 

organisationsförändringar. Svaret på frågeställningen var att ICA Gruppen upplevde ett behov 

av att förändras som anpassning till en föränderlig omvärld. Studiens informanter menade att 

implementeringen av just agila förhållningssätt var ett resultat av en komplex omvärld där 

snabba beslut och möjlighet till korrigering var av stor vikt. Informanterna beskriver även hur 

det i målet att kunna fortsätta vara marknadsledande är viktigt att våga chansa och testa nya 

idéer; inte bara haka på i vad andra gör. De menar att implementeringen av agila 

förhållningssätt är ett svar på det behovet. 

 

Studiens andra frågeställning berör ICA Gruppens definition av det agila förhållningssättet. 

Då det agila konceptet och förhållningssättet beskrivs verka varierande beroende på 

organisation och situation, ansågs det intressant att belysa hur det verkade i just denna 

organisation. Frågeställningen resulterade i svaret att studiens informanter tolkade det agila 

förhållningssättet som ett fokus på värdeskapande, en medvetenhet om att världen är komplex 

samt att ansvar förflyttas från chef till medarbetare, något som medför en ökad tillit till 

människan och arbetet. Frågeställningen resulterade i ett någorlunda enhetligt svar, trots att 

det agila förhållningssättet beskrivs tillåta situationsbaserade och individuella tolkningar.  

 

Den tredje och sista frågeställningen belyser informanternas upplevda effekter av det agila 

förhållningssättet. Även här gav informanterna ett enhetligt svar, där det var lätt att urskilja 

vilka effekter de ansåg mest framträdande. Effekterna som beskrevs var ett ökat engagemang 

på grund av att de tilläts och förväntades delta samt ta mer ansvar i det egna arbetet, en ökad 

flexibilitet i arbetet samt en indirekt ökad, intern legitimitet för organisationen. Den ökade 

interna legitimiteten beskrivs i sak ej av informanterna men kan trots detta tydligt påvisas som 
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en produkt av de andra effekterna och kan tänkas bidra till förståelse kring varför det agila 

förhållningssättet från början implementerats.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att implementeringen av agila förhållningssätt hos 

ICA Gruppen, enligt studiens informanter, hittills har påvisat önskade effekter och ett positivt 

resultat. Även om transformationen förväntas ta tid och projektet Agile@ICA inte har något 

officiellt slutdatum, går det alltså redan nu att se en upplevd förbättring i arbetet som följd av 

det agila förhållningssättet.  

 

Diskussion av resultatet i förhållande till teori och tidigare 

forskning 

De resultat som presenterats för studien har i hög grad kunnat förklaras samt behandlats med 

hjälp av tidigare tankar, forskning och teorier inom området. Tidigare forskning om 

organisationsförändringar och implementeringar av agila förhållningssätt har resulterat i 

liknande resultat som denna studie, där effekten av förändringarna under förutsättningen att 

transformationen genomförs på ett korrekt sätt, visat på ett ökat engagemang hos de anställda. 

På så vis bekräftar denna studie den forskning som tidigare gjorts och bidrar till förståelsen 

för helheten, såväl som effekterna av agila förhållningssätt, snarare än att redovisa ett 

avvikande resultat. 

 

På liknande vis har de teorier vilka behandlar studiens ämne kunnat användas för att förklara 

ICA Gruppens anpassning till den kontext samt de behov verksamheten befinner sig i och 

anser sig behöva bemöta. Att studiens resultat går att förankra i såväl tidigare teorier som 

forskning stämmer väl med de förväntningar som formulerats, men ses istället för något 

negativt som ett ytterligare komplement till forskning gällande hur en organisation kan 

anpassa sin verksamhet efter dess behov och utmaningar.  

 

Implikationer för framtida forskning och praktik 

Studiens slutsats är att ICA Gruppens implementering av agila förhållningssätt är väl grundad 

i relation till behov och har hittills, utifrån studiens resultat, genererat positiva effekter. Vi 

anser att ICA Gruppen, i förhållande till det faktum att agile idag får anses trenda, gjort 

avvägningar och hittills lyckats utforma en agil implementering som sin egen utefter 
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organisationens behov. I förlängning till detta och det faktum att processen fortlöper 

rekommenderas vidare reflektion och analys av vad transformationen genererar.  

 

I och med att studiens huvudsakliga begrepp – agile – som organisationsidé anses trenda och 

samtidigt är något förhållandevis nytt kan resultatet av studien mynna ut i en praktisk 

betydelse i hur det skapar större förståelse för hur agilt knutna förhållningssätt verkar inom en 

organisation. Även om essensen av det agila är att anpassa den egna organisationens 

förhållningssätt utefter egna behov kan således de avvägningar, beslut och effekter vilka 

påvisats ha relevans för fallorganisationen i denna studie ligga till underlag för såväl andra 

organisationer, vilka ämnar utnyttja liknande principer och förhållningssätt, som för framtida 

forskning inom området.  

 

De resultat studien genererat, såväl som den analys som gjorts av dessa, kan även bidra som 

underlag för vidare forskning om hur agila förhållningssätt påverkar fler skikt inom 

organisationer. Att resultatet för den del av den organisation denna studie behandlar, tycks 

positivt i relation till de förväntningar funnits på implementeringen, skapar ett intresse för hur 

effekterna på andra, såväl horisontella som vertikala, skikt och avdelningar inom 

organisationer ter sig som följd av en agil transformation.  

 

Vidare väcker resultat och analys fler intressanta frågor om hur de agila förhållningssätten 

påverkar individer inom organisationen. Resultatet påvisar hur studiens informanter 

identifierar ett flertal positiva effekter gällande hur arbetet förändrats i relation till 

implementeringen av agila förhållningssätt. Ur detta väcks frågan om ifall, och samtidigt hur, 

individen psykologiskt påverkas av de förändringar en agil transformation medför – något 

som det på grund av denna studies omfång inte funnits utrymme att undersöka.  
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Bilagor 

Intervjuguide 1 

Inledande frågor: 

 

1. Vad är din befattning/position inom ICA-gruppen? 

 

2. Hur länge har du varit anställd inom ICA? 

a. (I den roll du har nu?/Flera olika roller?) 

 

3. Vad är din roll inom det agila förhållningssättet? 

(Arbetar du aktivt för implementeringen / Påverkas du främst passivt av den agila 

implementeringen?) 

 

Tolkning av det agila förhållningssättet på ICA Gruppen: 

 

4. Vad anser du att ett agilt förhållningssätt innebär?  

 (Definition av “det agila”? Vad är det, vad betyder det? - “tänkt utanför din roll” 

 

5. Var introducerades du personligen till agila förhållningssätt? 

 

Varför implementeras agila förhållningssätt: 

 

6. Hur ser ICA-gruppen på sitt behov att förändra/anpassa organisationen? 

 

7. När började man på ICA intressera sig för agila förhållningssätt? 

 

8. På vilket sätt förväntas de agila förhållningssätten fylla de behoven?  

a. (Vad var det som lockade med det förhållningssättet?) 

 

9. Fanns det ett alternativt förhållningssätt som skulle kunna möta dessa behov?  

 

10. Vilka konkreta mål finns med implementeringen?  

 

11. När påbörjade ICA-gruppen en implementering av agila förhållningssätt? 

a. Har implementeringen (projektet?) något slutdatum eller är den en kontinuerlig 

process som löper över obestämd tid? 

 

 

12. Hur ser implementeringen ut på ICA-gruppen? 

a. Vilken är den största skillnaden mellan do to be och be to do? 

(Kort definition) 

 

13. Vilka förutsättningar krävs för att lyckas med en agil implementering?  
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14. Vilka svårigheter finns i implementeringen?  

 

 

15. Hur förhåller man sig till dessa svårigheter?  

 

16. Vad är den största skillnaden inom organisationen före och efter 

implementeringen? 

 

17. På vilket sätt kommer du i kontakt med det agila förhållningssättet i din 

yrkesroll? 

a. Hur arbetar du rent praktiskt? Arbetsuppgifter? 

b. Anser du att du arbetar agilt idag? 

 

18. Vad är den största skillnaden i din roll före och efter att du började arbeta agilt? 

 

Effekter för anställda: 

 

19. Förändras arbetssätten för de anställda i och med de nya förhållningssätten?  

a. På vilket sätt? 

 

20. Vilka effekter tror du att det agila förhållningssättet har på de anställda i 

organisationen? 

a. Medföra positiva effekter för individen, gällande ex. Mående? 

b. Ser du att det kan finnas eventuella, negativa effekter under eller efter 

implementeringen? 
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Intervjuguide 2 

Inledande frågor: 

 

1. Vad är din befattning/position inom ICA-gruppen? 

 

2. Hur länge har du varit anställd inom ICA? 

a. (I den roll du har nu?) 

 

Tolkning av det agila förhållningssättet på ICA Gruppen: 

 

3. Vad anser du att ett agilt förhållningssätt innebär?  

 (Definition av “det agila”? Vad är det, vad betyder det? - “tänkt utanför din roll” 

 

4. Hur har implementeringen av agila förhållningssätt sett ut för dig? 

a. Anser du att du har fått en genomförlig introduktion till ämnet?  

b. Hur har den introduktionen gått till? 

 

5. På vilket sätt kommer du i kontakt med det agila förhållningssättet i din 

yrkesroll? 

a. Hur arbetar du rent praktiskt? Arbetsuppgifter? 

b. Hur går det att applicera agila förhållningssätt i ditt arbete? 

 

6. Vad är den största skillnaden i din roll före och efter att du började arbeta agilt? 

 

Effekter för anställda 

 

7. Har det agila förhållningssättet skapat några svårigheter i ditt arbete? 

a. Vad ser du är effekterna av dessa svårigheter? 

  

8. Vad anser du är den största fördelen med att arbeta agilt? 

a. Vad finns det för effekter av detta? 

 

 

9. Trivs du att arbeta agilt? 

a. Beskriv hur. 

 

10. Har de agila förhållningssätten påverkat effektiviteten i ditt arbete? 

a. På vilket sätt?    

 

11. Tror du att de agila förhållningssätten kan bidra till en bättre organisation? 

a. Beskriv hur, på vilket sätt? 

 

12.  Vilken är den största skillnaden inom organisationen, före och efter 

implementeringen? 
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13. Vilka effekter tror du att det agila förhållningssättet har på andra anställda i 

organisationen? 

a. Medföra positiva effekter för individen, gällande ex. Mående? 

b. Ser du att det kan finnas eventuella, negativa effekter under eller efter 

implementeringen? 
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