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Sammanfattning:  Undersökningen äger rum på ett fastighetsbolag som vi har 

valt att kalla X AB och som har ca 350 anställda. På två av X 

AB:s kontor har vi genomfört kvalitativa forskningsintervjuer 

med totalt åtta medarbetare.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur medarbetare på fö-

retaget X AB upplever förändringen från traditionella medar-

betarsamtal till agila medarbetarsamtal och hur denna föränd-

ring har påverkat den lärande organisationen. Med agila med-

arbetarsamtal menar vi situationsanpassade samtal som sker 

ofta, regelbundet och som är individanpassade. 

 

Undersökningen grundar sig i teoretiska utgångspunkter som 

bland annat belyser lärande och utveckling i relation till dia-

log, relationen mellan medarbetare, ansvar, feedback och den 

lärande organisationen. Studien grundar sig även på teorier om 

arbetsmetoden Lean, eftersom Toyota och Lean manufacturing 

är föregångare till den agila arbetsmetoden.  

 

Resultatet av vår undersökning visar att övergången från trad-

itionella medarbetarsamtal till agila medarbetarsamtal på X 

AB inte kommunicerats ut tillräckligt på alla avdelningar, vil-

ket lett till att vissa avdelningar inte fått med sig alla medarbe-

tare i förändringsprocessen och i de agila samtalen. Informan-

terna upplever att de agila medarbetarsamtalen påverkat orga-

nisationens utveckling positivt eftersom medarbetarna kan an-

passa sitt arbete till organisationens föränderliga mål och hela 

tiden få feedback på sitt arbete genom de ofta förekommande 

agila samtalen. Relationen mellan medarbetare blir även mer 

decentraliserad eftersom samtalsämnena främst väljs ut av 

medarbetaren, vilket leder till en dialog där åsikter kan fram-

föras öppet och mer feedback kan ges. Den personliga ut-

vecklingen upplevs däremot hämmas av de agila samtalen, ef-

tersom dessa fokuserar desto mer på organisationens mål och 

den nuvarande situationen och desto mindre på långsiktiga 

mål och den personliga utvecklingen. För att inte gå miste om 

den personliga utvecklingen föreslås en kombination av agila 

och traditionella medarbetarsamtal, samt att medarbetarna tyd-

ligt får information om syftet med de agila samtalen och det 

egna ansvaret för den personliga utvecklingen. Genom att ge 

medarbetarna kunskap om de agila samtalen möjliggörs med-

arbetarens påverkan på de agila samtalens innehåll och där-

med skulle de agila samtalen kunna användas på bästa sätt. 
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Tack! 
 

Vi vill inleda denna uppsats med ett stort Tack till alla informanter på X AB som delat med 

sig av sin dyrbara tid och gjort vår studie möjlig att genomföra. Tack vare era innehållsrika 

beskrivningar, åsikter, reflektioner och tankar kring de agila medarbetarsamtalen har ni bidra-

git till ett nyanserat och tankeväckande resultat. Vi vill även tacka för att ni generöst låtit oss 

använda era lokaler då vi genomfört intervjuer och när vi skrivit på denna uppsats.  

 

Vi vill även tacka vår handledare som bidragit med professionella råd och givande synpunkter 

som varit behövliga vid tillfällen vi stirrat oss blinda på våra egna ord. Även om du bor i ett 

annat land har du ställt upp på Skype- och mail-konversationer såväl på vardagar som på hel-

ger.  

 

Ett STORT TACK till er alla! 

 

Vänliga Hälsningar 

Lina och Michaela 
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1.  Inledning 
 

Föreställ dig en tidig morgon på jobbet, du öppnar mailboxen och finner ett nytt meddelande i inkorgen. 

Du läser snabbt igenom första meningen som lyder: ”Möte angående avveckling av de traditionella 

medarbetarsamtalen
1
, medarbetarna ska ges större ansvar för sin egen utveckling…”. 

Det är inte alltid lätt för medarbetare att se positivt på organisationsförändringar. När en förändring ska ske 

på företaget är det därför viktigt att chefen eller de som ligger bakom implementeringen av den nya 

förändringen är tydliga med vad som sker. Utan att få en bakomliggande förklaring till varför en förändring 

ska ske kan det vara svårt att förstå fördelarna med förändringen (Björkholm & Brattberg 2008). 

Agile är ett engelskt ord som betyder ”lättrörlig” eller ”vig” och som sedan har försvenskats till agil eller 

agilitet. Begreppet agilitet går hand i hand med olika metoder som grundar sig i rörlighet eller flexibilitet 

och belyser att en föränderlig värld kräver utvecklingsmetoder som klarar av dessa förändringar (Blom-

berg, 2012a). Toyota var de första som visade hur agility via ständiga förbättringar kunde användas i 

produktionen genom att försöka förutse produktionssystemets framtida behov (Joroff & Feinberg 2003). 

De agila medarbetarsamtalen
2
 innebär ofta förekommande och regelbundna samtal som kretsar kring 

situationsanpassade samtalsämnen. Grundtanken med de agila medarbetarsamtalen är att medarbetaren ska 

ges mer eget ansvar över sin utveckling och möjlighet till regelbunden reflektion och feedback vid behov. 

Idag är agilitet ett väldigt populärt och använt begrepp inom flera olika områden, alla känner dock inte till 

den ursprungliga betydelsen av begreppet. Även om de agila medarbetarsamtalen är välkända bland 

organisationer anser vi att det är viktigt att studera resultatet av dessa samtal.  

För moderna organisationer har det blivit allt mer populärt att medarbetarsamtalen mellan chef och 

medarbetare ska bli personliga (Lindgren 2001), på så vis blir samtalen även mer decentraliserade. Motivet 

till implementeringen av det agila arbetssättet är ofta att beslut och målstyrning decentraliseras, därför bör 

varje medarbetare vara beredd på mer befogenheter och ansvar. Att få mer ansvar kan för vissa kännas 

befriande och utvecklande. Större ansvar i kombination med osäkra mål, vad som ska prioriteras och vilka 

förväntningar som ställs kan däremot kännas påfrestande för medarbetaren (Björkholm & Brattberg 2008). 

Vi ämnar undersöka hur medarbetare
3
 på företaget X AB upplever förändringen från de traditionella 

medarbetarsamtalen till de agila medarbetarsamtalen och hur denna förändring har påverkat den lärande 

organisationen
4
. Vi ämnar genomföra undersökningen genom en kvalitativ forskningsmetod och en narrativ 

analysmetod. 

                                                        
1
 Med traditionella medarbetarsamtal menar vi ett längre samtal som oftast sker i början och slutet av året och där 

samtalet utgår från en utförlig förutbestämd mall där chefen leder samtalet. 
2
 Med agila medarbetarsamtal menar vi situationsanpassade samtal som sker ofta, regelbundet och som är 

individanpassade. 
3
 Med medarbetare menar vi både anställda som har en medarbetarposition och anställda som har en chefsposition.  

4
 Med lärande organisation syftar vi både till organisationens och medarbetarens individuella utveckling. 
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1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs agilitet enligt Carl Blomberg och berättelser från två olika företag som infört samtal 

liknande agila medarbetarsamtal som vi funnit på bloggen ”Agil HR” och Sweden HR Groups’ hemsida. 

Denna information och dessa berättelser anser vi är relevanta eftersom att HR-avdelningen på X AB använt 

sig av Blombergs blogg för att skapa sig en uppfattning om de agila medarbetarsamtalen. Vi är medvetna 

om att det som skrivs om agila medarbetarsamtal på bloggen ”Agil HR” inte är vetenskapliga artiklar. Vi 

anser dock att den information som finns i dessa artiklar är relevanta för att skapa sig en förförståelse för de 

agila samtalen. Vi har också tagit hänsyn till att artiklarna till största del är uppbyggda från ett positivt 

perspektiv och därför inte visar en objektiv bild av samtalen. Vi valde även en artikel från Sweden HR 

group som visar på både för och nackdelar med samtal som liknar de agila medarbetarsamtalen, för att få 

en nyanserad bild av ämnet. 

1.1.1 Fyra kännetecken av agilitet 

Helhetsperspektiv är det första kännetecknet av agilitet som innebär att medarbetaren inte endast fokuserar 

på sin egen avdelning, utan även vad som är fördelaktigt för hela organisationen (Blomberg, 2012b). I de 

agila medarbetarsamtalen innebär detta resonemang att samtalet förutom medarbetaren och dennes egen 

avdelning, även kretsar kring organisationens mål som hela tiden förändras beroende på omvärlden.  

Delat beslutsfattande är det andra kännetecknet av agilitet och fokuserar på ett decentraliserat beslutsfat-

tande och självorganisering. Delat beslutsfattande leder till effektivitet eftersom medarbetaren tar hjälp av 

den kunskap som finns nära till hands (Blomberg, 2012b). I och med att cheferna på avdelningarna inte 

alltid är närvarande läggs ett ansvar på medarbetarna gällande beslutsfattande. Om medarbetaren inte har 

den kunskaps som krävs för att fatta ett visst beslut kan denne ta hjälp av andra som sitter på kunskapen 

och som finns nära till hands.  

Arbetsglädje är det tredje kännetecknet av agilitet och påverkas av självständighet. Eget ansvar kan leda till 

att individer känner frihet och utveckling, vilket i sin tur kan bidra till ökad trivseln och en inre motivation 

(Blomberg, 2012b). De agila medarbetarsamtalen innebär att det är upp till medarbetaren själv att påverka 

sin egen utveckling, vilket skulle kunna bidra till en ökad frihetskänsla och en ökad inre motivation.  

Mod är det fjärde kännetecknet av agilitet och en viktig beståndsdel i en agil organisation eftersom 

medarbetarna behöver lita på varandra och inte vara rädda för att misstag ska ske. Agila arbetsmetoder 

innebär ofta risker, eftersom beslut ska fattas kring en förändrad situation som medarbetarna ännu inte har 

erfarenhet kring sedan tidigare (Blomberg, 2012b). De agila medarbetarsamtalen sker kontinuerligt och 

arbetsprocesser blir på så vis hela tiden utvärderade. När misstag sker kan en medarbetare snabbt få 

feedback genom de agila medarbetarsamtalen och medarbetaren får möjlighet att rätta till misstaget innan 

någon större skada skett. 

1.1.2 Två berättelser om agila medarbetarsamtal 

Innan vi introducerar de två berättelserna vill vi belysa att agila medarbetarsamtal inte fungerar i alla 

situationer. Blomberg (2012c) är förespråkare för den agila arbetsmetoden, men anser ändå att alla projekt 

inte kan, eller bör drivas agilt. Om ett projekt är komplext eller oförutsägbart är agila metoder passande. 
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Kräver arbetsprocessen struktur och fasta rutiner, till exempel vid ett brobygge är den agila metoden inte 

lika passande. Det går exempelvis inte att återgå till ritbordet och ändra pelarnas konstruktion när pelarna 

redan är färdigbyggda (Blomberg, 2012c). Företaget X AB använder sig av många flexibla arbetsmetoder 

eftersom dessa arbetsmetoder enligt dem passar deras företagskultur. Därför är fenomenet agila medarbe-

tarsamtal intressant att studera på företaget. 

 

Agilitet på Atex 

En förespråkare av agila arbetsmetoder är Peter Antman, utvecklingschef på Atex, som menar att det finns 

många problem med de traditionella medarbetarsamtalen. Ibland är samtalsprocesserna så illa planerade att 

det ofta är bättre att lägga ner dem. Antman förklarar att majoriteten av alla medarbetarsamtal i organisat-

ioner idag ser ut på så vis att chefer styr samtalsprocessen.  Medarbetarsamtalen sker en gång per år, där 

chefen bedömer medarbetaren individuellt utefter deras prestation, ofta genom att utgå från en skala. 

Problemen med dessa styrda medarbetarsamtal är till exempel att den som styr samtalet ofta får en 

översittarroll som ”vet bättre” än den som har utfört arbetet. Dessa medarbetarsamtal är ofta obligatoriska 

och innebär att den som utfört arbetet ska bli bedömd efter prestation och därefter diskutera lönesättning. 

Denna process leder till extern motivation hos medarbetaren, vilket enligt Antman inte är lika kvalitativ 

som den interna motivationen. Då chefen styr samtalet innebär det att bedömningen blir objektiv, alltså att 

det som tas upp i samtalet är sanningen, det finns inget utrymme för diskussion. De agila värderingarna 

innebär enligt Atman att medarbetaren styrs av inre motivation och teamwork. Antman förklarar även att 

feedback en gång om året inte är tillräckligt för att kunna upptäcka misstag och sedan påverka dessa. 

Därför är agila medarbetarsamtal uppbyggda kring korta feedbackloopar, som sker ofta, regelbundet och 

vid behov (Antman 2012, refererad av Blomberg, 2012d). Denna berättelse om problemen med de 

traditionella medarbetarsamtalen finner vi relevant eftersom den återspeglar en del av anledningen till att 

HR-avdelningen på X AB valde att införa agila medarbetarsamtal. 

 

Agilitet på Adobes Norden Operations 

I artikeln ”Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen”, från 

Sweden HR Group, beskriver hur VD Stefan Dahlgren på Adobes Norden Operations avskaffade de årliga 

medarbetarsamtalen och istället införde ett system med så kallade check-ins, för att anpassa organisationen 

till omvärldens krav på utveckling. Check-ins innebär åtminstone fyra samtal per år mellan medarbetaren 

och dennes närmaste chef. Under samtalen, som varar minst en timme, sker en dialog om krav och 

förväntningar. Dahlgren menar att ”äga sin egen utveckling” är speciellt centralt för den yngre generation-

en. Med check-ins signalerar vi att ditt personliga varumärke tas på allvar. Karriärplanering är viktigt och 

ger den enskilde medarbetaren möjlighet att bygga sitt eget varumärke internt. Det är viktigt med 

tydligheten att det är medarbetaren själv som ansvarar för sin utveckling” (Dahlgren 2014, refererad i 

Sweden HR Group, 2014). Dahlgren beskriver att check-ins är en informell metod i tre steg. Det finns vissa 

checklistor att utgå från inför samtalen, men fokus ligger på att chefen kan anpassa checklistorna efter 

avdelningarnas behov och att medarbetaren ska samspela och förbereda sig kring tre områden, förväntning-

ar, feedback och utveckling (Ibid). 

Fallgropar med check-ins 

Dahlgren menar att check-ins har fungerat över förväntan, men tar ändå upp vissa fallgropar med metoden. 

Att endast införa check-ins i organisationen fungerar inte, det krävs en strategi. Organisationens mål och 

visioner måste kopplas samman med check-in samtalen. Det räcker inte med att metoden används inom en 
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viss nivå i företaget, metoden måste genomsyra hela organisationen. Att genomföra check-ins bland de 

högre nivåerna, mellan chefer, kan vara problematiskt, om cheferna står nära varandra. Ärlighet är som 

Dahlgren beskriver en viktig faktor i samtalen, står cheferna för nära varandra kan det vara svårt att alltid 

vara ärlig, att kritisera vänner är för många svårt. Dahlgren menar även att ytterligare en fallgrop är att 

dessa samtal inte passar för alla. Att ta ansvar för sin egen utveckling kan för vissa vara positivt och 

befriande, för andra kan det dock innebär något negativt och påfrestande. En del chefer kan enligt Dahlgren 

även uppleva de täta avstämningarna som mödosamma med tidskrävande administration, som chef går det 

inte att undgå sitt ansvar vid check in-metoden (Dahlgren, refererad i Sweden HR Group, 2014). Vår 

förhoppning är att vår bakgrund har gett en förståelse för vad den agila metoden innebär och hur den kan 

användas på olika företag, detta för att det syfte vi presenterar nedan ska blir tydligare.  

 

1.2 Specificering av Syfte och Frågeställningar 

Vi vill med vår studie uppmärksamma konsekvenser av en förändringsprocess och bidra med kunskap 

kring ämnet agila medarbetarsamtal. Syftet med vår studie är att undersöka hur medarbetare på företaget X 

AB upplever förändringen från de traditionella medarbetarsamtalen till de agila medarbetarsamtalen och 

hur denna förändring har påverkat den lärande organisationen. Efter att vi genomfört en hel del research 

kring vårt valda område formulerade vi ett antal frågeställningar som skulle kunna besvara vårt syfte med 

undersökningen.  

 

Frågeställningar 

 

1. Vad innebär den agila metoden för olika avdelningar inom organisationen? 

 

2. Hur upplever medarbetare att de agila medarbetarsamtalen påverkar individens och organisationens 

lärande och utveckling? 

 

3. Hur upplever medarbetare på X AB implementeringen av de agila medarbetarsamtalen vad gäller 

förändringsprocess och kommunikation? 
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2. Tidigare forskning 
Som framgick i vår bakgrund kännetecknas agilitet av ett helhetsperspektiv, delat beslutsfattande, 

arbetsglädje och mod, som bland annat kretsar kring organisationens mål, decentralisering, utveckling och 

att lära sig genom feedback. Utifrån denna bakgrund har vi sedan valt att presentera tidigare forskning som 

belyser hur lärande och utveckling kan påverkas av dialogen och relationen mellan medarbetare. Vi har 

även använt oss av tidigare forskning som belyser att medarbetarsamtal bör anpassas till förändring i 

omvärlden för att utveckla den lärande organisationen. 

2.1 Makt och utvecklingssamtal 

I Maria Lindgrens undersökning (2001) ”Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare” är syftet att 

studera interaktion i utvecklingssamtal mellan medarbetare. Utvecklingssamtalen är enligt Lindgren 

beskrivna som jämbördiga eller ömsesidiga samtal. Lindgren fokuserar därför på makt-och dominansför-

hållanden i samtalen mellan medarbetare. 

 

I avhandlingen kommer Lindgren fram till att det finns oönskade och ojämna maktpositioner i utvecklings-

samtalen. Lindgren menar att effekterna av utvecklingssamtalen beror på hur cheferna hanterar sin makt i 

samtalet. Undersökningen visade även att relationen mellan medarbetare påverkades positivt hos de chefer 

och medarbetare som tillsammans samtalade kring olika ämnen. Det finns dock en problematik med 

utvecklingssamtalen då den information som medarbetare delar med sig av inte är jämbördig. Medarbeta-

ren delar med sig av sig själv, medan chefen inte gör det. ”Det faktum att medarbetaren får chefens odelade 

uppmärksamhet och står i centrum för innehållet gör dock att denna kan bli godtrogen och lättlurad, vilket 

leder till att fel kunskap sprids” (Lindgren 2001, s.252). Detta problem skulle även kunna finnas i de agila 

medarbetarsamtalen eftersom att det till största del är medarbetaren som öppnar upp sig själv och kommer 

med problemområden. 

 

Vidare beskriver Lindgren att när det svenska arbetslivet har demokratiserats har utvecklingssamtalen 

försökt fokusera mer på målstyrning. Att styra samtalet kring mål innebär att medarbetarna själva behöver 

ta mer initiativ, samtidigt som de styrs av de mål som ska följas på företaget. De agila medarbetarsamtalen 

kan jämföras med Lindgrens beskrivning av utvecklingssamtal eftersom de fokuserar mycket på organisat-

ionens föränderliga mål (Lindgren, 2001). Eftersom att medarbetaren i de agila samtalen ges mer ansvar är 

det viktigt att uppmärksamma en jämlik relation mellan chef och medarbetare för att medarbetaren ska få 

möjlighet att utvecklas i sitt arbete. 

2.2 Samtal och ledarskap 

En annan forskare som studerat relationer i medarbetarsamtal i förhållande till organisationens mål är Pär 

Engström (2005). Engström undersöker medarbetarsamtal i grundskolan och menar att relationen kan ses 

som att rektorn är chef och läraren är medarbetare. Han beskriver att relationen kan förstås genom termen 

ledarskap och att en ledarskapsfråga kan vara hur rektor och lärare hanterar lärarens personliga mål i 

förhållande till hela skolans mål. Medarbetarsamtal definieras enligt Engström som ”ett planerat och 

återkommande (cirka en gång per år) samtal mellan en chef och en av deras underordnade” (Engström 

2005, s.17). 
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Vidare menar Engström att en god relation möjliggör en stor del av syftet med medarbetarsamtal, att få 

feedback på det arbete som utförs. Engström kom fram till att lärarna först och främst vände sig till en 

kollega framför chefen. Lärarna motiverade detta med till exempel att rektorn var för lite ute i verksamhet-

en eller att hen var svår att få tag på. Trots det såg lärarna värdet i att få feedback direkt från rektorn, 

eftersom det till exempel innebär mer tyngd i positiv återkopplingen från rektorn än från en medarbetare 

(Engström 2005). Chefen är ofta den som har närmast kontakt med ledningen och därmed även den som är 

mest uppdaterad på organisationens målstyrning. Vänder sig medarbetaren endast till kollegor istället för 

till chefen riskerar medarbetaren att glömma bort organisationens mål i relation till sitt arbete. Engström 

(2005) menar att en förbättrad relation kan utvecklas genom samtal. Om medarbetarna känner att rektorn 

lyssnar på vad denne har att säga och visar intresse, skapas ett visst förtroende, vilket leder till en bättre 

relation. Samtal enligt Engström möjliggöras med hjälp av det planerade medarbetarsamtalet. Genom att 

boka in ett samtal kunde lärarna förbereda sig, vilket de såg som en trygghet. Förberedelsen från medarbe-

tarnas sida påverkade interaktionen eftersom lärarna kunde aktiveras mer under samtalen. Engström (2005) 

beskriver även att det övergripande syftet med de inplanerade medarbetarsamtalen är att öppna upp för 

både organisationens och medarbetarens utveckling. Genom att medarbetaren under samtal och reflektion 

får en ökad självkännedom och att organisationens mål diskuteras främjas både medarbetaren och 

organisationens utveckling. 

2.3 Dialog och lärande 

Ett annat viktigt syfte med medarbetarsamtal är lärande vilket enligt Lena Wilhelmson (1998) främjas av 

en god dialog. I sin avhandling Lärande dialog visar hon på dialogens betydelse vid lärande. Wilhelmson 

skriver liksom Lindgren (2001) att det bör finnas symmetri mellan de som deltar i en dialog, detta för att 

dialogen skall bli så bra som möjligt. Att ha en dialog som innefattar symmetri innebär att det finns jämvikt 

i samtalet. Vidare menar Wilhelmson att de olika hierarkiska positionerna i en organisation måste mötas för 

att samtalsmiljön ska bli gynnsam. Om de hierarkiska positionerna successivt suddas ut ökar också 

tryggheten i samtalsmiljön, vilket kan leda till ökad självreflektion vilket i sin tur leder till lärande. 

Wilhelmson förklarar även den lärande dialogen som en social process vilket hon förklarar vidare som att 

lärandet uppstår både inom individen själv genom självreflektion och mellan individerna som deltar, 

genom att deltagarna utbyter erfarenheter med varandra. Wilhelmson beskriver även asymmetri vilket är 

motsatsen till symmetri. Asymmetri betyder att det inte finns jämvikt i lyssnande i talarutrymme. Detta 

leder till att de hierarkiska positionerna inte möts och att samtalet karaktäriseras av värderande och slutna 

svar som inte öppnar upp för reflektion och kunskapsutveckling. Wilhelmson menar att ett samtal med 

asymmetrisk karaktär står i vägen för ett gemensamt lärande. I dessa samtal bekräftar den underordnade 

den överordnades kunskap vilket kan leda till att felaktig kunskap bekräftas och den överordnade tappar 

möjligheten att lära sig på nytt, vilket förhindrar den underordnades utveckling. Wilhelmsons teori kan 

jämföras med de agila medarbetarsamtalen genom att chefen ses som den överordnade och medarbetaren 

tar rollen som den underordnade. Vid ett asymmetriskt agilt samtal skulle då medarbetaren bekräfta 

chefens synpunkter istället för att själv reflektera, vilket kan hämma medarbetarens utveckling. 

2.4 Medarbetarsamtal och den lärande organisationen 

En annan forskare som undersökt medarbetarsamtal och utveckling är Aslaug Mikkelsen som bland annat 

genomfört en studie på Posten i Norge. Mikkelsen (1998) beskriver i Medarbetarsamtal och lärande 

organisationer om hur förändringstakten i samhället påverkar organisationers flexibilitet och anpassnings-

förmåga. Organisationen behöver kontinuerligt finna lösningar kring arbetsprocessen för att uppnå 
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förbättringar. Mikkelsen menar även att medarbetarsamtalet har funnits länge, men på senare tid kunna 

anpassas i samband med förändringar i omvärlden och fungera flexibelt. Medarbetarsamtalet innebär enligt 

Mikkelsen inte bara ett förhållande mellan chef och medarbetare. Istället fungerar samtalet som basen för 

lärande, trivsel, utveckling och medarbetarens påverkan på organisationen. Mikkelsen menar att medarbe-

tarsamtal som sker två gånger per år mellan två ansikten inte tar hänsyn till konsekvenser och påverkan av 

utveckling och förändringar som skett inom organisationen. Allt fler organisationer ser framgången i att 

kontinuerligt förbättra organisationssystem, samtidigt som organisationerna plattas till och decentraliseras. 

Det räcker inte längre med att medarbetaren fokuserar på sin egen avdelning, utan behöver ibland 

interagera med personer inom andra avdelningar och yrkesgrupper. Den nya arbetsmetoden visar behov på 

ett nytt sätt att kommunicera, genom medarbetarens anpassningsförmåga och flexibla arbetsmetoder. 

Mikkelsen menar att ”individen kan lära sig utan att organisationen lär sig, men organisationen kan inte 

lära sig utan att individen gör det” (Mikkelsen 1998, s. 10). 

 

Vidare menar Mikkelsen liksom Wilhelmson att kärnan i ett 

fungerande integrerat system som baseras på lärande och 

målstyrning är dialogen. I kärnan visar figuren den kontinuer-

liga dialogen mellan chef och medarbetare. ”De olika 

elementen i systemet binds samman genom dialogen och ett 

system för löpande återkoppling och uppföljning” (Mikkelsen 

1998, s.15). Dialogen mellan medarbetare som sker ansikte 

mot ansikte knyter enligt Mikkelsen samman medarbetaren 

med organisationen. Den systematiska dialogen bidrar även 

till att resterande element i organisationen fungerar, vilka syns 

i ”tårtbitarna” i figur 1. Medarbetarsamtalet, uppföljningssam-

talen och mätningar av resultaten utgör aktiviteter som sker 

vid inbokade tillfällen. Resterande element sker kontinuerligt 

hela året sammanbundna i organisationens olika system 

(Mikkelsen, 1998). 

2.5 Sammanfattning 

Lindgren visar på att makt och dominansförhållanden mellan chef och medarbetare leder till oönskade och 

ojämna maktpositioner i utvecklingssamtalen. Ett jämbördigt samtal påverkar istället relationen och 

därmed dialogen positivt. Vidare beskriver Lindgren att många organisationer har decentraliserat och 

utvecklingssamtalen har blivit alltmer målstyrda. Medarbetare förväntas därför ta mer ansvar och initiativ, 

samtidigt som de styrs av företagets mål. Som framkom i vår bakgrund gällande delat beslutsfattande 

skulle de agila samtalen kunna ses ha en viss påverkan på relationen mellan chef och medarbetare, 

eftersom att samtalen främst sker på medarbetarens begäran och initiativ.  

 

Även Engström studerar i ”Samtal och ledarskap” relationen mellan chef och medarbetare i samband med 

medarbetarsamtal. Engström menar att chefen som visar intresse för medarbetaren i samtalet skapar ett 

förtroendeband och där igenom en god relation, vilket öppnar upp för feedback som påverkar lärande och 

utveckling positivt. Vi anser Engströms studie vara intressant eftersom att de agila medarbetarsamtalen 

öppnar upp för en tätare dialog som skapar många tillfällen för feedback. 

 

Figur 1. Den systematiska dialogen (Mikkelsen 1998, s. 15) 
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Wilhelmson visar i Lärande dialog att hierarkiska positioner suddas ut när tryggheten ökar i samtalsmiljön. 

Asymmetriska förhållanden leder till att felaktig kunskap kan tas in och då sker inte något lärande eller 

utveckling. Wilhelmsons avhandling är intressant eftersom vi ämnar undersöka om de agila medarbetar-

samtalen har en påverkan på relationen mellan chef och medarbetare.  

 

Mikkelsen beskriver i  Medarbetarsamtal och den lärande organisationen att förändringstakten i samhället 

påverkar organisationens och även medarbetarsamtalens flexibilitet och anpassningsförmåga. Mikkelsen 

belyser även att dialogen är kärnan i ett fungerat integrerat system och att medarbetarsamtalen därför 

fungerar som basen för lärande och medarbetarens påverkan på organisationen. Det är intressant att 

undersöka hur medarbetarna påverkas av förändring och hur dialogen i förändringen kan påverka lärande. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt fokuserar vi till att börja med på individens lärande där vi valt att hänvisa till Knud Illeris 

som belyser individens eget ansvar för lärande och David A Kolb som beskriver erfarenhetsbaserat lärande, 

reflektion och feedback. Dessa perspektiv på lärande anser vi kan relateras till lärandet vid de agila 

samtalen och bör därför uppmärksammas. Vidare beskriver vi fenomenet den lärande organisationen enligt 

Peter Senge, eftersom även denna teori kan knytas an till de agila samtalen, då båda står för förbättringar 

och flexibla arbetsmetoder. Vi har därefter valt att presentera flera författares synsätt till arbetsmetoden 

Lean, eftersom denna metod är föregångaren till agilitet. I slutet av avsnittet belyser två författares teorier 

om vikten av en fungerande kommunikation och relation i arbetet, då dessa faktorer ligger till grund för en 

stor del av de agila samtalen. 

3.1 Lärande på eget ansvar 

Illeris (2007) menar att senmodernitetens ständiga omställningskrav och förändringstakt påverkar individen 

till att hela tiden ställa om sig till omvärldens förändringar vilket Illeris menar är det livslånga lärandet. Att 

som ung plötsligt ställas inför förändringar och nya krav kan vara svårt, men för vuxna individer kan det 

vara ännu mer påfrestande.  En individ med lång erfarenhet inom sitt yrke, som har ett starkt självförtro-

ende inom området och en stabil position i företaget kan skakas om ordentligt av en stor förändring. Kravet 

på att vuxna medarbetare ska lära sig mer och mer påverkar framför allt den personliga utvecklingen och 

en omställning på mental nivå. Den nya informationen som hela tiden måste tas in förutsätter reflektion 

över den nya information och därmed ackomodativt lärande. Att plötsligt behöva lära om vad som under en 

längre tid varit självklart är något som inte alltid accepteras av vuxna medarbetare. 

 

Idag påbörjar många vuxna utbildningar på eget initiativ, därför menar Illeris (2007) att det finns 

förväntningar att vuxna elever därför ska ta ansvar för sin egen utbildning och sitt eget lärande. Den 

uppfattning som finns om de traditionella utbildningarna där läraren ansvarar för att elev gör sina 

hemuppgifter och utvecklas fungerar som hinder för de vuxnas ansvarstagande. Ett stort problem är att 

vuxna elever idag gärna stretar emot lärarens önskemål, samtidigt som de inte tar ansvar för sin egen 

utveckling. Det behövs en målinriktad brytning av rollerna elev och lärare. Det är när eleverna förstår sitt 

eget ansvar och använder sig av det som den lustfyllda inlärningen kan uppstå, där eleven motiveras till att 

utvecklas och lära sig mer (Illeris 2007). Läraren i detta sammanhang kan jämföras med chefen i ett 

medarbetarsamtal och eleven kan jämföras med medarbetaren i samtalet. Att gå från traditionella samtal 

där chefen lett samtalet till agila samtal där medarbetaren själv ska ansvara för samtalsområden kan alltså 

medföra vissa svårigheter. Det krävs att medarbetaren förstår innebörden av sitt eget ansvarstagande för 

utveckling och lärande. Medarbetaren måste själv reflektera över utvecklingsområden och vilka hjälpmedel 

eller metoder som behövs för förbättringar i arbetet. 

3.2 Erfarenhetsbaserat lärande och feedback 

För att en individ ska ha möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande krävs enligt Kolb att individen lär sig 

av sina erfarenheter. Kolb har utformat en modell som bygger på erfarenhetsbaserat lärande (se figur 2). 

Kolb menar att steg 1, de konkreta erfarenheter en individ upplever här och nu är viktiga för att sedan i steg 

2 observera och reflektera över det individen precis fick erfara, detta kallar Kolb just erfarenhetslärande. 

Att få erfara en händelse ger abstrakta koncept mening och betydelse, så att individen i steg 3 kan analysera 

den nyvunna lärdomen, tänka ut nya teorier och begrepp och dra slutsatser från händelsen. I det sista steget 
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testar individen de nya teorierna i nya situationer som sedan 

kommer att leda till nya konkreta erfarenheter och cykeln börjar 

om igen (Kolb 1984). 

 

Kurt Lewin utformade en modell, baserad på feedback (se figur 

3), för social inlärning och problemlösning som leder till ny 

kunskap för att nå individens önskade mål. Lewin och andra 

efterföljare trodde att individens och organisationens ineffekti-

vitet kunde bero på brist av feedback. Modellen går ut på att 

individen efter ett visst agerande får feedback och därefter 

reflekterar över handlingens konsekvenser. Därefter har 

individen dragit lärdom av handlingen och cykeln börjar om 

med en ny handling (Lewin 1936, Kolb 1984). För att beskriva 

Kolbs och Lewins modeller i praktiken i en organisation utövar 

medarbetaren vissa konkreta arbetsuppgifter och reflekterar över 

dessa kopplat till organisationens abstrakta mål. Därefter kommer 

medarbetaren på nya idéer och förändrar arbetsprocessen i 

praktiken. Genom att sedan föra en dialog med medarbetarens 

chef under det agila medarbetarsamtalet kan medarbetaren få 

feedback på handlingen. När medarbetaren reflekterat över 

chefens åsikter om för och nackdelar med arbetsprocessen kan 

denne sätta igång med eventuella förändringar i arbetet. 

3.3 Den lärande organisationen 

Att lära och utvecklas genom feedback och att anpassa arbetet till förändringar är några av de egenskaper 

som beskriver agilitet och som framgick i vår bakgrund, då vi beskrev helhetsperspektiv och mod. Den 

agila arbetsmetoden delar i sin tur många av de värden som kännetecknas av en lärande organisation. Idén 

bakom den lärande organisationen påminner om den agila arbetsmetoden eftersom även denna syftar till att 

medarbetare hela tiden ska utvecklas i sitt arbete genom att vara flexibel och anpassa arbetsmetoden efter 

förändringar i organisationen. Medarbetaren ska även genom samarbete lära sig av varandra, ansvara för 

sin egen utveckling och därmed skapa arbetsglädje och inre motivation. Organisationer som genomgår en 

förändringsprocess från traditionella medarbetarsamtal till agila medarbetarsamtal kan liknas vid en lärande 

organisation. Senge (Senge 1990, refererad i Granberg och Olsson 2009, s.84) definierar en lärande 

organisation som ”en plats där medarbetarna hela tiden ökar sin förmåga att åstadkomma de resultat som de 

verkligen vill uppnå, där nya och utvecklande mönster att tänka odlas, där det är tillåtet att ha kollektiva 

önskningar och där medarbetare hela tiden lär sig att lära tillsammans”. En annan författare som uttalar sig 

om den lärande organisationen är Brown (Brown 1995, refererad i Albinsson 1998). Hon menar att för att 

utveckla en lärande organisation är dialog en avgörande process och med detta menar hon att de flesta har 

kapaciteten att använda dialog som metod. Förändringsprocessen till de agila medarbetarsamtalen kan 

jämföras med Senges definition av den lärande organisationen. Involverade medarbetare i förändringen 

behöver utveckla nya tankemönster för att förstå och lära sig den nya arbetsmetoden som ska implemente-

ras. En organisation som genomför en förändringsprocess måste se till att medarbetare delar med sig av 

kunskap kring förändringen, för att alla ska vara med på samma tåg och vilja uppnå samma resultat. 

Medarbetarna utvecklas tillsammans och använder gemensamt sina förmågor för att uppnå ett gott resultat. 

Figur 2. Erfarenhetsbaserat lärande (First of April 2014) 

Figur 3. Modell baserad på feedback  (First of April 2014) 
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De agila medarbetarsamtalen fokuserar liksom den lärande organisationen på regelbunden och öppen 

dialog, vilket enligt Brown är avgörande för utveckling (Brown 1995, refererad i Albinsson 1998). 

3.4 Agilitet och Lean 

Att hela tiden sträva mot förbättring och utveckling är en beskrivning som utöver den lärande organisation-

en och agiliteten även passar in på Lean. Björkholm & Brattberg beskriver i sin bok Prioritera, Fokusera, 

hur det agila begreppet kan jämföras med bland annat begreppet Lean (Björkholm & Brattberg 2008). Vi 

tänkte därför gå in närmare på konceptet Lean i förhoppning att öka förståelsen för det agila konceptet. 

Nedan presenteras fyra jämförelser mellan Lean och agilitet där vi utgått från Björkholm och Brattbergs 

(2008) beskrivningar.  

 

Fokusera på lärande innebär en kostnad, men samtidigt en viktig investering. För ett effektivt lärande är 

det viktigt att organisationen slipper återinlärning. Den som behöver kunskap måste söka upp den som har 

den, vilket kan jämföras med de agila medarbetarsamtalen. Författarna menar att även de som sitter inne på 

kunskap ansvarar för att sprida den. Att överlämna kunskap via dokumentation i tydliga steg är inte 

effektivt (Björkholm & Brattberg 2008). Spridning av kunskap underlättas av samarbete, vilket förespråkas 

i de agila metoderna. De agila samtalen innebär att medarbetaren själv tar ansvar för sin utveckling och 

själv söker upp chefen om denne är i behov av stöd. De agila medarbetarsamtalen har även sagt upp 

användningen av en stor del av dokumentationen och fokuserar istället på situationsbaserade samtalsäm-

nen. 

 

Att respektera andras arbete och kunnande är viktigt för att chefen ska kunna sätta ramar och förväntning-

ar och sedan förutsätta att alla gör sitt arbete. Medarbetaren ska respekteras för sin kunskap, både gällande 

vilka arbetsuppgifter som görs och hur det görs bäst, samt det resultat medarbetaren uppnår (Björkholm & 

Brattberg 2008). Även i de agila medarbetarsamtalen måste chefen lägga över ansvaret på medarbetaren 

och respektera att medarbetaren har tillräcklig kunskap för att själv ta beslut. 

 

Enligt Björkholm & Brattberg (2008) är samarbete viktigt för att minska missförstånden och klyftorna och 

säkerhetsställa de affärsmässiga målen, vilket även är essentiellt enligt Lean som förespråkar stabilitet. 

Under utvecklingens gång är samarbete viktigt för att medarbetarna tillsammans ska kunna se till att 

önskningar om förändringar i arbetet också implementeras i arbetssystemet. För att minska missförstånd 

mellan medarbetare är kommunikationen extra viktig, informationen ska fördelaktigt överföras ansikte mot 

ansikte. För att ytterligare minska missförstånden vid samtalet är det viktigt att samma gemensamma språk 

används. De krav, förväntningar och domäner som används ska vara tydligt beskrivna för båda parter för 

att öka förståelsen från båda håll. 

 

Målstyrning/decentralisering är essentiellt för att kunna arbeta effektivt, vilket är ett väl använt begrepp 

inom Lean. För att kunna ta snabbare och där med mer effektiva beslut, krävs att beslutsfattandet och 

målstyrningen decentraliseras. Beslut ska fattas där den informationen som behövs för att fatta beslutet 

finns. De medarbetare som har mest specialiserad kunskaps inom det område där beslutet ska fattas ska få 

förtroendet att fatta dessa beslut. Den centrala delen får till uppgift att sprida de övergripande målen hos 

organisationen och att sprida de nya beslut och information som kommit till på decentraliserad nivå 

(Björkholm & Brattberg 2008). En annan författare som uppmärksammar kopplingen mellan agilitet och 

Lean är Martin Christopher (2000). Den största skillnaden mellan agilitet och Lean är enligt Christopher 
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(2000) att agila system används främst vid osäkra och instabila omgivningar. I en osäker miljö krävs att 

organisationen är beredd på snabba förändringar och vid dessa tillfällen även agera med snabba lösningar. 

Lean är mer användbart i en förutsägbar miljö där organisationen kan producera stora mängder med lite 

variation. 

 

Det finns dock författare som menar att Lean inte bara bör användas i oförutsägbara miljöer, utan att 

flexibilitet är en viktig beståndsdel inom Lean.  Petersen (2009, s.130-142) menar att organisationer som 

arbetar efter Lean måste arbete med flexibilitet inom vissa områden. Några av de områden som kräver 

flexibilitet är enligt Petersen (2009) Team organization, Employee envolvement och Cross training. Dessa 

områden är essentiella för en Lean-verksamhet eftersom de förenklar medarbetarnas rotation av arbetsupp-

gifter och därmed flexibilitet inom produktionsområdet eftersom medarbetarna kan utföra flera olika 

arbetsuppgifter. 

 

En författare som representerar två av dessa områden, team organization och employee envolvement, är 

Lawrence M. Miller. Det första området team organisation, innebär enligt Miller (2005) att arbetsprocessen 

i organisationen är uppdelade på team.  Varje team ansvarar för en del i processen och att hela tiden 

förbättra processen. I team-arbetet innebär även att ha nära relation till kunder och leverantörer som ingår i 

teamets process. Teamet ska även vara väl informerat om hur arbetsprocessen mäter sig mot kundernas 

krav. Miller menar även att teamen arbetar bäst då medlemmarna har en gemensam förståelse för 

organisationens grundregler. Med grundregler menar Miller är regler som vi kommer överens om att arbeta 

efter för att nå samma mål. Gemensamma grundregler skapar enighet, vilket förenklar dialogen och 

beslutsfattandet mellan parter. Den gemensamma förståelsen kan jämföras med de agila medarbetarsamta-

len. De regelbundna samtalen ger en ökad förståelse för idéer och åsikter mellan medarbetare. Dessutom 

kan medarbetare uppdatera information om kunders krav och stämma av organisationens mål. På så vis kan 

medarbetare se till att det är på samma bana och på väg åt rätt håll i relation till företagets nuvarande mål. 

 

Det andra området employee involvement, är baserat på idén att medarbetaren själv vet bäst och därför kan 

tillföra organisationen med idéer och förslag till förbättringar. Förändringar som kan ske i organisationen 

som medför att medarbetare behöver förändra utförandet av arbetsuppgifter, kan medföra motstånd från 

medarbetarens sida. Att ge medarbetaren befogenhet att påverka sitt arbete kan minska detta motstånd. 

Team organisations skapar en hög-presterande miljö eftersom varje team ansvarar för sin egen del i 

organisationen. Ansvarstagandet innebär en påverkan på resultatet och leder ofta till en högre grad av 

delaktighet och viljan till att uppehålla organisationens mål och visioner (Miller 2005). Genom att 

medarbetarna själva får bestämma samtalsämnen i de agila medarbetarsamtalen får de ett större ansvar för 

sin utveckling. Detta kan jämföras med Employee involvement eftersom medarbetarna innan de agila 

samtalen måste reflektera över sin utveckling och vad som behöver tas upp på medarbetarsamtalet. När 

medarbetaren får ett större ansvar och chans att hela tiden stämma av sina arbetsuppgifter med chefen 

under de agila samtalen möjliggörs medarbetarens delaktighet och vilja till att påverka organisationens 

resultat. Det tredje området Cross training beskrivs närmare av författarna Womack och Jones (1994) och 

innebär att medarbetarna arbetar inom flera områden i organisationen och med olika arbetsuppgifter, vilket 

bidrar till en hög flexibilitet. Medarbetarna kan behöva hoppa mellan olika avdelningar och arbetsuppgifter 

för att det finns för lite personal eller på grund av att kunderna ändrar sina önskemål. Womack och Jones 

(1994) menar att utöver att ha ett arbete, finns behovet av att skapa en karriär som kan utveckla våra 

förmågor och ge känslan av att vi är på väg någon vart. Att ge en medarbetare ansvar och en plats i ett team 
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eller en funktion kan möjliggöra denna utveckling. I en lärande organisation har olika funktioner inom 

organisationen inte bara ansvar för olika arbetsområden. De olika funktionerna fungerar även som en 

plattform där lärande och kunskap kan utbytas mellan individerna. Den delade kunskapen förbättrar i sin 

helhet funktionen eller teamets utveckling och kompetenser. De agila samtalen används där omgivningen 

är föränderlig och där organisationen behöver vara flexibel. Eftersom att de agila medarbetarsamtalen är 

situationsanpassade kan medarbetare stämma av om vissa uppgifter behöver förändras på grund av att 

tillexempel en kund har tillfört vissa önskemål eller att en ny samarbetspartner har kommit till. På så vis är 

det lättare för medarbetaren att hela tiden få den information som behövs för att vara uppdaterad och 

flexibel. 

3.5 Att föra dialog på arbetet 

Som framgick i vår bakgrund kännetecknas agilitet av bland annat ett helhetsperspektiv, vilket innebär att 

samtal om organisationens mål i relation till förändringar uppmärksammas. Nancy. M. Dixon beskriver i 

Dialog på arbetet att mångfald och förändring blir allt mer påtagligt inom organisationer, vilket bidrar till 

en komplexitet som inte tidigare funnits. För att lösa denna komplexitet krävs utveckling på både 

organisations- och individnivå.  Dixon menar att ett sätt att frambringa utveckling, som ännu inte fått 

tillräcklig förståelse är samtal. Dixon beskriver i sin bok hur samtalet, som hon även kallar dialogen skiljer 

sig från det samtal som sker hela tiden i organisationen (Dixon 2000). 

 

Samtalet är enligt Dixon den aktivitet som chefen ägnar sig mest åt, trots det är samtalen inte alltid 

tillfredställande. Många medarbetare är försiktiga med vad som sägs, viss privat information kanske sägs 

till en nära kollega, men inte till offentligheten. Samtidigt delar medarbetaren ibland information till 

offentligheten som denne faktiskt inte tror på, det hela liknar ett spel. Organisationssamtal kan ibland 

liknas vid ett sådant spel där medarbetaren säger sådant som denne tror förväntas av en. Organisationen 

skulle i dessa sammanhang tjäna på att uppmuntra ärliga samtal mellan medarbetare. Utveckling sker när 

individen har möjlighet att lära på ett sätt som får denne att växa. För att individen ska utvecklas behöver 

denne kunna vara sig själv på arbetsplatsen. Även organisationen och systemet som helhet utvecklas 

genom att förstå samspelet mellan individer och även där krävs ärlighet (Dixon 2000). När individer 

samtalar visar de signaler på vilken relation som finns dem emellan. Till exempel kan en chef i ett samtal 

visa om det finns en jämbördighet, kunskapsskillnad eller rangordning. Det är tonfallet, innehållet i 

samtalet, kroppsspråk och så vidare som visar dessa signaler. Om relationen mellan individerna känns 

jämlik och förtroendeingivande öppnas möjligheter för en god dialog (Dixon 2000). I en organisation är det 

viktigt att möjliggöra för frekventa dialoger så att organisationen och medarbetare kan skapa samstämmig-

het. Samstämmigheten kan därmed öppna upp för gemensam målmedvetenhet, beslutsfattning och 

problemlösningsförmåga. Frekventa dialoger leder i sin tur till förändrade relationer och öppenhet som i sin 

tur påverkar förståelsen för varandra (Dixon 2000). 

3.6 Samtal och utveckling 

I vår bakgrund framgick även att mod, ett av de kännetecken som beskriver agilitet, innebär att medarbetare 

ska våga ta risker och att feedback är essentiellt för att förbättra arbetsmetoder i organisationen. För att en 

individ ska kunna utvecklas som människa, finna sina förmågor och utvecklingsområden menar Ljung-

ström (2001) att det är viktigt med reflektion, att verbalt få uttrycka sina känslor, ha någon som lyssnar och 

få tillbaka feedback. Genom att samtala får två personer upp ögonen för varandras världar, problem, behov 

och synsätt kan förstås ur ett annat perspektiv. Samtal öga mot öga ger förståelse för en annan människa på 
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ett sätt som annan kommunikation inte kan bidra till. Att alla medarbetare kan kompetensutvecklas och på 

bästa sätt bidra med sina kunskaper är avgörande för företagets målstyrning, utveckling och resultat. För att 

detta ska ske krävs samverkan och en relation medarbetare emellan där åsikter och dialoger kan utbytas. 

För ett lyckat samtal bör kommunikationen grundas på nyfikenhet och förberedande reflektion från 

samtliga parter. Det sist nämna är något som ofta saknas i samtal och bidrar till bristfällig kommunikation 

(Ljungström 2001). 

 

En positiv arbetsrelation uppnås genom att ge varandra tillräckligt med tid mellan samtalen till reflektion 

för att nya idéer och tankar ska komma till. Medarbetarens personlighet påverkar också möjligheten till 

reflektion. En del personer är introverta och kan själva reflektera på egen hand för att finna sina inre tankar 

och upptäcka nya perspektiv. Extroverta personer behöver samtala, uttrycka sina tankar verbalt för att 

kunna finna sina tankar och åsikter. Det är därför i första hand viktigt att skapa dessa goda arbetsrelationer 

mellan medarbetare så att alla oavsett personlighet kan föra fram sina idéer och tankar för att utvecklas. 

Utan samtal sker ingen feedback. Att få förståelse för hur andra upplever ens arbetssituation och utveckl-

ingsmöjligheter är essentiellt för att kunna utvecklas. Denna förståelse fås på bästa sätt med hjälp av 

feedback från en annan människas perspektiv. Genom samtal kan en medarbetare finna en balans mellan 

hur medarbetare uppfattas av omvärlden och vad medarbetaren själv önskar uppnå. Genom att få en 

förståelse för dessa olika perspektiv möjliggörs medarbetarens personliga utveckling (Ljungström 2001). 

 

För många medarbetare är det naturligt att samtala och ta upp åsikter och tankar när medarbetarna stöter 

ihop med varandra på arbetsplatsen. Vardagliga komplikationer kan lösas vid sådana situationer eller under 

fikaraster då tankar och idéer utbytes. Det finns dock en risk att de långsiktiga problemen eller händelser 

utanför den dagliga aktiviteten glöms bort, då endast de aktuella ämnena tas upp. Genom att istället planera 

in ett samtal i kalendern och förbereda sig inför mötet genom att reflektera över viktiga aspekter att ta upp 

är det lättare att inte missa viktiga ämnesområden att samtala om (Ljungström 2001). Att boka in ett samtal 

och ta sig tiden att samtala om det som känns viktigt för medarbetaren är betydelsefullt för att utveckling 

ska kunna ske (Ljungström 2001). 

 

Kompetens är ett begrepp som inte endast tar upp teoretisk kunskap, kompetens innebär i lika stor 

utsträckning praktisk erfarenhet, mod, kontaktnät, vilja och känslomässig förmåga. Ett fördjupande och 

personligt samtal bidrar i stor grad till att ta tillvara på medarbetarnas kompetens. Genom ett personligt 

samtal kan medarbetare komma varandra nära. Medarbetaren får möjlighet att dela med sig av sitt 

engagemang, drivkraft och personliga mål som i sin tur kan bidra till personlig och organisationens 

utveckling (Ljungström 2001). 
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4. Metod 
I detta avsnitt presenteras hur vi har gått till väga när vi genomfört vår studie. Vi tar även upp etiska 

förhållningssätt och diskuterar undersökningens reliabilitet och validitet.  

4.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i vår undersökning och en narrativ analysme-

tod vid analys av resultat, vilket beskrivs närmare under rubriken ”Analys av insamlad empiri”. Den 

kvalitativa metodundersökningen är passande eftersom vi vill ta reda på medarbetarnas upplevelser. Dels 

vill vi undersöka upplevelser kring förändringen från traditionella medarbetarsamtal till de agila medarbe-

tarsamtalen och dels upplevelser kring samtalens påverkan på utveckling och lärande. Repstad (2007) 

förklarar den kvalitativa metoden som flexibel och djupgående. Den kvalitativa intervjun är flexibel 

eftersom den fokuserar på informanternas egen verklighetsuppfattning, vilket ger en stor variation av 

resultat från olika intervjuer. Intervjun bidrar även till ett djupgående resultat eftersom forskaren kommer 

informanten nära, vilket möjliggör för en djupare förståelse för dennes upplevelse (Repstad 2007). 

 

För att besvara våra frågeställningar utgick vi ifrån den kvalitativa metoden och genomförde åtta samtals-

intervjuer. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) finns det tolv relevanta aspekter av den kvalitativa forsk-

ningsintervjun. Dessa aspekter har vi tagit hänsyn till och tänkt igenom då vi utforma vår kvalitativa 

intervju vilket beskrivs nedan. 

 

Livsvärld 

Vi valde en kvalitativ forskningsintervju för att uppnå en djupare förståelse för våra informanters 

upplevelser kring de agila medarbetarsamtalen och de agila samtalens påverkan på informanternas lärande 

och utveckling. Vi ville även få en förståelse för hur informanterna upplevde förändringsprocessen då 

avdelningen övergick från traditionella samtal till agila samtal. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

används den kvalitativa forskningsintervjun då forskaren vill förstå en annan människas levda vardagsvärld 

eller livsvärd utifrån dennas egna perspektiv. 

 

Mening 

Med våra intervjuer försökte vi dels få en bild av de explicita faktabeskrivningarna om hur de olika 

avdelningarna utformat den nya metoden med agila samtal och dels försökte vi förstå informanternas 

upplevelser och åsikter om hur den nya samtalsmetoden hade påverkat informantens och organisationens 

utveckling och lärande. Meningen med intervjun enligt Kvale och Brinkmann (2009) är att kognitivt 

tydliggöra informantens upplevelser och försöka förstå både fakta och meningen i det som sägs. Forskaren 

lyssnar därför efter både de explicita faktabeskrivningarna och de åsikter som informanten uttrycker. 

 

Det kvalitativa 

Den kvalitativa forskningsintervjun passade alltså för vår undersökning eftersom den enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) söker, som namnet säger, den kvalitativa kunskapen. Den kvantitativa metoden valdes 

därför bort, då denna syftar till kvantifiering. Vi ville inte undersöka hur många medarbetare som var nöjda 

eller missnöjda med de agila samtalen, vi ville förstå hur de agila samtalen hade påverkat medarbetarna i 

deras arbete och finna upplevelser vi inte kunde förutsäga. 
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Det deskriptiva 

Genom att dels ställa följdfrågor till informanterna och dels jämföra olika informanters beskrivningar, ville 

vi hitta olika perspektiv av de agila samtalens påverkan. Forskaren letar enligt Kvale och Brinkman (2009) 

efter olika nyanser av en och samma beskrivning, det som söks är alltså informantens olika syn på 

beskrivningar och upplevelser från olika perspektiv.  

 

Det specifika 

Forskaren söker enligt Kvale och Brinkman (2009) efter berättelser om specifika situationer och omfat-

tande beskrivningar av händelser och upplevelser. Allmänna frågor kan ge intressanta beskrivningar och 

därför användas som inledande frågor. De specifika frågorna ger däremot konkreta förklaringar som är 

svåra att få fram genom endast allmänna frågor. Vi valde därför att först ställa öppna frågor där informan-

ten fick berätta fritt om sina upplevelser. Därefter ställde vi mer specifika frågor om vi inte fått ut den 

information vi behövde. 

 

Medveten naivitet 

Forskaren bör vara öppen för ny, oväntad information och formulerar inte frågor efter förutsatta hypoteser 

och tolkningsscheman. Forskaren håller sig på så vis kritisk till egna analyser och teorier och är lyhörd för 

informantens oväntade respons (Kvale och Brinkman 2009). Vi var därför noga med att i så stor utsträck-

ning som möjligt inte formulera ledande frågor. De introducerande frågorna som till exempel, ”Hur 

påverkades du av införandet av agila samtal?” var helt öppna, vilket möjliggjorde för oväntade svar. 

 

Fokusering 

En kvalitativ forskningsintervju kan fokusera kring olika teman (Kvale och Brinkman). Vår forskningsin-

tervju resulterade i olika teman som presenteras i resultatdelen. Vi valde även en halvstrukturerad 

intervjuform, där vi hade vissa förutbestämda frågor, men i övrigt var vi flexibla. Med halvstrukturerad 

menar Kvale och Brinkmann att intervjun består av olika teman och förslag på frågor, men att det finns 

möjlighet att göra förändringar under intervjuns gång (Kvale och Brinkmann 2009). Vi ställde de frågor 

som vi ansåg vara centrala för vår undersökning, men vi valde att ställa följdfrågor utefter hur intervjun 

fortskred och lät informanten själv komma in på ämnen vi inte hade i vår intervjuguide. 

 

Mångtydighet 

Forskaren söker inte efter kvantifierbar eller entydiga beskrivningar. Mångtydiga förklaringar är intressanta 

då forskaren istället kan leta efter adekvata förklaringar till oenigheterna. Mångtydigheter kan visa 

tendenser av bristande kommunikation eller just spegla objektiva motsägelser som finns i informantens 

livsvärldar (Kvale och Brinkman 2009). Just därför letade vi inte bara efter svar som bekräftade våra tankar 

kring det positiva kring det agila, vi letade även efter svar som berörde de agila samtalens negativa 

påverkan. 

 

Förändring 

Informantens beskrivningar och upplevelser får gärna förändras under intervjuns gång. Eftersom frågorna 

som ställs väcker reflekterande tankar hos informanter som kan bidra till nya perspektiv av dennes 

beskrivna upplevelse. Kvalitativa forskningsintervjuer skapar nya tankestrukturer och lärprocesser både 
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hos informanten och hos forskaren som intervjuar (Kvale och Brinkman 2009). Vi valde att ställa en 

avslutande fråga där informanten själv fick lägga till övriga tankar kring det agila. Den avslutande frågan 

var till för att informanten skulle kunna tillföra nya tankar och idéer som kommit upp under intervjuns 

gång. Frågan var även essentiell för att informanten själv skulle känna att denne fick avrunda intervjun på 

sitt sätt och eventuellt ändra tidigare beskrivningar som skapat nya insikter (Kvale och Brinkmann 2009). 

 

Känslighet 

Samma intervjuguide kan ge upphov till olika nyanseringar av frågorna beroende på hur forskaren 

uttrycker sig. Om forskaren inte har stor kunskap om området sedan innan kan olika teman som frågorna 

ställs kring att upplevas olika av informanterna, beroende på hur de ställs. Därför kan det vara viktigt att ha 

en viss standardisering av frågorna och istället få mer ytliga svar kring svårförstådda ämnen (Kvale och 

Brinkman 2009). Vi anpassade våra frågor efter den förkunskap vi införskaffat innan intervjuerna. När 

informanten själv har berättat öppet om ett tema vi inte kände oss tillräckligt kunniga inom, har vi tagit 

reda på mer information kring detta ämne efteråt för att få en bättre förståelse för informantens beskriv-

ningar. Vi är dock medvetna om att vi kunnat få en djupare förståelse kring dessa beskrivningar om vi 

redan innan haft mer kunskap och därför kunnat ställa följdfrågor. Vi anser ändå att vi inte kunnat fördjupa 

oss mer innan intervjuerna, med tanke på tidsaspekten och att undersökningen hade blivit för omfattande. 

 

Mellanmänsklig situation 

Intervjun innebär en interaktion med delade kunskaper och åsikter mellan två individer. Det är viktigt att ta 

hänsyn till att en intervjusituation kan skapa ångest och obehagliga känslor. Vissa frågor kan vara mer 

kränkande än andra, framför allt personliga sådana. Det är därför essentiellt att göra etiska överväganden 

till vad som ska tas upp och inte i intervjun (Kvale och Brinkman 2009). Vi försökte under intervjun att 

skapa en så avslappnad miljö som möjligt genom att ställa enkla inledande frågor om informantens 

arbetsuppgifter och bakgrund. Vi försökte även hålla en balans mellan professionalitet och en avslappnad 

vänlig samtalston. Genom att inleda med information om hur intervjun skulle gå till och de etiska 

riktlinjerna höll vi oss på en professionell nivå. Vi försökte tidigt att visa intresse genom att lyssna, spegla 

och visa förståelse, vi var även medvetna om att vara tydliga med våra frågor och respekterande gällande 

informantens svar. Dessa inledande minuterna i en intervju är enligt Kvale och Brinkmann avgörande för 

att informanten ska kunna öppna upp sig och dela med sig av erfarenheter.  Att tidigt skapa en god kontakt 

är därför essentiellt för att få ut så mycket av informantens livsvärld som möjligt (Kvale och Brinkmann 

2009). 

 

Positiv Upplevelse 

När en välgjord forskningsintervju är genomförd kan forskaren ha kommit fram till intressanta insikter och 

oväntad kunskap som leder till nya teorier. Det kan därför vara svårt att avsluta en sådan kvalitativ intervju, 

men det finns då anledning till att forska vidare kring ämnet (Kvale och Brinkman 2009). Idéer om fortsatt 

forskning kring de agila medarbetarsamtalen återkommer vi till under ”Vidare Forskning”. 

4.2 Urval 

När vi gjorde vårt urval av informanter började vi med att ställa upp vissa kriterium. Vi hade som krav att 

informanterna skulle ha genomgått de agila medarbetarsamtalen under minst sex månader, vi ville även ha 

en spridning på informanternas deltagande i dessa samtal. Därför försökte vi finna informanter som hade 

genomfört samtalen både under en längre och kortare tid. Vi sökte även informanter från olika avdelningar 
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samt med olika befattningar, för att uppnå ett resultat från olika perspektiv. Vi valde även att intervjua 

medarbetare som både hade chefsroller och därmed hållit i de agila medarbetarsamtalen och medarbetare 

som endast fått de agila samtalen. Att förstå påverkan av de agila samtalen från både en medarbetare och 

en chefs perspektiv möjliggjorde ett mer nyanserat resultat. För att finna informanter som hade dessa olika 

profiler tog vi kontakt med HR-chefen på X AB som vi bad skicka ut ett informationsblad om undersök-

ningen till alla medarbetare denne kände till som genomgått de agila medarbetarsamtalen. HR-chefen 

vidarebefordrade sedan en lista på de medarbetare som tackat ja till att delta i vår undersökning. De 

medarbetare som tackade ja kom som vi önskade från olika avdelningar, och hade olika roller. Vi 

genomförde sedan ett bekvämlighetsurval på grund av tidsaspekten och valde att intervju de åtta första 

personerna som hört av sig.  Det var sedan vi själva som bokade in intervjuerna med informanterna. Vi är 

medvetna om att HR-chefen skulle kunnat välja ut de personer som denne själv ansåg passande för 

undersökningen. Vi menar dock att detta inte är fallet eftersom vi innan undersökningens start diskuterade 

vikten av kritiskt tänkande och variation på informanter. HR-chefen visade en positiv inställning till att 

finna både positiva och negativa aspekter av företagets införande av de agila samtalen. Eftersom vi själva 

valde ut informanterna och bokade in dem på intervju var det lättare att säkra informanternas anonymitet. 

Det finns självklart en risk att anställda på företaget fått veta vilka medarbetare som varit på intervju. 

Risken hade dock varit större om HR-chefen själv valt ut och bokat in informanter. 

4.3 Informationsbrev  

I informationsbrevet (se bilaga 1) beskrev vi en ytlig presentation av själva undersökningen och vad den 

syftade till. Vi förklarade även att vi ville att deltagande skulle ha genomfört de agila samtalen i minst sex 

månader. Vi lämnade även ut kontaktuppgifter till oss själva samt meddelade att deltagandet är frivilligt 

och att vi själva inte kommer att lämna ut personuppgifter. Vi förklarade även att vi inte kunde garantera 

att andra anställda på kontoret skulle få reda på vilka som varit på intervju. Denna information presenterade 

vi för att säkerhetsställa de etiska aspekterna, vilka vi förklarar närmare nedan.  

 

Idén som ligger till grund för de etiska övervägandena finns skrivet i Svenska Vetenskapsrådets policydo-

kument. Det dokumentet tar upp är att man skall försöka hitta en balans mellan den nya kunskapen som 

infinner sig i och med studien och om det finns någon eventuell skaderisk i undersökningen för informan-

terna (Vetenskapsrådet 2011). I vår studie har vi reflekterat över om våra informanters identitet kan röjas 

på något vis och vi kom fram till att även fast vi inte kommer att sprida någon information vidare så kan vi 

inte garantera informanterna att andra inom företaget inte gör det. Eftersom att vi höll i intervjuerna på 

informanternas kontor finns en risk att andra medarbetare sett detta. Vi var väldigt noga med att påpeka 

detta i början av intervjuerna, dock la ingen av våra informanter någon större vikt vid det. Vi har varit 

ytterst noggranna med vad gäller konfidentialiteten i vår studie som är en av de fyra etiska principer som 

presenteras i Vetenskapsrådets policydokument. För att vara extra försiktiga har vi namngett våra 

informanter med könsneutrala namn och vi har även utelämnat information som är identifierbart med en 

viss person. Vi har även utelämnat namnet på organisationen och använder oss istället av X AB, vi har 

även valt att inte nämna lokalisering av organisationen. Samtyckeskravet, informationskravet samt 

nyttjandekravet är de andra tre huvudkrav som vi också tagit hänsyn till. Informationskravet och samtycke-

skavet handlar om att informanterna ska få information om det allmänna syftet med studien, vilka risker 

och fördelar som finns för denne som väljer att delta i studien, samt hur studien är upplagd. Informanten får 

även information om att deltagandet är frivilligt och att denne får dra sig ut när som under intervjun. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som kommer fram om enskilda personer endast får användas för 
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studien (Vetenskapsrådet 2011). Dessa fyra principer informerade vi våra informanter om innan vi 

påbörjade intervjun.  

4.4 Intervjuguide  

Något annat som gjordes innan vi påbörjade intervjun var intervjuguiden, som enligt Kvale & Brinkmann 

(2009, s.146) ”är ett manus som mer eller mindre strängt strukturerar intervjuns förlopp”. För den 

halvstrukturerade intervjuguiden, som vi valde att genomföra, består guiden av ett antal frågor och teman 

som ska tas upp under intervjun (se bilaga 2 och 3). Huruvida frågorna följs exakt eller inte kan variera. 

Beroende på informantens vältalighet kan informanten känna av hur pass strikt denne ska följa intervjugui-

den. Kommer det upp nya ämnen eller beskrivningar som behöver följas upp kan intervjuaren välja att gå 

utanför mallen. Det är dock viktigt att som forskare se till att de teman som är avgörande för resultatet 

berörs. 

 

Enligt Kvale & Brinkmann bör intervjufrågor utvecklas efter både en dynamisk och en tematisk dimension. 

Frågorna bör tematiskt formuleras beroende på den kunskap forskaren har sedan innan och den kunskap 

som vill åstadkommas. Intervjun bör dynamiskt fungera utefter den mellanmänskliga situationen. Närmare 

förklarat bör forskaren bidra med en god interaktion mellan intervjuare och informant (Kvale & Brinkmann 

2009). Från det tematiska perspektivet fokusera forskaren på intervjufrågornas ”vad?”, ”varför?” och 

”hur?”. Kvale & Brinkmann menar att forskningsämnets vad innebär att införskaffa den förkunskap om 

ämnet som krävs för att genomföra undersökningen. I vårt fall har vi samlat in de teorier som finns kring de 

områden vi berör i undersökningen som till exempel det agila, lärande, utveckling och den lärande 

organisationen. Forskningsämnets varför fokuserar på att klargöra syftet med studien. I vår undersökning 

innebär varför att undersöka de agila medarbetarsamtalens påverkan på den lärande organisationen. 

Forskningsämnets hur grundar sig i att studera de analys- och intervjutekniker som finns och därefter ta ett 

beslut om vilka metoder som är lämpligast för undersökningen. Efter att ha jämfört olika intervju- och 

analysmetoder valde vi som tidigare nämnts den kvalitativa forskningsintervjun och en hermeneutisk 

arbetsmetod, närmar bestämt den narrativa analysmetoden. Kvale & Brinkmann förklarar att de överskåd-

liga forskningsfrågorna bör översättas till flera intervjufrågor för att försäkra sig om att intervjufrågorna 

besvarar syftet med undersökningen (Kvale & Brinkmann 2009). Vi utgick därför från våra forskningsfrå-

gor och bildade därefter intervjufrågorna som kretsade kring ämnen vi ansåg var intressanta för vår 

undersökning.  

 

Intervjufrågorna utformade vi sedan till enkla, korta och till största delen öppna frågor. Kvale & Brink-

mann beskriver att öppna frågor ger de mest fullständiga svaren eftersom standardisera frågor ändå förstås 

olika av olika individer och därför får olika betydelse (Kvale & Brinkmann 2009). Ibland använde vi oss 

även av mer ledande frågor, men dessa användes endast om informationen som behövdes från de öppna 

frågorna inte kom till uttryck. 

4.5 Intervjun 

När vi sedan satte igång med intervjun var vi noga med att vara objektiva, vilket enligt Kvale & Brinkmann 

innebär frihet från bias och är essentiellt för ett tillförlitligt resultat (Kvale & Brinkmann 2009). Vi 

diskuterade innan intervjuerna om objektiviteten kunde påverkas av att en av oss tidigare arbetat på det 

undersökta företaget. Vi kom fram till att detta inte var fallet eftersom det kontoret en av oss arbetat på låg 

på annan ort än där vi befann oss. De informanter vi intervjuade hade inte tidigare varit en kollega och 
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eftersom denna av oss som arbetat på företaget inte varit fast anställd fanns hon inte med i företagets 

system och är därför inte känd för det valda kontorets medarbetare. Vi är dock medvetna om att någon av 

informanterna på något sätt kunnat få reda på detta, men anser ändå inte att det skulle ha någon större 

påverkan på tillförlitligheten av informanternas svar. Vi spelade in från bådas mobiltelefoner för att 

försäkra oss om att inget haveri skulle ske. Vi valde att spela in intervjuerna dels för att slippa behöva 

kontakta och störa informanterna om det är något vi inte fick med men också för att inte tappa värdefull 

information. Under intervjun var det en av oss som ställde frågorna och den andra antecknade. Frågorna 

höll vi även osynliga för informanterna så att vi på så vis kunde få så spontana svar som möjligt. Om det 

var någon informant som verkade missförstå frågan, förtydligade vi frågan igen för att öka chansen att 

frågorna skulle ge samma betydelse för varje informant. Innan varje intervju frågade vi informanterna om 

vi fick spela in samtalet och vi berättade även varför vi ville spela in samtalet. Samtliga informanter 

godkände detta.  Intervjuerna tog mellan 40-60 minuter. 

 

4.6 Analys av insamlad empiri 

Bergström och Boréus (2012, s.220f) förklarar i Textens Mening och Makt att ”det är genom de historier vi 

berättar och hör berättas som vi gör samhället begripligt, det är genom narrativer som vår situation – och 

alla andras – i det politiska och kulturella landskapet synliggörs”. Den narrativa analysmetoden fokuserar 

just som Bergström och Boréus beskrev på berättelser. Bergström och Boréus (2012) förklarar även att den 

narrativa analysmetoden agerar som verktyg för tolkningar, vilket stödjer människor i strukturering av 

erfarenheter för att begripa den värld människan lever i. Den narrativa analysmetoden är användbar för oss 

eftersom vi med den kan finna de mönster och sammanhang i informanternas beskrivningar som hermeneu-

tiken lyfter fram. När vi fann olika teman och mönster i en informants resultat kunde vi sedan jämföra dem 

med de andra informanternas resultat. Genom at jämföra resultat från olika informanter möjliggjordes 

nyanserade förklaringar från olika perspektiv. 

 

Det är viktigt att forskaren innan den narrativa analysen genomförs utför en intervjuguide med öppna 

frågor, där informanten får svara relativt fritt. Vi valde att inleda intervjuguiden med enkla bakgrundsfrågor 

om informantens yrkesroll och arbetsuppgifter. Därefter delade vi upp intervjuguiden kring olika ämnen 

som var relevanta för vår undersökning som till exempel relationer, lärande, utveckling och organisationen. 

När vi hade transkriberat alla intervjuer kunde vi, som Bergström och Boréus (2012) beskriver, jämföra de 

olika ämnena mellan de olika resultaten. 

 

Vi började vår studie med att studera syftet och frågeställningarna i undersökningen, vi relaterade sedan 

frågeställningarna till våra olika ämnen och transkriberade sedan intervjuerna en i taget så att alla 

informanters berättelser fanns i pappersform. Vi plockade sedan fram en helhetsbild av innebörden av 

berättelsernas resultat och delade in berättelserna i olika teman utefter forskningsfrågorna. Vi tog ut de citat 

vi ansåg betydelsefulla för våra tolkningar och till sist låg citaten i kategorier av olika teman och de olika 

berättelserna inom samma tema kunde jämföras för att finna mönster och olikheter. 
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4.7 Reliabilitet och Validitet 

Enligt Trost är trovärdigheten det största problemet med kvalitativa intervjuer. En forskare måste kunna 

visa de som på något vis använder sig av forskningsresultatet att de data som använts är trovärdig (Trost 

2010). 

 

Vår studie syftar till att få fram informanternas upplevelser kring förändringen från det traditionella 

medarbetarsamtalet till det agila medarbetarsamtalet. Varje individs upplevelse är subjektiv, vilket betyder 

att en och samma situation kan upplevas på olika sätt för två olika individer. Det kan i och med detta vara 

svårt att tillförlitligt generalisera vårt resultat mot andra organisationer (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

Innan forskaren utformar intervjufrågor är det viktigt att göra en ordentlig efterforskning kring undersök-

ningsområdet för att frågorna ska mäta det forskaren vill söka svar på (Kvale & Brinkmann 2009). Genom 

att vi i förväg skaffade oss kunskap och förståelse för vårt undersökningsområde kunde vi se till att 

intervjufrågorna kretsade kring de områden som var intressanta för vår undersökning. Därmed ökar 

validiteten, alltså att vi mäter det vi avser att mäta. Vi valde även att spela in intervjuerna för att försäkra 

oss om att vi verkligen fått ner det som informanterna sagt eftersom att det kan vara svårt att komma ihåg 

allt som tagits upp. 

 

Vid kvalitativa studier medföljer det vissa svårigheter när det kommer till att mäta studiens reliabilitet. När 

en kvalitativ forskningsintervju används är det svårt att få samma resultat vid olika intervjutillfällen, 

eftersom insamlingen av data sker via intervjuer. De frågor som ställs under intervjuer kan tolkas olika av 

informanterna beroende på hur forskaren ställer frågan. En forskare kan även ställa följdfrågor vid vissa 

intervjuer som inte finns med i intervjuguiden och därför inte kommer fram vid andra intervjuer (Holme 

och Krohn 1997). Reliabilitet innebär att andra forskare ska kunna göra om samma studie och få ut samma 

svar. Det är därför viktigt att forskarna ställer frågorna objektivt och är noga med att inte ställa ledande 

frågor (Kvale & Brinkmann 2009). För att öka reliabiliteten var vi noga med att trots vår förförståelse, i så 

stor mån som möjligt inte ställa ledande frågor eller påverka informanten genom tonfall, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Däremot använde vi oss av en halvstrukturerad intervjuguide, där vi utöver guiden ställde 

många följdfrågor, vilket kan ha påverkat reliabiliteten negativt. 

4.8  Metoddiskussion 

När vi genomfört undersökningen har vårt metodval medfört både för och nackdelar. Vårt resonemang 

nedan kommer genomsyras av en kritisk diskussion om det tillvägagångssätt vi valt att använda då vi 

genomfört studie.  

 

Vår undersökning är baserat på kvalitativa forskningsintervjuer som vi analyserat med en narrativ 

analysmetod.  Vi har använt oss av både ett snöbollsurval och ett bekvämlighetsurval som vi tidigare 

förklarade i metodavsnittet. Vårt resultat hade blivit mer generaliserbart om vi skickat ut förfrågan till alla 

på X AB och själva undersökt vilka som genomfört de agila medarbetarsamtalen. På så vis hade vi fått ett 

större och mer nyanserat urval. På grund av tidsbrist var vi dock tvungna att ta hjälp av vår kontakt på X 

AB och be hen skicka ut förfrågan till dem hen visste hade genomfört agila samtal och som levde upp till 

vårt kriterium. Efter att vår kontakt fått svar från ett antal medarbetare gav hen över ansvaret till oss att 

välja ut informanter och boka in intervjuer. På så vis kunde vi försäkra ett visst varierat resultat och se till 

att informanternas deltagande blev mer anonymt.  
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I vår undersökning har vi valt att intervjua chefer och medarbetare på olika avdelningar på företaget X 

AB. Varför vi valde att intervju både chefer och medarbetare var för att vi ville skaffa oss en förståelse 

från ett bredare perspektiv. Vi ville dels ta del av upplevelser från chefer som hållit i agila medarbetar-

samtal och dels från medarbetare som blivit kallade till agila medarbetarsamtal. När vi första gången tog 

kontakt med HR-avdelningen på X AB förstod vi att det fanns en risk att många på avdelningen skulle 

ställa sig väldigt positivt till de agila samtalen. Detta eftersom att det var HR-avdelningen som valt att 

införa agila samtal på X AB. Eftersom vi ville ha ett varierat resultat med både positiva och negativa 

åsikter valde vi därför att sprida ut undersökningen på olika avdelningar och medarbetare med olika 

befattningar. Vi är medvetna om att det ändå finns en risk att vissa medarbetare svarade på intervjufrå-

gorna utifrån hur de tror att organisationen vill att de ska svara. Det finns även en risk att vissa medarbe-

tare kände sig tvungna att delta i undersökningen, eftersom att undersökningen kunde vara behjälplig i X 

AB:s utveckling. Om informanterna inte fullkomligt valde att delta av fri vilja, finns risken att de inte 

reflekterat över, eller var särskilt insatta i de agila samtalen på X AB. Att vissa medarbetare bara hade 

haft de agila medarbetarsamtalen i sex månader kan också bidragit till att de inte hunnit reflektera 

djupgående över om det skett en förändring och om de agila samtalen långsiktigt skulle kunna påverka 

arbetet och organisationen.  

 

Under intervjuerna uppmärksammade vi att cheferna eller de som varit med och infört de agila samtalen 

visade mer intresse för området och svarade mer utförligt på frågorna. Dessa informanter var mer positiva 

till de agila samtalen från början av intervjun. När vi däremot ställde följdfrågor kring eventuella 

nackdelar av samtalen och tillät dem att kritiskt reflektera kunde vi få ut en mer varierad och användbar 

information. Vi vill också nämna att vi skriver vår uppsats för ett enda företag som faktiskt är väldigt 

intresserade av vårt resultat. Detta har givit oss en ökad drivkraft eftersom vi är måna om att faktiskt vara 

behjälpliga i företagets förändringsprocess.   
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5. Resultat och Analys 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av det insamlade empiriska materialet från undersökningen. I 

transkriberingarna från våra intervjuer har vi funnit olika mönster som mynnat ut i fem olika teman som 

framställs genom rubrikerna nedan. Vi beskriver varje temas resultat med hjälp av citat från informanter-

na och avslutar varje tema med en analys av resultatet. Innan vi beskriver resultatet presenterar vi nedan 

X AB närmare och vissa metoder och modeller som företaget använder sig av. Detta för att informanterna 

uttrycker sig om dessa metoder och modeller i de citat som presenteras i resultatet. Den information och 

modeller som presenteras har vi fått från X AB:s interna hemsida.  

5.1 Företaget X AB 

Det agila synsättet kan se olika ut beroende på vilken författare som har beskrivit ämnet. Första gången X 

AB kom i kontakt med det agila arbetssättet, var genom Carl Blomberg, personalvetare som jobbar som 

HR-konsult och bloggar om agilt HR. När X AB sedan börjat införa egna agila arbetsmetoder, har de 

därför utgått från Blombergs beskrivning. De informanter på företaget som deltagit i vår undersökning 

använder sig numera av de agila medarbetarsamtalen och hade tidigare endast traditionella medarbetarsam-

tal, som då genomfördes en gång per år. För de traditionella samtalen finns en mall i ett av företagets IT-

system som innehåller olika frågor och områden som ska tas upp under mötet, som till exempel mål, 

utvecklingsplan, trivsel, personlig utveckling och samarbete. 

 

Företaget X AB 

X AB är ett fastighetsbolag som har kontor i flera orter i Sverige. Företaget genomsyras sedan tidigare av 

flexibla arbetsmetoder och moderna kontor. Företaget har ca 350 anställda, där de flesta medarbetare 

fortfarande genomför traditionella medarbetarsamtal. En del avdelningar har infört agila medarbetarsamtal, 

framförallt för att testa om det agila samtalet fungerar bättre än det traditionella samtalet. De agila samtalet 

passar även in i företagets flexibla miljö. 

 

X AB har utformat en modell, en strategisk plattform, som vi valt att kalla ”Huset” (se figur 4) för att inte 

koppla modellen till företaget. De traditionella medarbetarsamtalen ska förutom att följa ett långt dokument 

med frågor utgå ifrån huset och enhetens affärsplan. I de mallar X AB har utformat inför de traditionella 

medarbetarsamtalen beskriver företaget bland annat att huset kan användas genom att chef och medarbetare 

pratar igenom vilken roll enheten respektive medarbetaren själv har i huset. Huset används för att 

medarbetarna internt ska kunna beskriva utgångspunkterna för arbetet. 

 

Vissa avdelningar använder sig även av en enkel mall med ett antal frågor under de agila medarbetarsamta-

len. Enligt mallen ska de agila medarbetarsamtalen ske löpande en gång per månad och chefen ska kalla till 

mötet. Medarbetaren ansvarar för att inför varje möte utvärdera och reflektera över fyra frågor som 

presenteras nedan. 

 

1. Vad har fungerat bäst/är jag mest nöjd med? 

2. Vad är jag minst nöjd med/kunde gjorts annorlunda? 

3. Vad ska jag göra framåt? 

4. Vilket stöd behöver jag från min chef? 
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Figur 4. Huset (Information från X AB) 



 25 

En modell som vissa avdelningar börjat använda vid de agila medarbetarsamtalen kallar vi för ”bollarna” 

(se figur 5). Varje boll representerar en nyckelkompetens som sedan jämförs med hur medarbetaren 

förhåller sig till dessa. Medarbetaren tittar även på om medarbetaren tar ansvar för de olika nyckelkompe-

tenserna både för sin egen del och för att hjälpa teamet framåt. 

 

De olika nyckelkompetenserna är Affärsfokus, Problemlösning, Prestation och Samverkan med andra. 

Medarbetare samtalar om hur medarbetaren förhåller sig till dessa olika nyckelkompetenser och om 

medarbetaren tar ansvar för att använda sig av dessa.  

Nyckelkompetenser 

Affärsfokus 

• Har ett affärsmässigt förhållningssätt 

• Tar initiativ till förbättringar 

• Ser förändringar som möjligheter och vill lära nytt 
• Tar ansvar även utanför sitt ansvarsområde 

• Har förmåga att se ur kundens perspektiv 

Problemlösning 

• Söker fakta och belyser en 
problemställning ur olika 
perspektiv 

• Identifierar möjligheter och 
problem och föreslår 
åtgärder 

• Ser hur helheten och 
delarna hänger ihop 

Prestation 

• Utför sina uppgifter med hög kvalitet 

• Använder rimlig tid i förhållande till uppgiften 

• Prioriterar aktiviteter som leder till målen 
• Håller tidplaner och är uthållig 

Samverkan med 
andra 

• Anpassar sitt sätt att 
kommunicera till situation 
och målgrupp 

• Har förmåga och vilja att 
lösa uppgifter i grupp 

• Delar med sig av sina 
kunskaper 

Utveckla 

Figur 5. Bollarna (Information från X AB) 
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Nedan presenteras de informanter som deltagit i vår undersökning. De namn vi använt för att beskriva 

informanterna är könsneutrala fiktiva namn som vi själva valt ut.  

 

Michelle arbetar med flera olika områden inom HR. Hen har genomfört de agila medarbetarsamtalen i 

drygt ett år och samtalen bokas in regelbundet en gång i månaden.  

 

Kim arbetar med flera olika områden inom HR, samt fungerar som chefsstöd i olika frågeställningar. Kim 

har genomfört de agila medarbetarsamtalen i drygt ett halvår, samtalen bokas in regelbundet var fjärde 

vecka i ca 15-20 min.  

 

Robin ansvarar för flera olika områden inom organisationen och innehar bland annat en chefsroll. Hen 

har genomfört de agila medarbetarsamtalen i knappt ett år, samtalen sker en gång i månaden. Eftersom 

Robin innehar en chefsroll har hen även hållit i agila medarbetarsamtal med medarbetare hen har under 

sig.  

 

Love innehar en chefsposition i företaget. Hen har genomfört de agila medarbetarsamtalen i ca 18 

månader och samtalen har som hen själv beskrivit aldrig varit inbokade, utan har skett när det har funnits 

behov av att samtala.  

 

Lo arbetar som HR-partner och har ansvar för flera områden inom HR-området. Lo fungerar även som 

chefsstöd i flera olika frågor. Lo har genomfört de agila medarbetarsamtalen i drygt 12 månader och 

samtalen bokas in var tredje till var fjärde vecka och brukar vara i cirka 30 minuter.  

 

Charlie innehar en chefsposition i företaget. Hen har deltagit i de agila medarbetarsamtalen i tre år och 

samtalen sker var tredje till var fjärde vecka och håller på i cirka 30 minuter.  

 

Alex innehar en chefsposition i företaget. Hen har deltagit i de agila medarbetarsamtalen i cirka 12 

månader men har under en längre tid haft liknande samtal med sina medarbetare. 

 

Sam arbetar som projektledare och har alltid arbetat efter ett agilt förhållningssätt, hen har genomfört de 

agila medarbetarsamtalen i ca ett år.  
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5.2 Agilitet - Ett mångtydigt begrepp 

Det är en mångtydig bild som tonar upp när informanterna berättar hur de agila samtalen utförs på deras 

avdelning. Nedan beskriver tre av våra informanter deras förståelse för vad det agila begreppet betyder: 

 

Är ett samtal om något som är aktuellt just nu, situationsanpassat… [Sam] 

 

För mig betyder det att man anpassar sig lite till det som sker omkring en på nått sätt…ser det mer 

som att man utifrån hur omvärlden ser ut för stunden diskuterar kring det så för mig blir det mer 

flexibelt. Man anpassar sig till dom kraven som ställs och dom frågor som man faktiskt jobbar 

med utifrån organisationens behov. Flexibelt och man anpassar sig, situationsanpassat helt enkelt. 

[Lo] 

 

Agilt för mig är något lättrörligt, lättillgängligt, nånting som är i nuet och framåtriktat. Det är agilt 

för mig att man följer organisationens behov och tittar på vad det är som händer, och hur jag i min 

roll på bästa sätt kan stödja och bidra och att då vara ganska kreativ i sättet att lösa arbetsuppgifter 

så att det skapas en enkelhet för de som jag stödjer. [Kim] 

 

Informanterna har en gemensam förståelse för det agila begreppet, vilket bland annat beskrivs som 

situationsanpassat, flexibelt, lättrörligt och något som sker i nuet samtidigt som det är framåtriktat. 

Däremot skiljer sig deras upplevelser åt gällande hur samtalen är uppbyggda. Nedan beskriver Alex att 

samtalen ser olika ut beroende på vad som är aktuellt.  

 

Olika över tid, syftet är att stämma av lite kort hur man mår, lyfta eventuellt skit som finns. Kort 

stämma av, behöver du hjälp med något, behöver jag hjälp med något? [Alex] 

 

Robin och Lo menar däremot att samtalen utgår ifrån en mindre mall baserad på ett antal frågor: 

 

Vi går ju efter en liten mall där vi då pratar om vad vi har gjort bra och vad man har gjort mindre 

bra och sen försöker vi utveckla var man vill jobba och vad det är för saker som skulle göra att 

man känner att man vill utvecklas och var man behöver sin utveckling. [Robin] 

 

…utgår vi från tre eller fyra frågor som handlar om eh man blickar tillbaka på den fyra veckors pe-

riod sen senaste samtalet. Vad har varit bra under den här perioden, vad tar du med dig för erfa-

renheter kring saker som kan förbättras eller aa vad tar jag med mig som jag ska fortsätta göra och 

vad kan chefen bidra med eller stötta eller så… [Lo] 

 

Något annat som kom fram under intervjuerna är att de agila samtalen inte utgår från någon mall eller 

några frågor över huvud taget, vilket Michelle visar när hen säger att: 

 

Nej inga frågor alls, utan då är det chefen som frågar å medarbetaren som får tala om vad man vill 

prata om. [Michelle] 

 

Informanterna har olika berättelse gällande hur de agila samtalen är uppbyggda. Vissa menar att samtalen 

utgår från en liten mall med fyra frågor, vissa menar att det inte finns någon mall över huvud taget och 

andra menar att samtalen ser ut på olika sätt beroende på situation. Det finns även skilda berättelser bland 
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informanterna gällande hur ofta de agila medarbetarsamtalen sker. Kim anser att samtalen sker regelbun-

det, var tredje eller var fjärde vecka: 

 

Nu blir jag lite osäker, om det är var tredje vecka eller var fjärde vecka? Men det är relativt regel-

bundet i alla fall. [Kim] 

 

Love har en annan uppfattning och menar att de agila samtalen sker hela tiden och att agilt medarbetar-

samtal inte behöver vara ett inbokat möte för att kallas ett agilt samtal: 

 

Ja dom sker ju hela tiden höll jag på att säga, det ja jag vet inte hur man ska… ibland... nej men det 

går inte att definiera exakt när det är ett medarbetarsamtal i gamla terminologin… Det är ju så att 

vi, jag kan ju gå till min chef och säga att nu måste jag ha terapisamtal här nu är jag så jävla arg på 

en grej så att jag måste prata med någon. [Love] 

 

Gällande hur ofta de agila medarbetarsamtalen sker beskriver informanterna dels att de sker regelbundet, 

var tredje till var fjärde vecka och dels att samtalen sker hela tiden beroende på medarbetarens behov. 

Berättelserna visar alltså att olika avdelningar har utformat de agila samtalen på olika sätt.  

5.2.1 Analys  

Informanterna anser att den agila metoden står för något flexibelt och att samtalet är situationsanpassat. 

Informanterna svarar däremot olika på hur ofta de agila medarbetarsamtalen sker och hur de är upp-

byggda. Några av informanterna berättar att de har de agila medarbetarsamtalen en gång i månaden 

medan andra berättar att de har agila samtal hela tiden vilket gör det svårt för medarbetarna att förstå vad 

som är ett agilt medarbetarsamtal och vad som är ett vardagligt samtal. Upplevelserna för hur de agila 

samtalen ska utformas skiljer sig alltså åt mellan informanter på olika avdelningar. Miller (2005) 

beskriver vikten av att medarbetare inom en organisation har samma förståelse för organisationens 

grundregler och begrepp. Att medarbetarna talar samma språk är essentiellt för att kunna föra en dialog 

och ta gemensamma beslut för att nå organisationens övergripande mål. Att medarbetarna som genomför 

de agila medarbetarsamtalen på X AB har olika förståelse för de agila samtalen, kan bidra till missför-

stånd vid dialog om det agila begreppet. Om medarbetarna som tar beslut angående införandet av agila 

samtal inte talar samma språk skapas svårigheter att införa den agila processen till fördel för organisation-

en. Senge (Senge 1990, refererad i Granberg och Olsson 2009) beskriver att en förändringsprocess inom 

en organisation måste kommuniceras ut för att sprida kunskap om förändringen, så att alla medarbetare är 

med på samma tåg. På X AB visade det sig efter informanternas berättelser att medarbetare på samma 

avdelning hade olika upplevelser kring om de utgår från mallar och frågor eller inte under de agila 

samtalen. Medarbetarna har alltså skilda upplevelser om hur de agila medarbetarsamtalen går till, vilket 

kan bero på att information om de agila medarbetarsamtalen inte kommunicerats ut tillräckligt tydligt. 

Björkholm & Brattberg (2008) menar även i samband med relationen mellan Lean och agilitet att 

samarbete är viktigt för att minska missförstånd och klyftor. Under utvecklingens gång är det viktigt att 

medarbetare tillsammans ser till att önskningar om förändringar också implementeras i arbetssystemet. 

Liksom Miller (2005) menar även Björkholm & Brattberg (2008) att det är viktigt att medarbetarna 

använder samma gemensamma språk för att minska risken för missförstånd. Medarbetarna på X AB har 

olika berättelser gällande hur de agila medarbetarsamtalen utförs, vilket skulle kunna jämföras med att de 

inte talar samma språk när de beskriver de agila samtalen. Medarbetarna på X AB bör liksom Björkholm 

& Brattbergs beskrivning samarbeta för att se till att de agila medarbetarsamtalen även i praktiken 
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fungerar som avdelningarna önskar i teorin. För att de agila samtalen ska kunna fungera i praktiken som 

den är menad i teorin krävs medarbetarens eget ansvarstagande. Illeris (2007) menar att det krävs av 

medarbetaren att denne förstår och använder sig av ett ansvarstagande för sin egen utveckling för att 

utveckling ska ske. Om medarbetarna på samma avdelning på X AB har olika förståelse för om det finns 

en mall att utgå ifrån i de agila samtalen eller om de själva måste komma med samtalsämnen att samtala 

kring, finns en risk att alla medarbetare inte tar det ansvar som behövs för att utveckling ska kunna ske.  

5.3 Personlig utveckling kontra organisationens utveckling 

Något annat nämnvärt som kom upp var att våra informanter beskrev att organisationens utveckling 

främjas av de agila medarbetarsamtalen medan den personliga utvecklingen glöms bort. De agila 

medarbetarsamtalen fokuserar på aktuella frågor och det finns därför en risk att de långsiktiga målen och 

därmed den personliga utvecklingen faller bort. På en fråga om de agila samtalets negativa påverkan 

beskriver Charlie och Alex: 

 

Lätt att tappa fokus kring långsiktig utveckling, långsiktiga mål. Lätt att dyka ner i sakfrågor. Man 

orkar inte lyfta blicken och det är väl en bit som vi har vid vissa givna tillfällen borde ta upp. 

Alltså man borde boka in tid under året där man faktiskt pratar om utveckling och långsiktiga mål. 

Är man ny medarbetare behöver man prata lite tätare tror jag, än om man har jobbat längre. Med-

arbetarna vill ha utveckling! Alla verkar inte tycka att samtalet leder till utveckling. Alla förväntar 

sig mer. [Charlie] 

 

Många tycker det känns bra att få ett tillfälle regelbundet att få stämma av att man är på rätt väg, 

mkt verksamhetsutveckling, mindre av personlig utveckling. Den är svårast att hitta i de agila sam-

talen. [Alex] 

 

Även Kim menar att de agila medarbetarsamtalen tappar fokus kring medarbetarens personliga utveckling 

och att de agila samtalen därför bör kombineras med de traditionella: 

  

…Jag kan se en risk med att man plötsligt liksom tappar vikten och fokuset i det korta samtalet, att 

det tillslut blir en kaffekopps-fika…De traditionella medarbetarsamtalen vi hade behövde kombin-

eras…Att vi behöver nån form av det stora och sen dom korta. För i de stora samtalet så avsätter vi 

mera tid medarbetare, och kanske är lite mera grundlig, vi stannar kvar i samtalet och vi förtydli-

gar företagets mål, enheten och min uppgift. Och kanske där också talar med konkret om vilken 

utveckling jag behöver som medarbetare. Om jag behöver nån speciell kurs eller jag behöver ro-

tera i företaget eller vad sjutton det kan vara, så kan det bli ett fördjupat samtal, att man stannar 

kvar i så att säga min utveckling som medarbetare. Där tror jag och är rädd för att man kan gå 

miste om i de korta, de långsiktiga. I de korta pratar man bara här och nu, här och nu, så jag tror att 

det skulle behövas en kombination. Det skulle också kunna vara så att det för olika roller finns 

olika behov.[Kim] 

 

Liksom Kim menar Sam att de agila samtalen aldrig kan ersätta de traditionella samtalen eftersom att 

stora företag behöver ha en viss struktur för att jämföra resultat mellan avdelningar:  

 

Organisationen blir mer snabbrörlig med agila samtal… men agila samtal kommer aldrig ersätta 

traditionella samtal i stora företag, till exempel måste man i stora företag kunna jämföra resultat 

mellan olika avdelningar och ha en viss struktur. [Sam] 
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Informanterna berättar att de agila samtalen tappar fokus kring den personliga utvecklingen eftersom att 

samtalen fokuserar på den nuvarande situationen och inte långsiktiga mål. Samtalen är även mer 

strukturerade kring organisationens utveckling och inte individens utveckling. För att inte tappa de 

långsiktiga målen anser informanterna att de agila samtalen bör kombineras med traditionella samtal 

minst en gång per år. Robin anser således att de agila samtalen främjar utveckling hos både medarbetareer 

eftersom de hela tiden får möjlighet att diskutera vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt. 

Robin svarar på frågan om de agila medarbetarsamtalens påverkan på organisationen i sin helhet:  

 

Ja tror ju att är man som vi en lärande organisation så att säga, det främjar utveckling, av både 

medarbetareer, det tror jag. Alltså vi sitter ju hela tiden och diskuterar vad som är bra och vad som 

är dåligt, och vad som är kreativt eller inte. Och det är ju sånt man borde diskutera hela tiden, men 

inte gör, som man kanske skulle göra i det dagliga samtalet på jobbet lite oftare. Nu blir det liksom 

planerat möte och den typen av uppföljning, hela tiden, så att jag tror att det blir jättebra för ut-

veckling så att säga. [Robin] 

 

För att främja den personliga utvecklingen i det agila medarbetarsamtalet menar Alex att medarbetaren 

måste förstå sitt eget ansvar för den personliga utvecklingen. På frågan om vad som fungerat mer eller 

mindre bra med de agila medarbetarsamtalen svarar Alex:  

 

Där detta funkar har medarbetaren tagit mer ansvar över sin personliga utveckling och då är det ju 

ett samspel där båda pratar utveckling. Viktigt att medarbetaren själv tar ansvar över sin utveckl-

ing och frågar chefen själv om han/hon kan få gå en kurs i nåt istället för att vänta på att chefen ska 

berätta det för en. Där det funkar bäst är hos de medarbetare som tänker att de måste vårda sin ut-

veckling själv. Vissa skickar över ett mail och säger att de behöver gå en kurs. [Alex] 

 

Vidare besvarar Alex en följdfråga kring vad som behövs för att fånga denna personliga utveckling: 

 

Behöver en agenda, HR har bollar med olika roller. De perspektiven, det är ett bra sätt att beskriva 

jobbet. Den typen av bild är bra att resonera kring, den använder vi nu. Från att gå från nyckel-

kompetenser till tar jag ansvar för att teamet blir bättre eller tittar jag bara på det som jag gör själv. 

Jag tar ansvar över att utveckla mig själv. [Alex] 

 

För att den personliga utvecklingen ska komma fram i de agila samtalen menar Alex att medarbetaren 

måste ta ansvar för sin egen utveckling. En annan metod är att använda sig av modellen ”bollarna” för att 

medarbetaren ska bli uppmärksam på vilka nyckelkompetenser som denne tar ansvar för. I relation till 

utveckling tar informanterna upp att de agila medarbetarsamtalen till skillnad från den personliga 

utvecklingen påverkar organisationens utveckling positivt. Eftersom att omvärlden förändras hela tiden 

behöver vissa av organisationens övergripande mål justeras, vilket lättare görs med de regelbundna agila 

samtalen. Kim och Sam besvarar frågan om den största anledningen till att de valt att medverka i de agila 

samtalen:  

Därför att saker och ting förändras ganska snabbt i organisationen. Frågor kommer upp som är ak-

tuella och då tycker jag det är viktigt att ta hand om dom och liksom adressera dom istället för att 

lägga dom on-hold och titta på dom vid ett senare tillfälle. Det är mer situationsanpassat.[Kim] 

 

Organisationen blir mer snabbrörlig med agila samtal. Idag funkar inte tre-års planer. När man tar 

upp saker här och nu kan man också lägga om kursen. [Sam] 
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Kim beskriver även i relation till organisationens och individens mål att företaget egentligen inte har 

några individuella mål utan att kommunikationen främst kretsar kring företagets övergripande mål.  

 

… Vi jobbar väldigt strukturerat med affärsplanen och där sitter ledningsgruppen och tar fram mål 

för X AB, så kommuniceras det ut. Då kan vi som enhet också veta vilka områden vi ska arbete 

mot under året… Om jag vet att jag ska jobba mot mångfald eller synas mer i sociala medier, då 

räcker det många gånger för mig. För då hittar jag aktiviteter hela året som stödjer målet och då 

jobbar jag med dom. Då kan jag med min chef under året stämma av; Nu har jag sätt det här… 

stämmer det överrens med vårt mål?... De agila eller de här processerna, Lean pratas det ju mycket 

om, hur man bryter ner och bidrar till företagets övergripande mål. Så det hänger ihop. Just risken, 

nu är ju inte vi ett sånt företag, men det finns ju företag som är väldigt målfokuserade och de mäts 

ju på hur många samtal som rings per dag och alla har ju individuella mål, det är en annan före-

tagskultur, ett annat sätt att driva företag och där är ju inte vi. Vi har inte individuella mål egentli-

gen. [Kim] 

 

Kim och Sam menar att genom regelbundna samtal kan medarbetarna hela tiden uppdateras på organisat-

ionens mål som förändras med tiden. På så vis kan de justera sin arbetsmetod efter företagets nuvarande 

mål. Genom att medarbetaren hela tiden reflekterar över sitt arbete i relation till organisationens mål 

bidrar varje medarbetare till organisationen i sin helhet, vilket Kim jämför med arbetsmetoden Lean. Kim 

menar även att X AB inte egentligen bygger upp organisationen kring individuella mål utan framför allt 

kring organisationens mål.  

 

5.3.1Analys  

 

De avdelningar som använder sig av agila medarbetarsamtal risker att gå miste om medarbetarens 

personliga utveckling. Eftersom de agila samtalen fokuserar på nutid och det inte finns någon specifik 

mall eller riktlinjer för samtalen glöms den personliga utvecklingen bort. Ljungström (2001) menar att det 

krävs ett fördjupande och personligt samtal för att tillvarata på kompetensen hos medarbetaren. Genom ett 

personligt samtal kan medarbetaren dela med sig av sitt engagemang och därmed finna intressanta 

utvecklingsområden hos sig själv. Eftersom att de agila medarbetarsamtalen på X AB i största del kretsar 

kring situationsanpassade frågor och inte fokuserar på medarbetarens framtida utvecklingsmål, finns det 

en risk att både chef och medarbetare glömmer bort den personliga utvecklingen. Efter att de agila 

medarbetarsamtalen infördes behöver medarbetarna ta mer ansvar för sin egen utveckling. Det är upp till 

medarbetaren att komma på vilka utvecklingsområden som är viktiga att samtala om under medarbetar-

samtalet. Illeris (2007) menar att den vuxna eleven måste förstå innebörden av att ta ansvar för sin egen 

utveckling. Det är när eleven använder ett ansvarstagande i praktiken som en lustfylld inlärning kan 

uppstå. Den traditionella synen att läraren ansvarar för elevens utveckling fungerar som ett hinder för den 

vuxna elevens ansvarstagande och inlärning. Enligt Illeris (2007) krävs det att eleven förstår och använder 

sig av ett ansvarstagande för sin egen utveckling för att utveckling ska ske. Illeris teori kan jämföras med 

de agila samtalen, där den vuxna eleven är medarbetaren och läraren är chefen. Det är först när medarbe-

taren verkligen tar ansvar för sin utveckling i praktiken som denna kan känna en lust att utvecklas. Utifrån 

de berättelser vi har tagit del av framgår det även att denna funktion, det egna ansvaret, inte tydliggjorts i 

den förändringsprocess som skett på X AB, vilket lett till att den personliga utvecklingen missgynnats. 

Womack och Jones (1994) menar att det finns ett behov hos medarbetaren att skapa en karriär som bidrar 

till utveckling och en känsla av att vi är på väg någonstans. Att ge medarbetaren ansvar kan bidra till 
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denna känsla av att vara på väg uppåt. Något som tenderar att falla mellan stolarna kan vara att hitta ett 

verktyg för att medarbetarna ska kunna ändra arbetsvanor och styra mot ett större eget ansvar. Ett 

exempel på ett sådant verktyg skulle kunna vara modellen ”bollarna” som beskrivs av Alex, där 

medarbetaren jämför medarbetarens ansvar för olika nyckelkompetenser som anses viktiga att lyfta upp i 

arbetet.   

 

I motsats till den personliga utvecklingen innebär de agila samtalen att chef och medarbetare regelbundet 

får tillfälle att kommunicera kring organisationens nuvarande utveckling och mål. Genom att hela tiden 

uppdatera medarbetare på dess arbetsuppgifter i relation till företagets mål kan organisationen se till att 

medarbetarna hela tiden är på rätt väg. Miller (2005) menar som tidigare nämnts att medarbetarna på en 

organisation ska ha en gemensam förståelse för de grundregler som genomsyrar organisationen för att 

gemensamt uppnå organisationens mål. Genom att chef och medarbetare regelbundet kommunicerar om 

organisationens mål i de agila samtalen får de en gemensam förståelse för organisationens riktlinjer och 

kan därför arbeta mot samma mål. Miller (2005) beskriver även att medarbetarens ansvarstagande 

påverkar medarbetarens vilja att uppehålla organisationens mål eftersom medarbetaren själv kan påverka 

resultatet. De agila medarbetarsamtalen på X AB visade som tidigare nämnts att medarbetarna får ta ett 

större eget ansvar, vilket alltså enligt Miller påverkar deras vilja att sträva mot organisationens mål. En 

möjlig förklaring till att betydelsen av det egna ansvaret faller bort kan ha att göra med en bristande 

kommunikation under förändringsprocessen, vilket leder oss in på nästa tema. 

5.4 Kommunikationsbrist i förändringsprocessen 

Informanterna anser att alla medarbetare inte är med på att de numera har agila medarbetarsamtal 

eftersom att övergången från traditionella medarbetarsamtal till agila samtal inte kommunicerades ut 

ordentligt. De medarbetare som började med agila medarbetarsamtal på eget initiativ anser att övergången 

på deras avdelning fungerade bra. Informanterna svarar på frågan om hur övergången från de traditionella 

medarbetarsamtalen till de agila medarbetarsamtalen har fungerat: 

 

Vi klippte bara och det var därför det gick som det gick *skratt*…Det har tagit tid men eftersom 

att vi aldrig SA att…eller jag har sagt till mina medarbetare att nu ska vi börja med agila medarbe-

tarsamtal och det kommer att funka så här men bevisligen så sa jag inte det tillräckligt många 

gånger eller så var jag inte tillräckligt tydlig eller de förstod inte innebörden med vad det var som 

jag sa. Så jag har inte fått med mig alla över på det nya sättet att jobba. Så det blir en utma-

ning…en åldersfaktor kommer att dyka upp, att de som har jobbat väldigt länge på detta sätt tycker 

såklart att förändringen är större än för de som är mellan 25-30 så kommer de inte ha några som 

helst problem med detta eftersom att de inte har gått i den skolan. Förändring är lite jobbigt ef-

tersom att då har man ingen att skylla på…På detta sätt kliver ju chefen tillbaka ett steg och säger 

ja men vad tycker du själv då? Eller vad vill du göra? Eller hur vill du ha det? Och då blir det ju 

lite jobbigare för individen så att säga som då man måste ta eget ansvar. [Love] 

 

Man måste prata, ha en dialog och förklara. Just nu förklarar vi nog lite luddigt. Man måste kom-

municera på flera ställen. Man får aldrig tumma på syftet att dels så skall medarbetaren utvecklas 

men det ska även gynna företaget. Vi måste prestera. Jag tycker man ska individanpassa. Tumma 

aldrig på att verksamheten skall utvecklas! [Alex] 

 

Nej. Därför att de som gör de agila samtalen gör det på eget initiativ och av intresse och det är ett 

jättebra sätt när man vill pröva något nytt att man själv är intresserad och vill istället för att det är 

påtvingat. [Kim] 
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Informanterna berättar att övergången från de traditionella till de agila medarbetarsamtalen inte kommu-

nicerades ut ordentligt, vilket medförde att alla medarbetare inte var med på att det faktiskt hade skett en 

förändring. Förändringen kan även bli svår för medarbetarna eftersom de i och med de agila samtalen 

måste ta mer eget ansvar. I relation till förändringsprocessen beskriver Kim en modell som fanns med vid 

de traditionella samtalen som användes för att vägleda medarbetarna och som vi i studien har valt att kalla 

”Huset”. Denna modell används inte längre vid de agila medarbetarsamtalen, men Kim förklarar att 

modellen ändå kommuniceras ut bland medarbetarna:  

 

… Många medarbetare är ju väldigt engagerade och vill hålla de här agila samtalen och andra tar 

det inte på samma sätt och då behövs det kanske mer struktur och stöd för att förstå, vad är ett agilt 

medarbetarsamtal och det tror jag är viktigt när man genomför en sån här förändring… Vi pratar 

om huset på det traditionella, men inte de agila. Ja det har varit jättefokus på den här mo-

dellen(huset) på företaget, det kommuniceras och kommuniceras och kommuniceras, vi följer upp 

det i en medarbetarundersökning också. Sen kan det ju vara så att nya medarbetare kommer in och 

inte riktigt lika lätt blir trimmade i det, men det är en del i förändringsresan som företaget har gjort 

för att vi ska få en gemensam bild, vad är företaget, Var står vi, då är huset jätteviktigt. [Kim] 

 

En annan informanterna beskriver däremot att ”Huset” tidigare användes för att förverkliga organisation-

ens strategi, men att det inte längre används:   

 

… Vi har ju klätt det i ord, så för mig, jag jobbar inte med själva huset. Huset handlar ju om hur 

man ska förverkliga strategin. Då tror jag att den följdes, till exempel på teknik tror ja den använ-

des väldigt väl, men det är nog lite olika. Jag använder den inte så ofta, min kollega använder den 

aldrig… ja nu börjar de saker som stå där vara så självklara, och då känns det lite tradigt att gå till-

baka till det. Det var ju under den tiden då man behövde förklara att man har ju inte bara ett mål, 

utan man har ju ganska många mål som samverkar och man ska dessutom göra det tillsammans 

med andra enheter som också har mål. Där tycker jag det strategiska huset är lite för 

styrt....Dessutom står det ju bara generella saker i huset. Vi pratar ju mer om nått som är mer kon-

kret. Så mallen tror jag är ganska saligen avliden, utan nån stor begravning.  

 

När avdelningarna började med agila samtal försvann mycket av den struktur och de mallar som använts i 

de traditionella samtalen. En mall som försvann var ”huset”, som medarbetarna har olika uppfattning om 

gällande hur denna ska användas. Vissa menar att huset är en viktig beståndsdel i organisationens 

utveckling och att huset kommuniceras ut även om det inte används i medarbetarsamtalen. Andra menar att 

huset för länge sedan slutade användas och är en allt för generell beskrivning av företagets strategiplan.  

5.4.1 Analys  

När avdelningarna på X AB införde agila medarbetarsamtal istället för traditionella medarbetarsamtal 

informerades inte medarbetarna om innebörden av de agila samtalen på ett tydligt sätt. Kommunikations-

brist medförde att inte alla medarbetare förstod syftet med de agila samtalen och vad som skulle förväntas 

av både chef och medarbetare. Vissa medarbetare förstod inte ens att de fortfarande hade medarbetarsam-

tal och inte heller att medarbetaren numera ansvarar för sin egen utveckling. Björkholm & Brattberg 

(2008) beskriver i samband med Lean i relation till agilitet vikten av att de som ligger bakom implemen-

teringen av en ny förändring på företaget är tydliga med vad som sker. Informationen om att en föränd-

ring är på väg och den bakomliggande förklaringen till förändringen ska gå ut till alla involverade 

medarbetare. Björkholm & Brattberg menar även att ett införande av agila arbetsmetoder medför 
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decentralisering av arbetsuppgifter och ett större ansvar hos medarbetarna. Ett större ansvar utan tydliga 

mål och instruktioner kan skapa stor press hos medarbetarna. Det är därför betydelsefullt att chefer 

ansvarar för att dess medarbetare får ordentlig information om den nya förändringen.  Alla medarbetare 

på X AB fick inte den information som behövdes för att genomföra de agila medarbetarsamtalen på bästa 

möjliga sätt. Informationsbristen ledde till att förståelsen för det egna ansvaret och syftet med de agila 

samtalen inte kom fram till medarbetarna.  

 

Tidigare har X AB använt sig av mallen ”Huset” som står för företagets vision och riktlinjer vilken 

används under de traditionella medarbetarsamtalen. Huset fungerar enligt vissa informanter som en viktig 

del i företagets utveckling och kommuniceras alltså ut i företaget för att se till att alla medarbetare följer 

företagets vision. Andra informanter menar att huset är gammaldags och inte längre relevant eftersom 

huset består av alltför generella riktlinjer. Huset används enligt dessa informanter inte i nuläget. 

Björkholm & Brattberg (2008) menar i samband med relationen mellan Lean och agilitet att samarbete 

under utvecklingens gång är viktigt för att medarbetarna tillsammans ska se till att de verktyg som 

organisationen använde för att uppnå organisationen mål även implementeras i det nya arbetssystemet. 

Huset som tidigare använts för att beskriva X AB:s mål används inte längre av alla medarbetare. När 

företaget övergick till agila samtal försvann huset för många avdelningar eftersom det funnits ett 

bristande samarbete och en bristande kommunikation. Miller (2005) menar som tidigare nämnts även att 

det är viktigt att medarbetarna har samma förståelse för organisationens grundregler och begrepp. Det kan 

därför vara en idé för X AB att vid införandet av de agila samtalen använda någon form av strukturerad 

mall. Denna mall bör alla utgå ifrån till att börja med för att förstå konceptet ”agila medarbetarsamtal”, 

samt något att falla tillbaka på vid osäkerhet eller när medarbetarna har svårt att samtala situationsanpass-

sat. Enligt Senge (Senge 1990, refererad i Granberg och Olsson 2009) är en lärande organisation bland 

annat en plats där medarbetare hela tiden lär sig att lära tillsammans. En strukturerad mall att utgå från vid 

de agila samtalen skulle kunna möjliggöra en gemensam förståelse för de agila samtalen. En gemensam 

förståelse skulle på X AB kunna bidra till att medarbetarna kan lära sig tillsammans och därmed utveckla 

den lärande organisationen. Även Brown (Brown 1995, refererad i Albinsson 1998), nämner den lärande 

organisationen och förklarar att en avgörande process för lärande är dialogen. För att implementera de 

agila samtalen på bästa sätt på X AB skulle medarbetarna behöva få tillräckligt med kunskap om syftet 

med de agila samtalen. Denna kunskap eller lärdom skulle förutom genom en strukturerad mall kunna 

spridas med hjälp av den dialog som sker mellan chefer och medarbetare på arbetsplatsen.   

5.5 En starkare relation och en utsuddad hierarki 

I den förändringsprocess som genomförts på X AB lyfter medarbetarna att chefen kommit att bli mer av 

en coach istället för en ledare. Under intervjuerna kom det även fram att de agila medarbetarsamtalen 

påverkar relationen och dialogen mellan medarbetare. Informanterna beskriver hur förhållandet mellan 

chef och medarbetar har förändrats då de agila samtalen infördes:  

 

…vi är ju på en resa från det gamla industrisamhället till tjänstesamhället i hur man bedriver ledar-

skap och idag är det ju väldigt mycket mer om att få en grupp av människor att göra saker till-

sammans och då stämmer det inte riktigt längre med att jag skall kalla varje medarbetare till ett 

medarbetarsamtal och sen utvärdera dom utifrån några personliga eller individuella mål eller 

någonting sånt där som vi tänkte förut. Idag rör vi oss framåt som en organism liksom med en 

fruktansvärd massa olika gränssnitt och kompetenser som skall samverka och då blir det väldigt 

lyxigt om man skall hålla en gång om året om man skall göra något sånt där utan det blir det ju 
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mer som att chefen är man mer en diplomat än en general. Min uppgift är att underlätta för mina 

medarbetare att kunna göra det som de behöver göra. Förut var det så att jag skulle leda och för-

dela arbetet och tala om för dom vad de skulle göra. Nu gör ju dom de som är bäst inom ramen för 

vår målbild och då blir det ju bättre om man har en dialog på vilket sätt jag kan underlätta för dom 

istället för att jag ska göra en utvärdering… [Love] 

 

Ja absolut, man bygger förtroende på det sättet, tillfälle där agendan är fri, man pratar om allt. Man 

lär känna varandra. Man visar intresse på ett annat sätt, får kunskap om vad alla gör. Lättare att 

jobba med feedback då. Påverkar i sig relationen. Om vi börjar ge feedback till varandra så påver-

kas ju vår relation. (Alex) 

 

Det är ett samtal mellan olika personer med olika kompetenser… så är ju chefen mer en coach… 

[Love] 

 

Informanterna menar att de agila samtalen gör det möjligt för medarbetarna att ofta ge feedback till 

varandra, vilket kan bidra till en tajtare relation mellan medarbetare. Chefen fungerar dessutom mer som 

en coach än som en ledare, vilket påverkar dialogen mellan dem till att bli mer jämlikt. De agila 

medarbetarsamtalen används även för att skapa en mer platt organisation. Informanterna menar att 

beslutsfattandet på företaget redan är decentraliserat, men att täta samtal krävs för att information som 

behövs för att ta beslut ska gå ut till alla medarbetare. Alex och Charlie menar att de agila medarbetar-

samtalen minskar den hierarkiska nivån och uttrycker sig nedan: 

 

Man suddar ut det hierarkiska, man kommer närmare varandra. Dialog med varandra. [Alex] 

 

Ja alltså det blir mindre hierarkiskt. Vi blir tightare och får en bättre dialog… försökt att ha en platt 

organisation tidigare, detta är ett steg i rätt riktning mot en ännu mer platt organisation. [Charlie] 

 

Det säger sig själv, att prata en gång om året är dåligt. Besluten tas överallt i företaget, det skulle 

vara bedrövligt om vår VD X skulle ta alla beslut. Man måste ha täta avstämningar för att se till att 

alla är på rätt spår. Coachar i både med och motgångar. Bromsar sådant som är mindre 

bra....[Alex] 

 

De beskrivningar som informanterna gav visade att den hierarkiska nivån mellan chef och  medarbetare blir 

mindre synlig under de agila medarbetarsamtalen. Chef och medarbetare kommer närmare varandra genom 

en dialog där både chef och medarbetare uttrycker sina åsikter. Alex menar att det skulle vara bedrövligt 

om chefen tog alla beslut, beslutet tas överallt i organisationen och då krävs täta avstämningar för att se till 

att alla är på rätt spår.  

5.5.1 Analys  

De agila medarbetarsamtalen med frekventa möten bidrar till en dialog som kännetecknas av att åsikter 

förs fram jämlikt mellan chef och medarbetare och att båda parter visar intresse och lyssnar på varandra, 

vilket påverkar deras relation positivt. Eftersom medarbetaren själv får komma med relevanta samtalsäm-

nen får denne en större delaktighet i samtalet, jämfört med de traditionella samtalen då chefen styrde 

samtalet. Dixon (2000) belyser att en relation mellan individer som känns jämlik och förtroendegivande 

öppnar möjligheter för en god dialog. De agila medarbetarsamtalen bidrar till att samtalen blir mer 

dynamiska, då både chef och medarbetare tillsammans samtalar kring olika ämnen, istället för att chefen 

ska leda samtalet, vilket alltså möjliggör en god dialog. Den förbättrade dialogen bidrar även till en 

decentraliserad relation och mindre hierarki mellan chef och medarbetare. Ljungström (2001) belyser 
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vikten av goda arbetsrelationer. Eftersom vissa personer är extroverta och andra introverta har vissa 

svårare än andra at uttrycka åsikter. En god relation bidrar till att individer oavsett personlighet ges 

möjlighet att lättare öppna upp sig. En god dialog är essentiell för att samtalande parter ska skaffa sig en 

förståelse för varandra och därigenom möjliggöra utveckling. Utvecklingen hos medarbetare på X AB 

skulle kunna relateras till Ljungströms teori. När relationen förstärks mellan chef och medarbetare, bidrar 

det till en starkare dialog, vilket ökar förståelsen för varandra och där igenom möjliggörs utveckling. 

Björkholm & Brattberg (2008) menar i samband med relationen mellan Lean och agilitet att beslutsfat-

tande och målstyrning bör decentraliseras för att organisationen ska fungera effektivt. Besluten ska fattas 

där information för att fatta beslutet finns och de som har kunskap ska få förtroende att ta beslut inom 

detta område oavsett position i företaget. De agila medarbetarsamtalen på X AB fungerar som ett verktyg 

för decentralisering genom att relationen mellan chef och  medarbetare i samtalen blir mer jämlik. 

Samtalen innebär även att den information som krävs för att fatta beslut på medarbetarnivå kan spridas, 

vilket enligt Björkholm & Brattberg effektiviserar beslutsfattande. Miller (2005) menar även att 

medarbetaren själv vet bäst och kan tillföra organisationen med idéer och förslag på förbättringar. Att ge 

medarbetaren befogenhet till att påverka sitt arbete kan leda till att medarbetaren lättare tar emot 

förändringar i organisationen gällande utförandet av arbetsuppgifter. Eftersom att de agila medarbetar-

samtalen hjälper organisationen till att blir mer decentraliserad, kan medarbetaren få mer befogenheter, 

vilket skulle kunna påverka medarbetarnas mottagande av förändringar gällande arbetsuppgifter.  

5.6 Feedback och skapandet av reflektion 

Genom att medarbetare samtalar ofta finns möjlighet till feedback och avstämning av företagets 

nuvarande mål och medarbetarens arbete i relation till målet. Informanterna menar dock att feedback 

gällande den personliga utvecklingen inte är tillräcklig. Charlie och Love beskriver nedan de agila 

samtalets påverkan på feedback i relation till den personliga utvecklingen:  

 

Det här kan låta lite drygt, men till 98 % funkar det jag gör bra, då blir det inte så mycket feedback 

på det. Min chef är ju inte med mig till vardagen så att han kan se var jag behöver utvecklas, vi är 

ju inte alltid på samma plats…då ger ju inte feedbacken så himla mycket… Kommer man och ber 

om hjälp är det lättare att få feedback…Det behövs en gemensam målbild för medarbetarsamtalen, 

vad ska vi få ut av dem?... just nu är det oklart, vi har inte fört den diskussionen fullt ut. [Charlie] 

 

Mmm.. ja ett visst vacum hos några som då inte har tagit sina egna initiativ kan jag ju se nu med 

facit i hand kan jag ju ja juste den där personen har ju inte kommit till mig. Och jag i å för sig inte 

gått till den personen heller men jag upplever ju då att det som den personen gör funkar bra och 

jag tycker att de rör sig bra och att de funkar bra i den här organismen. Då går inte jag in där bara 

för att... Men däremot har de suttit där på sin kammare och känt att det inte är någon som bryr sig 

om vad jag gör och det är ingen som frågar eller som säger att jag är bra/dålig. Det är ju en annan 

sak som händer i en sån här förändring det är ju att du får ju inte samma typ av verbala bekräftelse 

som vid traditionella utan där kom ju chefen och sa att du har gjort ett bra jobb därför att du gjorde 

den uppgiften som jag sagt att du skulle göra… det får man inte vid agila eftersom att jag vet ju 

knappt vad mina medarbetare gör jag tittar ju bara på output, jag tittar ju bara på om vi som företag 

utvecklas bra inom kommunikationsområdet och då är ju jag jävligt nöjd med min enhet och då 

går ju inte jag heller runt och klappar alla på axeln för hur ska ja veta om.. de måste söka sin feed-

back på annat sätt också sen så samlar jag ju ihop enheten och säger fan va bra vi är på kommuni-

kation på det här företaget och ni är så jävl duktiga och tar några exempel. Så kan min feedback se 

ut idag men jag vet ju inte exakt vad en enskild medarbetare gör på dagarna idag. [Love] 
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Informanterna beskriver att när medarbetaren endast visar på ett gott resultat i arbetet finns det inte någon 

feedback att ge från chefen, då denne inte känner till vilka övriga utvecklingsbehov som medarbetaren 

kan ha. Love menar även att medarbetaren i och med de agila medarbetarsamtalen inte får lika mycket 

verbal bekräftelse som vid de traditionella samtalen. Medarbetaren måste söka feedback själv om denne 

behöver stöd som chefen inte har uppmärksammat. Vidare belyser informanterna att det inte förekommer 

tillräckligt mycket feedback i det dagliga arbetet, eller att medarbetaren i det dagliga arbetet inte tolkar 

beröm och kritik som feedback. Vid det agila medarbetarsamtalet blir feedback mer tydligt, vilket 

beskrivs av Lo och Love nedan:  

 

Jag tycker absolut att samtalet är ett tillfälle att få feedback för att i vardagen  

så händer det inte så ofta att man tar sig tiden eller tänker på att ge feedback... men det är väl all 

forskning visar, det är väl ingen som tycker att de får tillräckligt mycket feedback i vardagen. Alla 

vill ju ha mer feedback nånstans. [Lo] 

 

Det de här samtalen gör, är ju att feedback och mål blir ju väldigt tydliga när man pratar om det, 

istället för när det sker i det dagliga. Det är inte alltid man uppfattar feedback som feedback. Man 

tycker ändå att man skulle vilja ha mera… ju tydligare man är att man verkligen ger feedback så 

blir det en tydlighet i det när man väl pratar om det än att man får en klapp på axeln och lite be-

röm. [Love] 

 

Vidare menar informanterna att de agila samtalen bidrar till att medarbetaren kan få feedback mer 

frekvent i och med att de agila samtalen bokas in. De agila samtalen skapar tillfällen då chef och 

medarbetare faktiskt ska samtala om vad som fungerar bra och mindre bra. Feedback bidrar även till att 

medarbetaren reflekterar över den återkoppling som skett i samtalet. De agila medarbetarsamtalens 

påverkan på reflektion ser informanterna som en positiv aspekt. Dessa samtal tvingar informanterna att 

ständigt reflektera över sin roll, över sig själva och sin utveckling. På frågan om på vilket sätt informan-

ternas förmåga att framföra sina åsikter påverkats av de agila samtalen svarade Robin och Lo: 

 

Ja jag tror att det är lättare eftersom att du blir ju lite så där, om man har en gång om året sitter 

man och funderar på alla de här frågorna, och vad man tycker om olika saker, sen är det slut på det 

så att säga, ingen vidare uppföljning. Här så har du ju faktiskt chans att fundera över varje gång, 

vad vill jag prata om som medarbetare, vad tycker jag? Vad skulle jag vilja diskutera…[Robin] 

 

Ja alltså jag tvingas ju stanna upp och tänka till oftare än vad jag gjorde innan och jag tvingas ju 

reflektera lite över det jag gör och jag tvingas ju som sagt att fundera på ja, vad har jag gjort bra? 

Vad har jag inte gjort bra? Vad har jag för förväntningar på min chef?...så att eh ja det tycker jag. 

[Lo] 

 

När medarbetarsamtalen sker så pass ofta som de agila samtalen gör, samtidigt som medarbetaren själv 

måste komma på ämnen att samtala om, skapas tillfällen för reflektion hos medarbetaren. De agila 

samtalen bidrar i och med detta till att medarbetaren hela tiden reflekterar över sin arbetsroll, vad som 

fungerar och vad som behöver utvecklas, för att det ska finnas något att samtala om under det agila 

medarbetarsamtalet.  

5.6.1 Analys  

De agila medarbetarsamtalen på X AB har bidragit till en ökad feedback hos de medarbetare som tar 

ansvar för samtalsämnen kring sin egen utveckling. När medarbetaren tar upp de områden som medarbe-
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taren behöver stöd och utveckling i, sker en automatisk feedback från chefen. De frekventa samtalen 

innebär även fler tillfällen att stämma av arbetet och ta emot feedback. Däremot sker mindre feedback hos 

de medarbetare som inte synligt visar behov av utveckling, och talar om att det finns behov av feedback i 

vissa områden. Kolbs modell (Kolb, 1984) om erfarenhetsbaserat lärande och Lewins modell (Kolb, 

1984) baserad på feedback kan jämföras med hur medarbetarna på X AB lär sig genom reflektion och 

feedback från de agila medarbetarsamtalen, vilket illustreras i bilden nedan. Medarbetaren genomför vissa 

konkreta arbetsuppgifter som till exempel att ta kontakt med X AB:s kunder. Därefter observerar 

medarbetaren att kunden inte verkade tillräckligt nöjd efter bemötandet och börjar reflektera över detta 

kopplat till organisationens abstrakta mål gällande tillfredställande kundbemötande. Medarbetaren 

kommer sedan fram till nya idéer för att förändra det kundbemötande som utförts som bygger på tonfall, 

kroppsspråk och tillgänglighet. Genom att medarbetaren sedan för en dialog med medarbetarens chef 

under de agila samtalet kan denne få feedback på sin arbetsmetod och idé om förändring. När medarbeta-

ren sedan fått feedback på om detta är en användbar idé reflekterar medarbetaren över chefens åsikter 

som i detta fall var positiva. Därefter bestämmer sig medarbetaren för att testa den nya arbetsmetoden vid 

nästa kundbemötande. Medarbetaren prövar då att vara mer tillgänglig, visa på ett öppet kroppsspråk och 

ett positivt tonfall, vilket genererar i en ny konkret erfarenhet där kunden verkar mer nöjd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljungström (2001) menar att för att en människa ska utvecklas och finna sina förmågor är reflektion 

nödvändigt. Det är essentiellt att få uttrycka sina tankar som uppkommit av reflektionen och att någon 

lyssnar och sedan ger tillbaka feedback, för att fullkomlig utveckling ska ske.  När medarbetarna på X AB 

själva tar ansvar för samtalsämnen under de agila medarbetarsamtalen uppstår en högre grad av reflektion 

hos medarbetarna eftersom de måste fundera ut vilka områden som denne behöver utveckla, vilket i sin 

tur möjliggör utveckling enligt Ljungström. Även Illeris (2007) menar att individen måste reflektera över 

ny information för att ett ackomodativt lärande ska kunna ske. Den ökade reflektionen som de agila 

samtalen medfört bidrar till ett ackomodativt lärande hos medarbetarna, alltså att medarbetaren måste ta 

in ny information och bearbeta denna innan hen kan skapa sig en djupare förståelse för den nya informat-

ionen.  
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6. Diskussion 
Till att börja med vill vi understryka att vi inte intervjuat alla medarbetare som genomfört de agila 

medarbetarsamtalen och inte heller medarbetare från alla avdelningar på företaget. Eftersom vi bara 

undersökt ett fåtal avdelningar på X AB är det således svårt att dra generella slutsatser om andra företag 

som använder sig av agila medarbetarsamtal. Vi vill dock poängtera att det inte är så många medarbetare 

som genomfört de agila medarbetarsamtalen på X AB, vilket gjorde vårt urval mer begränsat. Nedan 

följer en diskussion kring vår studies resultat i relation till studiens syfte och vi har därför strukturerat 

diskussionen med hjälp av våra frågeställningar. Vi för även en kritisk reflektion kring den agila 

arbetsmetodens påverkan på samhällskaplig nivå.  

 

Vad innebär den agila metoden och hur upplever medarbetare på X AB implementeringen av de agila 

medarbetarsamtalen vad gäller förändringsprocess och kommunikation? 

 

Som nämndes i resultatet upplever informanterna i det stora hela att det agila fenomenet är något 

situationsanpassat och flexibelt. Det agila samtalet är menat att anpassas till organisationens mål som hela 

tiden kan förändras beroende på vad som sker i omvärlden. Hur de agila medarbetarsamtalen är 

utformade skiljer sig däremot mellan olika avdelningar. Resultatet visade även att övergången från 

traditionella medarbetarsamtal till agila medarbetarsamtal på X AB inte kommunicerats ut tillräckligt på 

alla avdelningar. Kommunikationsbristen har lett till att vissa avdelningar inte fått med sig alla medarbe-

tare i förändringsprocessen och i de agila samtalen.  

 

De största skillnaderna gällande utformningen av de agila samtalen finner vi i hur ofta samtalen sker och 

hur de är uppbyggda. På vissa avdelningar sker de agila medarbetarsamtalen genom inbokade möten var 

tredje till var fjärde vecka. På andra avdelningar bokas inte de agila medarbetarsamtalen in. Medarbetarna 

får själva ta kontakt med chefen om de behöver prata och vise versa. Varje vardagligt samtal där 

medarbetare kommunicerar ses även som ett agilt samtal. När en ny förändring sker inom en organisation, 

som när de agila medarbetarsamtalen infördes, är det viktigt att medarbetarna är med på den förändring 

som sker. Vi menar att när de agila medarbetarsamtalen i början av en förändring fungerar olika på olika 

avdelningar och när informationen om implementeringen av de agila samtalen inte är tillräcklig, kan det 

påverka en viss förvirring hos medarbetarna. I resultatet kom det fram att det finns en kommunikations-

brist på X AB gällande införandet av de agila samtalen och att många medarbetare inte förstod syftet med 

det agila samtalet. Den största förvirringen bland medarbetarna uppstod där de agila samtalen inte 

bokades in, utan skedde i det dagliga arbetet. Medarbetarna i dessa sammanhang förstod inte alltid att det 

agila samtalet faktiskt var ett medarbetarsamtal. Det fanns även medarbetare på samma avdelning som 

upplevde att de antingen utgick från frågor under samtalen eller att de inte hade några frågor alls att utgå 

ifrån. För att minska den förvirring som kan uppstå menar vi att en idé kan vara att vid införandet av de 

agila medarbetarsamtalen, bygga upp en gemensam plan för hur samtalen ska vara utformade. Sedan 

tänker vi att det är viktigt att alla avdelningar till att början med följer denna plan och att alla medarbetare 

får ordentlig information om förändringen. Vi menar att detta skulle fungera som en testperiod där alla 

medarbetare ska vara med på resan och att medarbetarna och cheferna efter testperioden tillsammans 

utvärderar vad som har fungerat och inte fungerat. När alla medarbetare förstår vad de agila medarbetar-

samtalen innebär kan avdelningarna var för sig i nästa steg besluta om det är en arbetsmetod som fungerar 



 40 

hos dem. Avdelningarna kan även vid detta tillfälle anpassa de agila medarbetarsamtalen så att de passar 

in på avdelningens behov och arbetsmetod. Vi vill även poängtera att alla individer fungerar olika, vissa 

behöver mer stöd och behöver därför en viss struktur i samtalen. Andra kan arbeta självständigt och kan 

själva komma på ämnen att samtala kring i de agila medarbetarsamtalen. Därför tänker vi att chefen bör 

lära känna sina medarbetare så att denne vet vilka medarbetare som behöver mer stöd under samtalet. För 

att medarbetare oavsett personlighet ska få ut så mycket som möjligt av de agila samtalen anser även 

informanterna att det krävs en viss struktur i samtalen. De agila samtalen är inte menade att vara lika 

strukturerade som de traditionella samtalen, men viss information och vissa mallar under de traditionella 

samtalen kan ändå vara viktiga att uppmärksamma, som till exempel huset. Huset fungerade som riktlinje 

för att uppmärksamma företagets mål och visioner. Under intervjuerna kom det fram olika synpunkter 

gällande huset. Vissa upplever att huset visserligen inte används under de agila samtalen, men att det 

kommuniceras ut vid andra tillfällen ändå. Vissa menade dock att huset är allt för generellt för att 

användas och har numera avlidit. Vi vill poängtera de skilda upplevelserna eftersom att en förändring från 

en strukturerad arbetsplats till en flexibel arbetsplats kan tappa viktig information på vägen och företaget 

måste därför tänka över vilka konsekvenser förändringen kan dra med sig. En idé är att det skulle kunna 

behövas en ny typ av symbol eller ett koncept liknande ”huset”, att samlas kring, för att den agila 

metoden ska kunna förankras bättre i organisationen vid början av förändringsprocessen. Denna symbol 

skulle fungera som en utgångspunkt för alla avdelningar inom organisationen för att förstå innebörden av 

de agila medarbetarsamtalen. Symbolen skulle även kunna användas som hjälpmedel att falla tillbaka på 

vid tillfällen då medarbetarna är osäkra på situationsanpassade samtalsämnen.  

 

Hur upplever medarbetare att de agila medarbetarsamtalen har påverkat individens och organisation-

ens lärande och utveckling? 

 

Informanterna upplever att de agila medarbetarsamtalen påverkat organisationens utveckling positivt 

eftersom medarbetarna kan anpassa sitt arbete till organisationens föränderliga mål och hela tiden få 

feedback på sitt arbete genom de ofta förekommande agila samtalen. Relationen mellan chef och 

medarbetare blir även mer decentraliserad eftersom samtalsämnen främst väljs ut av medarbetaren, vilket 

leder till en dialog där åsikter kan framföras öppet och mer feedback kan ges. Den personliga utveckling-

en upplevs däremot hämmas av de agila samtalen, eftersom dessa fokuserar desto mer på organisationens 

mål och den nuvarande situationen och desto mindre på långsiktiga mål och den personliga utvecklingen. 

 

Under intervjuerna kom det fram att de långsiktiga målen och den långsiktiga personliga utvecklingen 

som oftast tas upp i de traditionella medarbetarsamtalen lätt går förlorad i de agila medarbetarsamtalen. 

De agila samtalen kretsar mycket kring verksamhetsutvecklingen och sakfrågor i dagsläget och den 

personliga utvecklingen glöms därför bort. En idé som lystes upp under intervjuerna och som skulle 

kunna lyfta upp den personliga utvecklingen är en kombination av agila och traditionella samtal. Att en 

eller två gånger per år genomföra ett längre samtal där chef och medarbetare samtalar kring de långsiktiga 

målen och medarbetarens personliga utveckling menar vi kan bidra till att den personliga utvecklingen 

fortfarande finns kvar i utvecklingsplanen. Vi anser att den personliga utvecklingen kan fungera som en 

motivationsfaktor för medarbetaren och att det är viktigt att företaget utöver organisationens mål även 

visar intresse för medarbetaren som individ och dennes utveckling. Något annat som kom fram i resultatet 

var att det är svårt att sätta fingret på vad som krävs i agila medarbetarsamtal för att medarbetaren ska 

känna att ett samtal är utvecklande. Som det är nu, förväntar sig medarbetarna mer av medarbetarsamta-
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len. Vi ser en koppling mellan den förvirring som finns kring de agila medarbetarsamtalen, att medarbeta-

ren behöver ta mer ansvar för sin utveckling och att chefen inte alltid ser vad medarbetaren behöver. 

Resultatet visade att medarbetarna inte alltid förstår att de själva måste ta ansvar för att samtala med 

chefen om sin personliga utveckling. Om chefen inte ser medarbetaren arbeta och vilka områden som 

medarbetaren kan utveckla, samtidigt som chefen ser att resultatet för avdelningen är positivt, funderar 

denne inte mer på medarbetarnas utvecklingsområden. När medarbetaren dessutom inte berättar att denne 

har behov av stöd sker ingen personlig utveckling. Informanterna beskrev även att en medarbetare som 

presterar väl inte får så mycket feedback, eftersom chefen inte känner till detaljer kring medarbetarens 

arbete, vilket också hämmar medarbetarens utveckling. Även i detta sammanhang tror vi att kommunikat-

ionsbristen är en orsak till förlusten av den personliga utvecklingen. Är inte medarbetaren informerad om 

sitt eget ansvar för sin personliga utveckling, samtidigt som chefen inte vet om att den personliga 

utvecklingen inte är tillräcklig, är det svårt att ta tag i problemet. Information och en kombination av 

traditionella- och agila samtal är något vi tror på. En ytterligare faktor som kan stärka den personliga 

utvecklingen är relationen mellan medarbetare. För att relationen medarbetare emellan ska stärkas behövs 

ett förtroende för varandra. Ett förtroende kan skapas genom att medarbetare visar intresse för varandra, 

lyssnar på varandra och ger varandra feedback. En stark relation öppnar upp för en dialog där åsikter fritt 

kan framföras parter emellan. En stark dialog karakteriseras även av att medarbetare samtalar på samma 

nivå, vilket också öppnar upp för mer feedback. Om chef och  medarbetare förbättrar sin relation, menar 

vi att feedback om bland annat den personliga utvecklingen kan framföras lättare. En starkare relation och 

en utsuddade hierarkin mellan chef och medarbetare kan däremot i vissa situationer försvåra arbetet 

mellan chef och medarbetare. Om relationen mellan chef och medarbetare blir för personlig kan det bli 

svårt för medarbetaren att behålla den respekt och det förtroende som bör finnas i en relation mellan chef 

och medarbetare. Om medarbetaren ser chefen mer som en kompis än som en chef kan denne tappa 

förtroendet för chefen när denne tvingas göra avslag på medarbetarens tankar och idéer.  

 

Till skillnad från den personliga utvecklingen fortsätter den lärande organisationen att utvecklas genom 

att medarbetarna med hjälp av de agila samtalen arbetar efter situationsanpassade mål. Eftersom att 

medarbetarna regelbundet samtalar om organisationens föränderliga mål kan medarbetarna få feedback på 

om de arbetar efter rätt mål beroende på vad som händer i organisationens omvärld. Medarbetarna kan 

även efter att ha fått feedback reflektera över sitt eget arbete i relation till organisationens mål, vilket 

påverkar organisationens utveckling. Vid traditionella medarbetarsamtal bestäms de övergripande målen i 

början av året som medarbetarna sedan arbetar mot under hela året. När uppföljning sker ett år senare kan 

organisationens mål ha förändrats eftersom vi lever i en föränderlig värld. De mål som diskuterats i början 

av året kan därför vara irrelevanta. De agila medarbetarsamtalen bidrar därför till att medarbetarna blir 

uppdaterade på information kring organisationens mål vilket är fördelaktigt för den lärande organisation-

en. Som de agila medarbetarsamtalen ser ut idag på X AB kan vi se ett större fokus på organisationen 

utveckling och mål, vilket kan förklara den positiva påverkan på organisationens utveckling och en 

minskad påverkan på den personliga utvecklingen. 

 

Den agila arbetsmetodens påverkan på samhället 

Utöver att svara på studiens frågeställningar vill vi lyfta upp några kritiska reflektioner ur ett samhällsve-

tenskapligt perspektiv. Den agila arbetsmetoden innebär som resultatet visat en decentralisering mellan 

chef och medarbetare och därmed krävs ett större ansvarstagande av medarbetaren. En chef ska kunna 

fungera som ett bollplank eller ett stöd då exempelvis svåra beslut behöver tas. När decentralisering sker 
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kan medarbetaren inte på samma sätt ta stöd från chefen, utan tvingas ansvara för att fatta egna beslut. 

Medarbetaren kan därför känna en stor press på sig för att fatta rätt beslut, eftersom många beslut i en 

organisation kan vara avgörande för organisationens resultat. Ett svårt beslut som måste tas, samtidigt 

som medarbetaren känner sig osäker på vilka beslut som är de rätta och inte får det stöd som behövs av 

chefen, kan framkalla mycket stress. Den ständiga förändring som sker i omvärlden kräver även att 

organisationen anpassar sig till dessa förändringar. Detta innebär även att medarbetaren måste anpassa sig 

till organisationens förändringar och därför behöver vara mer flexibel. Vi menar att mycket av de 

stressrelaterade sjukdomar som drabbar många individer i dagens samhälle kan bero på just det ansvars-

tagande och den flexibilitet som krävs av medarbetaren. Resultatet visade även att den personliga 

utvecklingen missgynnas av det agila arbetssättet, medan organisationens utveckling gynnas. Detta skulle 

i det långa loppet kunna leda till att organisationen i sig ligger före individerna i sin utveckling och att 

medarbetarna inte kan arbeta så pass effektivt som organisationen skulle behöva. Individerna i dagens 

samhälle som inte känner att de har tillräckligt med kompetens för att hålla organisationens resultatnivå 

uppe, kan även de drabbas av olika stressymptom. Vi vill med dessa kritiska reflektioner poängtera att de 

agila metoderna kan leda till att medarbetarens funktion i organisationen tappas bort och att för stort 

fokus ligger på organisationen. En organisation leds av medarbetare och deras kompetenser, tappar 

organisationen bort dessa kompetenser på vägen, finns ingen organisation över huvud taget.  
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7. Vidare Forskning 
Något intressant som kom upp under intervjuerna var att det troligtvis inte skulle fungera för större 

organisationer att endast använda sig av agila medarbetarsamtal. För det första är det svårt tidsmässigt för 

en chef med väldigt många medarbetare att varje månad hålla agila medarbetarsamtal och att dessutom ha 

en nära relation till alla medarbetare under sig. För det andra måste ett större företag ibland kunna jämföra 

resultat mellan olika avdelningar och ha en viss struktur. Vi tänker oss att agila medarbetarsamtal kan bli 

för flexibla i dessa organisationer och att det blir svårt att hålla reda på hur olika avdelningar strukturerar 

sina samtal, vilket leder till att det kan bli svårt att samarbeta avdelningar emellan. På större företag kan 

det finnas vissa avdelningar som är mer fyrkantiga än andra, vilket gör att den flexibla metoden krockar 

med dessa avdelningars arbetsmetod. Ett exempel skulle kunna vara löneavdelningen som mäter resultat 

beroende på hur stor inkomst en medarbetare har dragit in till företaget eller medarbetarens löneutveckl-

ing. Skulle löneavdelningen till exempel vilja jämföra medarbetarens resultat med det som medarbetaren 

kommit fram till i medarbetarsamtalen blir detta ett problem. Vid agila medarbetarsamtal väljer ju 

medarbetaren själv vilka ämnen som samtalet ska kretsa kring, vilket gör att alla medarbetare tar upp 

olika saker och en jämförelse blir därför näst intill omöjlig. Med detta tänker vi att det skulle vara 

intressant att undersöka hur agila medarbetarsamtal skulle fungera som ett verktyg eller kunna användas 

på större organisationer, om detta ens är möjligt. 
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Bilaga 1 

 

Följebrev 

 

Hej! 

 Vi är två personalvetarstudenter från Uppsala Universitet som skriver C-uppsats i ämnet agila 

medarbetarsamtal och pedagogik och ska fokusera på X AB:s agila medarbetarsamtal. Vi behöver 

nu 8-10 informanter som kan besvara frågor kring ämnet i en intervju på 45-60 min per person. För 

att ni ska vara relevant för vår studie ska ni helst deltagit i agila medarbetarsamtal under minst 6 

månader. Vi kan hålla intervjuerna både på X AB:s kontor i XXX och XXX. 

 För att förklara närmare vill vi undersöka de anställdas upplevelser kring agila medarbetarsamtals 

påverkan på de anställdas och organisationens lärande och utveckling. Vi vill även fokusera på 

förändringen från traditionella medarbetarsamtal till agila medarbetarsamtal. 

Intervjuerna kommer att spelas in för vår egen användning, men inga namn eller personuppgifter 

kommer lämnas ut i vår uppsats. Vi kan inte garantera att medarbetarna på X AB inte listar ut att ni 

varit på intervju, men vi kan garantera att vi själva inte för vidare några personuppgifter. 

Vi är otroligt tacksamma för all hjälp vi kan få och hoppas att ni kan ställa upp för en intervju som 

förhoppningsvis kan bidra till X AB:s vidare utveckling kring agila medarbetarsamtal. 

 Tack på förhand! 

Om ni har några frågor eller funderingar, hör gärna av er till oss:  

Michaela Wistrand: 070 xxxxxxx / xxx@xxx.se 

Lina Grandin: 073 xxxxxxx / xxx@xxx.se 
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Bilaga 2 

 

Information innan samtalet 

 

Intervjuerna kommer att spelas in för vår egen användning, men inga namn eller personuppgifter 

kommer lämnas ut i vår uppsats. Det som spelas in kommer endast att användas under utformning-

en av uppsatsen och inte spridas vidare. Vi följer vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer, konfidentia-

litetskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och informationskravet. Du kan avbryta och ställa 

frågor när som helst under samtalet och du kan välja att inte svara på vissa frågor.  

 

Känns detta okej för dig? Är det okej att vi även antecknar under samtalet? 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Intervjuguide – Agila medarbetarsamtal 

 

Uppvärmningsfrågor/bakgrundsinformation 

 

 Kan du berätta om din befattning och arbetsuppgifter i korta drag? 

 Hur länge har du varit anställd på företaget? 

 Hur gammal är du?  

 Hur länge har du deltagit i agila medarbetarsamtal?(där du själv är i fokus) 

 Har du själv hållit i agila medarbetarsamtal?(där din medarbetare är i fokus) 

 

Traditionella medarbetarsamtal 

 

 Hur ofta skedde de traditionella medarbetarsamtalen? 

 Hur var dessa medarbetarsamtal uppbyggda? 

 Fanns det en mall för vad som skulle gås igenom under samtalen? 

 

Agila medarbetarsamtal 

 

 Vad innebär begreppet agil för dig? 

 Hur ofta sker de agila medarbetarsamtalen? 

 Hur är dessa medarbetarsamtal uppbyggda? 

 Finns det en mall ni följer under samtalet? 

(Om Ja) Hur skiljer sig denna mall från den traditionella samtals-mallen? 

 

Ansvar/Frihetskänsla 

 

 Vad är största anledningen till att du ville medverka i de agila samtalen? 

 Hur påverkas du i ditt arbete av de agila samtalen jämfört med de traditionella? 

 På vilket sätt påverkas ditt ansvarstagande av de agila samtalen jämfört med de tradit-

ionella? 

 Hur känner du för att ditt ansvarstagande har påverkats på det sätt det har gjort? 

 Är det någon skillnad på vilken roll du har i de agila medarbetarsamtalen jämfört med 

de traditionella samtalen? 

 

Relation chef/medarbetare(dialog/diskussion) 

 

 Hur upplever du relationen mellan medarbetare, i de agila samtalen jämfört med de 

traditionella samtalen? 

 På vilket sätt påverkas din förmåga att föra fram dina åsikter i de olika samta-
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len(traditionella och agila)? 

 (Om Ja) Vad tror du att det kan bero på? 

 Vad är svårast att samtala om under de agila medarbetarsamtalen? 

 Var det lättare att samtala om dessa ämnen under de traditionella, varför? 

 På vilket sätt påverkas din förmåga att vara öppen och ärlig av de agila samtalen jäm-

fört med de traditionella? 

 Vad tror du skulle få dig att var mer öppen i samtalet? 

 

Lärande/Utveckling 

 

 På vilket sätt får du feedback i det dagliga arbetet(utanför medarbetarsamtalen)? 

 På vilket sätt kan den feedback du får från de agila medarbetarsamtalen påverka ditt 

arbete jämfört med den feedback du får från de traditionella samtalen? 

 Har din personliga utveckling påverkats av de agila samtalen och i så fall på vilket 

sätt? 

 

För och nackdelar av de agila medarbetarsamtalen? 

 

 Vilka fördelar upplever du att de agila samtalen har bidragit med jämfört med de trad-

itionella samtalen? 

 Vilka nackdelar upplever du att de agila samtalen har bidragit med jämfört med de 

traditionella samtalen? 

 Kan du se några problem eller fördelar med att vissa avdelningar har infört agila med-

arbetarsamtal och inte andra? 

 Tror du att olika avdelningar skulle hantera de agila samtalen på samma sätt om de in-

fördes överallt? 

 På vilket sätt tror du att de agila samtalen påverkar organisationen i sin helhet jämfört 

med de traditionella? 

 

Övrigt 

 

 Är något annat du vill tillägga om de agila medarbetarsamtalen utöver våra frågor? 

 

 

 

 

 

 

 


