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Titel: Agil HR ur ett nyinstitutionellt perspektiv - en fallstudie om fältinteraktioners 

uppkomst och påverkan på idéers översättning 

Inledning: Agila metoder är ett etablerat arbetssätt inom IT och systemutveckling som nu 

tagit sig in i andra sammanhang, däribland i HR-funktioner där det benämns agil HR. För att 

förklara hur idéer förändras när de landar i olika sammanhang brukar begreppet översättning 

införas, där översättning av en idé kan ta olika form beroende på det sammanhang som det 

hamnar i. Fält förklaras inom nyinstitutionell teori som ett område eller interaktioner inom en 

specifik domän. En allt vanligare företeelse idag är att fält tenderar att interagera varpå nya 

praktiker uppstår.   

Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv öka förståelsen för 

fältinteraktioners uppkomst och deras påverkan på idéers översättning.  

Metod: Studien har ett nyinstitutionellt samt hermeneutisk perspektiv och har genomförts 

med en kvalitativ metod. En fallstudie har utförts där intervjuer har varit den primära 

datainsamlingsmetoden med totalt tolv medverkande. Tillsammans täcker de diskursen kring 

agil HR, där även sekundärdata i form av bloggar och hemsidor har använts.  

Slutsats: Studien visar att agil HR har uppkommit genom fältinteraktioner hos fältet IT och 

fältet HR. Inom denna fältinteraktion kan två arenor urskiljas vilka har olika beroenden till 

fältet IT, som resulterat i olika översättningar av agil HR. Olikheterna förklaras av 

institutionella och situationsspecifika drivkrafter i omgivningen vilka skapar olika beroenden 

samt maktobalanser inom arenorna. Beroendet skapas antingen via en integrationsmekanism 

eller som en kedjereaktion av redan existerande beroenden.  
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Abstract 

___________________________________________________________________________ 

Author: Cecilia Ekman and Linnea Ramstedt 

Supervisor: Jonas Söderlund  

Keywords: agile, agile HR, institutional theory, field, field interaction, HR, isomorphism, IT, 

translation, phenomenon, idea 

___________________________________________________________________________ 

Title: Agile HR from an institutional perspective - a case study on field interactions 

emergence and impact on the translation of ideas 

Background: Agile methods is an established approach within IT and software development 

that has recently appeared in other contexts, in HR-functions named Agile HR. To explain 

how ideas travel and land in different situations, the concept of translation is usually 

introduced. Translation of an idea means that an idea can take different appearance depending 

on the situation. Fields are explained in institutional theory as an area, or interactions within a 

specific domain. An increasingly common phenomena today is that fields interact and when 

so, new practices can emerge. 

Aim: The aim of the study is to, from an institutional perspective, increase the understanding 

of the emergence of field interaction and its impact on the translation of ideas. 

Methodology: The study has taken an institutional and hermeneutic perspective and has been 

conducted with a qualitative method. A case study has been completed where interviews have 

been the primary method of data collection, with twelve participants in total. Together they 

cover the discourse about Agile HR. Secondary data from blogs and webpages have also been 

used.  

Conclusion: The study conclude that Agile HR emerge from interactions between the field 

IT and the field HR. Within the field interaction two arenas being identified with different 

dependence to the interacting field IT. This generates different translations of Agile HR. The 

differences are being explained by institutional and contingency factors within the 

environment that create power asymmetries. The dependence emerge from an integration 

mechanism or from a chain reaction of already existing dependence.  
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1.	Inledning	
1.1	Bakgrund	
Förändringsledarskap, värdestyrning, målstyrning och projektorganisering är namn på 

några välkända och vanligt använda arbetsmetoder och styrningsverktyg som flera 

organisationer använder sig utav idag (Røvik 2000). Dessa är väletablerade och uppnått 

en god spridningseffekt. De har även väckt nyfikenhet hos flertalet forskare som valt att 

skapa förståelse för dem och undersökt vilken nytta de skapar för organisationer. De 

dyker även upp i undervisning världen över vilket bidrar till att kännedomen kring dem 

fortsätter att öka (ibid).   

 

Ett nytt förhållningssätt som idag står i centrum för diskussion är agila metoder. Agilitet 

är ett uttryck som grundar sig inom IT och systemutvecklingsbranschen. Organisationer 

började under 2000-talet att utveckla egna alternativa arbetssätt för att anpassa sig till 

marknadens nya krav på flexibilitet, vilka utmanade både organisationen i sig själv och 

dess tidigare etablerade arbetssätt. Agila metoder växte fram som ett motargument till 

de mer klassiska vattenfallsmodellerna (Gustavsson 2013), organisationers ökade krav 

på flexibilitet samt förmåga att ta sig an förändringar i en instabil och föränderlig miljö 

(Martin & Martin 2007). Uttrycket härstammar från en blandning av många olika 

praktiker såsom Scrum, extreme programming, crystal, adaptive software development 

och future-driven development (Rigby, Sutherland, & Takeuchi 2016) och brukar gå 

under samlingsnamnet lättviktsmetoder (Gustavsson 2013). 

 

Vid användning av vattenfallsmetodiken sker planering och kravsättning redan innan ett 

projekts början i diskussion med kund, för att resultera i en leverans vid avtalad 

tidpunkt. Utvecklingsprocessen sker i isolerade steg, där varje steg ska vara färdigt 

innan gruppen går vidare till nästa (Björkholm & Brattberg 2016). Agila metoder är 

därför framtagna för att främja en mer inkrementell och iterativ arbetsprocess som syftar 

till att skapa effektivitet genom flexibilitet för en organisation (Gustavsson 2013). De 

agila metoderna finner sin grund i de agila värderingarna och principerna vilka är 

samlade i ett agilt manifest. De agila manifestet är gemensamt framtaget av skaparna 

bakom de lättviktsmetoder som praktiker utformat under 2000-talet (Fowler & 
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Highsmith 2001). Vid intagande av ett mer agilt synsätt sätter organisationer individen 

mer i fokus genom ett nära samarbete med alla intressenter inom ett projekt. 

Organisationen går även in i situationer med ett mer öppet synsätt och mottar 

förändringar på ett positivt sätt. Vid införande av agila metoder i en organisation 

medföljer ett nytt tankesätt, vilket har ifrågasatts från andra mer klassiska rationella 

tankebanor (Gustavsson 2013). Flertalet undersökningar som gjorts har även kunnat 

påvisa flera goda effekter som agila arbetssätt medfört (VersionOne 2017). 

Organisationer anses bland annat kunna uppnå ökad produktivitet, snabbare time to 

market, färre defekter, lägre kostnader, ökad flexibilitet och ett närmare samarbete med 

sina kunder (Björkholm & Brattberg 2016). 

  

De agila metoderna har utvecklats genom att studera vad som är typiskt för grupper som 

fungerar bra men även grupper som fungerar mindre bra varpå lärdomar tagits och 

justeringar gjorts (Björkholm & Brattberg 2016). Detta gör att de agila metoderna 

skiljer sig från andra arbetsmetoder som skapats utifrån en mer teoretisk grund. 

Skaparna bakom de agila manifestet menar att det inte är användning av en specifik 

metod som anses vara agil. De förklarar istället att det är fritt att skapa lättviktiga 

arbetsmetoder och resultatet kan klassas som agilt om framtagandet skett utifrån de 

agila värderingarna och principerna (Martin & Martin 2007). Detta bidrar till att det 

finns ett stort utrymme för tolkning, vilket det också kan synas att organisationer har 

börjat utnyttja. De agila metoderna har börjat växa i sin popularitet och skapat intresse 

hos organisationer och funktioner långt utanför IT-och systemutvecklingsbranschen. 

Agilitet är idag i fokus i flera sociala sammanhang och idén fortsätter att växa i sin 

popularitet. Detta leder till att många organisationer vill hoppa på trenden vilket bidrar 

till att spridningen av agila metoder fortsätter (Rigby m.fl. 2016). 

  

Även stora managementkonsultbolag har fått upp ögonen för agila metoder och 

intresserat sig för de gynnsamma effekterna som de bidrar med till organisationer. 

Comella-dorda, Lohiya och Speksnijder (2016) skriver i en artikel för McKinsey & 

Company att organisationer bör implementera agila synsätt i alla affärsenheter och 

projektgrupper, detta för att skapa flexibilitet till att snabbt svara på förändringar i 

omvärlden. Comella-dorda m.fl. (2016) tar även argumenten så långt att de påstår att 

företag måste vara villiga att ta sig an de agila tillvägagångssätten för att förbli 

konkurrenskraftiga på marknaden. Men McKinsey & Company är inte ensamma, idag 
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diskuteras ämnet flitigt bland andra konsultbolag, affärsmagasin, webbaserade forum 

samt att det finns personer som kallar sig för agila experter som reser runt och föreläser 

om hur organisationer bör ta sig an de agila synsätten för att skapa konkurrenskraft. 

  

Idag finns flera empiriska exempel där organisationer inom helt skilda branscher har 

valt att använda sig utav agila metoder för att förbättra sin verksamhet. Begreppet är 

väletablerat inom både IT, projektledning samt supply chain management och börjar nu 

finna vägar in i nya intressanta sammanhang. Några praktiska exempel där 

organisationer börjat använda agila arbetssätt är; National Public Radio, som använder 

agila metoder för att skapa ett nytt radioprogram, Saab, som använder agila metoder för 

att producera nya stridsflygplan och Intronis, ledande inom cloud-backup-tjänster, 

använder agila metoder inom marknadsföring (Rigby m.fl. 2016). Det kan därmed 

konstateras att agila metoder spridits till en rad olika sammanhang vilket har fångat vårt 

intresse och väckt nyfikenhet.  

1.2	Problematisering		

Ett område som nu börjat inspireras av de agila metoderna är Human Resources (HR) 

funktionen. För oss har det väckt nyfikenhet då HR-arbete i grunden skiljer sig mycket 

från de agila metodernas ursprung inom IT och systemutveckling. Systemutveckling 

utvecklar programvara, HR-funktionen arbetar med människor. Att ta sig an nya idéer 

och populära praktiker kan vara ett medel för organisationer att utåt sett anses moderna 

(Kilhammar 2011). Berglund (2002) menar på att HR är en funktion i organisationer 

med bristande legitimitet. Därför finns det skäl till att förmoda att HR-funktioner skulle 

kunna vara mer mottaglig för trender och idéer i sin jakt på legitimitet och identitet 

inom organisationen.  

 

“As it is, institutional theory is not a theory at all, but a framework, a vocabulary, a way 

of thinking about social life, which may take many paths”  (Czarniawska 2008 s.770). 

 

De nyinstitutionella teorierna fokuserar på att förklara hur det kommer sig att 

organisationer liknar varandra. Eftersom agila metoder spridit sig till många olika 

branscher skulle de nyinstitutionella teorierna hjälpa oss förstå hur detta uppstått. 

Litteraturen inom området fokuserar på att organisationer söker efter legitimitet och att 
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det finns drivande krafter i omgivningen som bidrar till att organisationer blir allt mer 

lika varandra (DiMaggio & Powell 1983). Forskning som intar ett nyinstitutionellt 

perspektiv brukar därmed fokusera på att förklara förändringar och handlingar men även 

institutionella logiker (Reay & Jones 2016). För att särskilja specifika områden brukar 

begreppen institution och fält införas. Fält förklaras generellt sätt av Eriksson-

Zetterquist (2009) som ett område eller som interaktioner i en specifik domän. Det finns 

även mer specifika definitioner kring fält, vilka syftar till att det finns ett kommersiellt 

sammanhang mellan aktörerna (DiMaggio & Powell 1983) eller att aktörerna frekvent 

interagerar med varandra (Scott 1995). Inom ett specifikt fält finns institutionella 

logiker som påverkar organisationens syn på sin omgivning vilket ger upphov till 

handlande (DiMaggio & Powell 1983). Vi finner därmed en koppling till vårt intresse 

till agila metoders spridning ifrån IT och systemutveckling till HR-funktioner där 

sammanhangens olikheter grundar sig i att det rör sig om olika fält. 

 

HR-fältet brukar kännetecknas som ett fält som präglas av påtryckningar från många 

institutionella håll (Gooderham, Nordhaug & Ringdal 1999). Både från starkt 

inflytelserika aktörer, fackföreningar samt från legala och politiska håll. Detta har gjort 

att fältet betraktas som trögrörligt och praktikerna som nyttjas inom fältet anses vara 

väldigt systemspecifika och mönsterberoende (Gooderham m.fl. 1999). Det finns 

därmed starkt grundade traditioner kring hur arbetet bör utföras och det är sällan som 

stora förändringar sker. Detta väcker vårt intresse då vi nu börjar ana förändringar inom 

detta trögrörliga fält i och med införandet av agila arbetssätt.  

 

Sullivan (2006) menar att tiden då HR-funktioner hade en mer administrativ roll nu är 

över. I takt med att affärsvärlden förändras måste hela HR-funktionens ”DNA” 

omformateras så att den bättre kan stötta och följa med i den organisatoriska 

utvecklingen. Vidare förklarar forskaren att HR-funktioner framöver kommer leda den 

organisatoriska förändringen och att detta måste ske i en ökad hastighet. Sullivan (2006) 

uttrycker att; ”Speed will be the new buzz word within HR”. När agila metoder används 

inom en HR-kontext benämns det agil HR. Vid skapandet av en agil HR-funktion kan 

funktionen bli mer aktiv i arbetet gällande både existerande och nya affärsbehov (ibid). 

Dessutom för att enklare kunna koordinera de aktiviteter som sker både inom den egna 

avdelningen och ut till den resterande organisationen. Kreissl (2012) tillägger att HR-

funktioner måste inta en roll som är mottaglig för organisationers ständigt förändrade 
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behov, och menar på att de agila värderingarna enkelt kan appliceras på en HR-funktion 

och hjälpa funktionen till att leverera bättre värde. Vidare menar Kreissl (2012) på att 

ett agilt synsätt tar HR-arbete till en högre nivå av mottaglighet. I en agil miljö ska HR-

funktioner skapa förutsättningar för att underlätta organisatorisk förändring, vilket 

kräver en kultur som tillåter medarbetare att vara självgående och ta mer ansvar. En 

kultur som HR-funktioner i allra högsta grad kan möjliggöra. Vi reflekterar därmed 

kring om det skett en förändring kring hur agila metoder tolkas inom HR-arbete jämfört 

med inom IT och systemutveckling. Men vi finner ingen tidigare forskning gällande agil 

HR samt att idén är otydligt definierad.  

 

För att förklara hur idéer förändras när de landar i olika sammanhang brukar begreppet 

översättning införas (Czarniawska & Joerges 1996). Översättningsbegreppet fokuserar 

på att idéer kan tolkas olika varpå olika skepnader skapas. Detta kan tänkas förklara de 

skillnader som uppstått från appliceringen av agila metoder inom IT och 

systemutveckling till HR-funktioner. De praktiker som nyttjas inom HR-arbete kan 

tänkas vara HR-funktioners tolkning av begreppet agilitet. Som skaparna bakom det 

agila manifestet poängterar är det fritt att tolka de agila värderingarna och skapa 

arbetsmetoder vilka kan anses agila (Martin & Martin 2007). Detta förespråkar att det 

kan antas finnas många olika varianter kring hur ett agilt HR-arbete skulle kunna 

fungera i praktiken. Edvik (2008) beskriver att översättning sällan sker utifrån “tomma” 

referensramar utan från ett befintligt innehåll. Vi funderar därmed på vad som kan vara 

de bakomliggande orsakerna till varför olika tolkningar skapas. Som vi tidigare nämnde 

förklarar den nyinstitutionella litteraturen att organisationer påverkas av drivande 

krafter i sin omgivning och att det ständigt pågår ett sökande efter legitimitet (Eriksson-

Zetterquist 2009). 

 

Furnari (2016) förklarar att i dagens samhälle händer det allt oftare att fält tenderar att 

interagera där nya praktiker kan skapas. Fält är dessutom mer dynamiska i dagens 

samhälle (Zietsma, Groenewgen, Logue & Hinings 2017) eftersom specialiserade 

sektorer, som tillsammans skapar vårt samhälle, blir allt mer beroende av varandra 

(Furnari 2016). Det finns flertalet empiriska exempel vilka illustrerar denna företeelse. 

Några att nämna är; skapandet av det tvärvetenskapliga partnerskapets praxis mellan 

redovisning och konsultverksamhet (Greenwood & Suddaby 2006 se Furnari 2016), 

införlivandet av estetiska metoder från modefältet till mobiltelefoni (Djelic & Ainamo 
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2005 se Furnari 2016) samt framväxten av bio-tech-dedikerad praxis mellan privata 

riskkapital och offentliga vetenskapsområden (Powell & Sandholtz 2012 se Furnari 

2016).  

 

Gemensamt för dessa empiriska exempel är att det finns "interstitiella utrymmen" 

mellan fälten vilka skapar en grund för institutionell förändring (Furnari 2016). 

Eftersom varje institutionellt fält kännetecknas av olikartade institutioner kan dessa 

kombineras på nya sätt vilket kan resultera i att nya praktiker samt institutioner kan 

uppstå (ibid). Detta grundar sig i att det finns beroenden mellan fälten (ibid). När fält 

interagerar genom att maktobalanser påverkar deras beroende till varandra (Furnari 

2016; Nicholls & Huybrechts 2016). Vi undrar därmed om agila metoders spridning 

från IT och systemutvecklingsbranschen till HR-funktioner kan förklaras genom en 

fältintegration, vilket resulterat i uppkomsten av agil HR. Furnari (2016) menar att 

studier gällande fältinteraktioner har fått bristande uppmärksamhet i dagens forskning. 

Majoriteten av forskningen som intar ett institutionellt perspektiv brukar fokusera på 

enskilda organisationer eller ett specifikt fält (Kilhammar 2011; Furnari 2016). Vad som 

sker när två fält interagerar är fortfarande en relativt outforskad företeelse (Furnari 

2016). Vi vill därmed öka förståelsen för hur fält kan tänkas interagera. Genom att inta 

ett nyinstitutionellt perspektiv och studera hur aktörer väljer att översätta en idé genom 

påverkande drivkrafter i sin omgivning, vill vi bidra med kunskap kring denna 

företeelse. Vi hoppas att med hjälp av de valda nyinstitutionella teorierna fånga ett nytt 

perspektiv på företeelsen, vilket kan tänkas öka förståelsen kring fältinteraktioners 

uppkomst. 

1.3	Syfte	
Syftet med studien är att utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv öka förståelsen för 

fältinteraktioners uppkomst och deras påverkan på idéers översättning.   

1.4	Frågeställningar		
● Hur uppstår fältinteraktioner? 

● Hur påverkar fältinteraktionerna idéers översättning? 
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2.	Teori		
Studien intar ett nyinstitutionellt perspektiv, där detta kapitel ägnas åt att introducera 

de teorier som kommer att utgöra referensram för kommande analys. Teorierna skapar 

därmed en analysmodell och styr även till viss del vår metod i linje med det valda 

nyinstitutionella perspektivet. 

2.1	Fält		
Inom institutionell teori är fält ett begrepp som har en central roll, där fältet är en plats 

som inkluderar många olika institutioner och styr det vardagliga beteendet. Det finns 

många definitioner av begreppet och vid en studie kan det ibland vara tolkningen av fält 

som har en avgörande roll gällande det slutgiltiga resultatet. Scott (1995) beskriver fält 

som något av det absolut viktigaste inom institutionell teori. Vidare menar han att; “A 

field is defined as a community of organizations that interact together ´frequently and 

fatefully” (Scott 1995 s.207–208). Därmed anser Scott (1995) att ett fält består av en 

samling aktörer som tar hänsyn till varandra i vardagen (McAdam & Scott 2005). Fält 

antas vara den dominerande kraften för institutionell överensstämmelse och platsen för 

institutionell förankring, vilket är kärnan i institutionell teori (Zietsma m.fl. 2017).   

 

Den mest använda definitionen av fält kommer dock från DiMaggio och Powell (1983 

s.148); ”By organizational field, we mean those organizations that, in the aggregate, 

constitute a recognized area of institutional life: key suppliers, resource and product 

consumers, regulatory agencies and other organizations that produce similar services 

or products”. Denna definition lägger vikt på alla de relevanta aktörer som verkar inom 

fältet och är en definition som förutsätter ett kommersiellt sammanhang med betoning 

på tjänster och produkter (Zietsma m.fl. 2017).  

 

Idag anses fält vara mycket mer dynamiska än tidigare (Zietsma, Groenewgen, Logue & 

Hinings 2017). Zietsma m.fl. (2017) beskriver att teorier som berör fält inte har hunnit 

ikapp med de förändringar som skett i vårt samhälle. Dessutom börjar gränserna mellan 

fälten blir allt mer otydliga där organisationer samt individer kan ingå i flertal fält 

samtidigt. En organisation beskrivs som; “…a group of people who work together in an 

organized way for a shared purpose” (Cambridge University Press 2017). Vidare kan 

många olika typer av organisationer existera inom samma fält, men även flera olika fält 
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inom samma organisation (Zietsma m.fl. 2017). Vi väljer därför att definiera ett fält 

genom en kombination av Scotts (1995) och DiMaggio och Powells (1983) definitioner. 

Vi ser det som en samling aktörer vilka antingen frekvent interagerar (Scott 1995) eller 

finner ett kommersiellt sammanhang (DiMaggio & Powell 1983) mellan varandra.  

 

Vidare förklarar Furnari (2016) att synen på fält har börjat ta nya perspektiv. Furnari 

(2016) menar att majoriteten av institutionella studier har fokuserat på analysen av 

institutionella förändringar inom ett självständigt fält. Dock har få studier 

uppmärksammat hur institutionell förändring sker mellan fält. Furnari (2016) beskriver 

att institutionella förändringar sker oftare när två fält interagerar snarare än inom ett 

isolerat fält. Tillföljd av att specialiserade sektorer som tillsammans skapar vårt 

samhälle blir allt mer beroende av varandra, interagerar fält allt oftare. Institutioner bör 

därmed ses som "länkade ekologier" istället för “fristående domäner” (ibid). Utifrån 

detta perspektiv skapas djupare förståelse för hur institutioner skapas men även 

förändras genom fältinteraktioner (ibid).  

 

Eftersom varje fält kännetecknas av olikartade institutioner, vilka kan kombineras på 

nya sätt, kan det resultera i att nya praktiker samt institutioner skapas. För att förklara 

denna institutionella förändring använder Furnari (2016) begreppet “inter-field resource 

dependence” som innebär att det skapas två analytiska dimensioner. Den första 

dimensionen, ömsesidigt beroende, innebär att båda fälten är lika beroende av varandras 

resurser. För att skapa nya samspel vid denna interaktion skapas ett tillstånd där 

chanserna för institutionell förändring ökar genom att aktörerna inom fälten 

sammanfogas och börjar arbeta tillsammans för att reglera deras ömsesidiga beroende. 

Den andra dimensionen, bristande maktbalans, innebär att de båda fälten är olika 

mycket beroende av varandra. Vid denna interaktion kommer istället den aktör som 

anses starkast troligtvis behålla sina befintliga strukturer för att bevara dennes 

gynnsamma maktposition (ibid). Maktobalans är även något som Nicholls och 

Huybrechts (2016) diskuterar när olika logiker mellan fält integreras och samspelar. 

Institutionell förändring kan därför uppstå genom att aktörerna hittar nya sätt att arbeta 

tillsammans, beroende av maktbalansen. Antingen för att skapa nya institutioner eller 

för att behålla befintliga (Furnari 2016).  
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2.2	Översättningsprocessen	

2.2.1	En	teori	om	översättning		
Idéspridning anses vara en kontinuerlig förvandlingsprocess då de förflyttar sig mellan 

olika sammanhang, där det inom varje steg finns utrymme för egna tolkningar och 

anpassningar. Kilhammar (2011) menar att idéer är flexibla och justerbara och att det 

sker en ömsesidig anpassning när idéer landar i olika sammanhang. För att skapa 

förståelse för denna förvandlingsprocess har forskare inom organisationsteori hämtat 

inspiration från sociologen Latour (1986 se Czarniawska & Joerges 1996) som 

introducerar begreppet översättning. Översättning beskriver den process som sker när 

en idé möter aktörer i ett sammanhang. Traditionellt sett brukar idéspridning ses som en 

adoptionsprocess och gå under metaforen “diffusion”. I sin mening är diffusion en 

fysisk process medan idéer är mer flexibla och immateriella. Czarniawska och Joerges 

(1996) anser därför denna metafor som missvisande då idén som sprids i detta 

sammanhang antas inta samma form och där nya gestaltningar anses som ett problem. 

Översättningsperspektivet innebär istället förändring under spridningsprocessen. 

Czarniawska och Sevón (1996) anser att översättning är ett nyckelbegrepp för att förstå 

organisatorisk förändring. Idéer förändras när de färdas, idéer i form av modeller och 

praktiker kan bli adopterade, modifierade eller omarbetade när de landar i olika 

kontexter. Sahlin och Wedlin (2008) beskriver även översättning som en aktiv 

performativitet och poängterar rörelse och transformation under processens gång.  

  

Meningen med översättning sett utifrån detta perspektiv är därmed något mer än den 

språkliga tolkningen (Czarniawska & Joerges 1996). Det har med relationen mellan 

människan och idén, mellan idén och objektet och mellan människan och objektet att 

göra (Czarniawska & Joerges 1996) Det betyder något nyskapande vilket modifierar det 

som tidigare nyttjats och förklarar varför vissa idéer attraherar oss, vad det innebär och 

vad det skapar. I slutändan nyttjas detta för att förklara en organisatorisk förändring 

(ibid). Idéer skapar intresse hos individer då de går att knyta an till något som tidigare är 

känt och bidra till ett upplevt behov. Översättningsmodellen kan därmed hjälpa oss att 

konkretisera hur en text samtidigt kan ses som en idé och som ett objekt. Den kan därför 

bli sedd utifrån olika perspektiv och därmed tolkas olika för att passa till det upplevda 

behovet (ibid). Kilhammar (2011) menar att detta är en viktig faktor för idéers 
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överlevnad men även för att skapa förståelse för hur de kan se olika ut i olika 

sammanhang.  

  

Inom begreppet översättning brukar två arenor urskiljas; översättningar som sker inom 

fältet och översättningar som sker inom den enskilda organisationen (Røvik 2000). För 

att externa idéer ska lämpas för interna förutsättningar är det vanligt förekommande att 

översättningar sker internt inom en organisation. Czarniawska och Joerges (1996) 

nämner den ideologiska omgivningens påverkan i översättningsprocessen. De aktörer 

som har kontroll över vad som skapar legitimitet bland organisationer influerar 

organisationerna och formar deras syn på hur verkligheten är utformad, hur den borde se 

ut och hur aktörer bör agera i den. Det kan vara flera aktörer och grupper som är 

delaktiga i denna process. Två huvudgrupper som brukar särskiljas är de interna och 

externa (Røvik 2000). Dessa kan vara intressanta att studera för att skapa förståelse för 

hur idéer sprids och översätts både innanför och utanför den interna verksamheten 

(ibid). Konsulter är vanligtvis delaktiga men brukar kritiseras för bristande 

översättningsförmågor för att de besitter begränsad kunskap om den aktuella 

verksamheten vilket kan vara avgörande för en lyckad och välanpassad översättning 

(ibid). Czarniawska och Joerges (1996) benämner konsulter som idébärare eftersom de 

ständigt arbetar med idéutveckling, spridning och konkretisering i organisationer och 

därigenom får ett särskilt inflytande i spridningsprocessen.  

2.2.2	Hur	översätts	en	idé?	
Översättning är en process där något överförs från en form eller version till någon annan 

(Czarniawska & Joerges 1996). Det finns inga begränsningar på de empiriska exempel 

som kan tänkas uppstå genom att organisationer väljer att bearbeta och tolka idéer för 

eget bruk. Trots detta går det att konkretisera fyra olika huvudkategorier om hur 

översättningsprocessen går till. Dessa passar in på de flesta empiriska fall och beskriver 

graden av omformning av den översatta varianten. Røvik (2000) kallar dem; 

konkretisering, delvis imitation, kombination och omsmältning. 

  

Konkretisering	

Det kan i många fall antas att en översättning generellt handlar om att konkretisera 

någonting. En organisation försöker tolka och förtydliga en idé så att den ska kunna 

transformeras för att passa organisationens behov och förutsättningar. Vid en 
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konkretiseringsprocess gör organisationen egna lokala och praktiska konstruktioner av 

en idé. Konkretisering är vanligt förekommande vid mer generella idéer eftersom de 

mer specifika tenderar att vara bättre lämpade för vissa kulturer, typer av organisationer 

eller specifika delar inom en organisation. När en organisation valt att ta sig an en idé 

innebär införandet att nya rutiner, procedurer, hållningssätt och värderingar skapas, 

vilket påverkar grupper inom organisationen. Konsekvenserna som uppstår vid 

införandet brukar inte vara förklarade av idén i sig själv, vilket ofta leder till att 

tolkningarna kan se väldigt olika ut i olika organisationer. För organisationer kan det 

därmed vara svårt att på förhand konkret förstå vad idén innebär och vilka konsekvenser 

den medför. Det kan därför förekomma att justeringar behöver göras i efterhand som en 

reaktion på de konsekvenser som uppstår. I vissa fall leder flertalet justeringarna till att 

det i slutändan bara är namnet på idén som kan liknas originalversionen, där själva 

handlingarna är något annat. 

  

Delvis	imitation	

En idé består ofta av olika, mindre specificerade eller löst kopplade delkomponenter. 

När en organisation väljer att ta sig an en idé kan det förekomma att organisationen 

väljer att utesluta vissa delkomponenter av grundidén och fokusera på andra. Det kan 

finnas många olika bakomliggande orsaker till varför en organisation väljer att fokusera 

på specifika komponenter. En bakomliggande orsak kan vara att organisationen vill 

framstå som rationell när den väljer bland idéer. Förutsättningarna till att få klassificeras 

som rationell kräver en god kunskap och kännedom av själva idén samt vilka effekter 

det kan tänkas medföra men även att modellen är tillräckligt unik så att specifika 

komponenter kan urskiljas. Det kan även förekomma att en organisation omedvetet tar 

sig an endast en del av en idé, modell eller koncept, trots att avsikten har varit att ta sig 

an hela. Idén brukar i dessa fall vara mer generellt utformad och komponenterna löst 

kopplade samt att organisationen besitter bristande kunskap om grundidén. Røvik 

(2000) belyser att det är vanligt förekommande att chefer och andra interna drivkrafter 

har begränsat med tid, kapacitet och resurser till att genomföra en förändring eller att 

det saknas fullständig förståelse för idén. Det kan även uppstå imitationskedjor eller 

översättningskedjor som leder till ytterligare översättningar av originalidén. Grape, 

Blom & Johansson (2006) menar att det lokala handlingsutrymmet för tolkningar och 

anpassningar varierar beroende på innehållet i grundidén. Kategoriseras den som mer 

abstrakt ges det större utrymme för lokala tolkningar till skillnad från om den kommer 
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som en paketlösning (ibid). Røvik (2000) beskriver att delvis imitation även kan 

förekomma då specifika komponenter är lättare att överföra än andra. Dessa blir därmed 

enklare att förstå och ta sig an. Exempelvis kan dessa förutsättningar vara antingen 

resursrelaterade eller geografiska. 

  

Kombination	

När hela eller delar av en idé kopplas ihop brukar det benämnas som en kombination. 

Det kan vara lokalt förekommande komponenter som kombineras ihop eller olika 

delkomponenter av vanligt förekommande modeller. Ihopkopplingarna är däremot 

tillräckligt löst sammansatta för att kunna separera dem från varandra. “Kombinationer 

förekommer ofta i stora organisationers specialiserade administrativa avdelningar för 

organisations- och personalfrågor” (Røvik 2000 s.162). Idéerna brukar ses utifrån ett 

nytt sammanhang och blir ihopkopplade utifrån lokala behov och förutsättningar. 

  

Omsmältning	

Vid betraktande av en omsmältningsprocess sker en mer radikal översättning av den 

grundläggande idén. Røvik (2000) beskriver processen som att olika idéer och koncept 

smälter samman och utformar nya, helt olik de idéer som inspiration hämtats ifrån. Ofta 

kan det vara svårt att urskilja vilka fall som anses vara kombinationsformer och vilka 

som klassas som omsmältning. Utifrån ett analytiskt perspektiv kan de antas befinna sig 

i olika steg av transformationsprocessen. Kombinationer kan befinna sig i början av 

processen för att slutligen resultera i en omsmältning. Begreppet omsmältning brukar 

även benämnas som kreolisering och hybridisering. Kreolisering har sin utgångspunkt 

från benämning av enkla blandformer av språk som ger upphov till nya. Kritik som 

riktats vid användning av metaforen omsmältning är att översättningen kan antas ha ett 

klart slut som ger upphov till stabilitet. Men översättningar är en kontinuerlig process 

och metaforer som redigering är även vanligt förekommande då olika versioner skapas 

under tidens gång. 

2.2.3	Översättningens	påverkan	på	organisationen	
Vid analys av en översättningsprocess kan flera faktorer påverka och således inverka på 

resultatet. När en idé översätts från ett objekt till en handling kan antagandet göras att 

det finns givna förutsättningar som kommer att ha en effekt på översättningsprocessen 

(Czarniawska & Joerges 1996). Kilhammar (2011) beskriver att när aktörer möter en idé 
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i en specifik kontext påverkas aktörerna i den mån existerande kännedom finns. Idén 

kan passera utan uppmärksamhet eller slå rot i organisationen. Den grad en idé påverkar 

en organisation kan kategoriseras i fyra grupper: 

 

Bekräftelse	eller	legitimering	

Bekräftelse eller legitimering syftar till att organisationen identifierar en idé var på den 

kan bekräfta det som redan händer i organisationen. De nya inslagen formar därmed om 

och sätter ett nytt ord på det som egentligen redan existerar inom organisationen. Den 

nya idén blir ett sätt att motivera organisationer till att fortsätta agera och tänka så som 

de gjort tidigare (Kilhammar 2011).  

 

Anpassning	till	de	rådande	

Vidare kan en idé översättas av organisationer så att den anpassas till de rådande sätten 

att agera och tänka, vilket innebär att subjektet inte ändrar sin form i någon större 

utsträckning (Kilhammar 2011). Røvik (2000) beskriver att det sker en övervägning 

inom organisationen genom att analysera eventuella strukturella 

organisationsförändringar samt anpassningsmöjligheter till befintligt rådande strukturer. 

Stora interna förändringar kan vara mycket kostsamt och resurskrävande, vilket gör att 

det kan uppstå motivation till anpassning av företeelser för att passa till organisationens 

befintliga strukturer och arbetsprocesser. En övervägning som bör tas i akt är om 

företeelsen antas krocka med befintliga traditioner och kulturer då detta kan leda till 

oönskade konflikter (ibid). 

 

Dessa två kategorier förklarar att mötet mellan organisationen och idén inte medför 

någon större förändring hos aktören utan istället bekräftar något redan existerande 

(Kilhammar 2011). Idén kan istället fungera som en bekräftelse för framgång och 

medföra fortsatt utveckling, detta i både positiva och negativa sammanhang. Men 

bekräftelsen av idén kan även bidra till att vidareutvecklingen avstannar och att idén 

inte uppnår sin fulla potential.  

 

Anpassning	till	idén	

Vid anpassning till idén blir idén mer som en sanning och ifrågasätts därmed inte på 

samma sätt (Kilhammar 2011). Organisationen kan avgöra om anpassningar kan göras, 

men i många fall är organisationen begränsade. Det kan handla om idéns utformning 
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(Grape m.fl. 2006), men även om idén har en hög eller låg specifieringsgrad 

(Kilhammar 2011).  

 

Ömsesidig	anpassning	

Ömsesidig anpassning innebär att mer genomgående anpassning och bearbetning görs 

av både idén och organisationen vilket resulterar i något nyskapande (Kilhammar 2011). 

I detta skeende sker en förvandling hos både organisationen och idén.  

 

I de avslutande två kategorierna ger idén upphov till förändring hos organisationen. Det 

kan exempelvis vara att idén ger upphov till nya arbetsmetoder som aktörerna förväntas 

följa. Hur dessa utformas är beroende på organisationens tolkning och om det finns 

utrymme för anpassning (Kilhammar 2011). Det kan även vara att när organisationen tar 

sig an idén påverkas själva idén av hur organisationen väljer att tolka den, det vill säga 

att det sker en ömsesidig anpassning som kan bidra till att andras syn på idén förändras 

(ibid). 

2.3	Bakomliggande	drivkrafter	till	förändring	
En ytterligare skillnad mot den mer klassiska synen på idéspridning är att det finns 

sociala mekanismer till varför organisationer väljer att ta sig an idéer som färdas runt 

omkring dem. Organisationer påverkas av andra aktörer i sin omgivning vilket kan leda 

till irrationella handlingar (Czarniawska & Joerges 1996). Fokus riktas mot den 

bakomliggande frågan om hur det kan komma sig att flertalet organisationer anses 

uppnå bristande effektivitet kring samma tidpunkt. Kilhammar (2011) beskriver att en 

bakomliggande förklaring anses vara fenomenet mode. Grape m.fl. (2006) menar att 

nyttjandet av institutionell teori som ramverk ses som ett lämpligt verktyg för att skapa 

förståelse för vilka drivkrafter som ligger bakom det irrationella beteende som påverkar 

organisatoriska förändringar. Kilhammar (2011) beskriver att den sociala kontexten 

påverkar organisationen och att organisationer söker legitimitet för att få tillgång till 

resurser som antas ge en positiv inverkan.  

 

För att beskriva omgivningens påverkningsfaktor brukar begreppet diskurs införas. 

Detta för att skapa förståelse för den sociala kontexten som cirkulerar kring 

organisationer. Diskurs handlar om ett allmänt, offentligt samtal om en företeelse 
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(Kilhammar 2011). Den formar den sociala världen och avspeglar den och har därmed 

en betydande roll för idéspridning samt det irrationella beteende som ger upphov till 

organisationsförändringar. Kilhammar (2011) beskriver att det sker en ömsesidig 

påverkan mellan diskursen och dess deltagare som påverkar hur praktikerna blir 

formade. Deltagarna anses besitta makt och ha olika grad av inflytande. Vad som 

behandlas i diskursen varierar med tiden och den tenderar att skapa vägledning gällande 

normer och vilka problem som anses aktuella (ibid). Det som klassificeras som aktuellt 

uppmärksammas inom organisationer.  

2.3.1	Hur	organisationer	kan	likna	varandra		
Den process när organisationer väljer att ta till sig det som omgivningen uppfattar 

rationellt benämns isomorfism. Organisationer blir därmed lika varandra och allt mer 

homogena. Boxenbaum och Jonsson (2008) menar att det finns många studier som 

påvisar att isomorfism bidrar till spridning av idéer och moden. När organisationer 

känner sig pressade antas de adoptera modeller och praktiker utan att nyttja dem fullt ut, 

detta för att skapa legitimitet.  

 

DiMaggio och Powell (1983) var de som huvudsakligen utvecklade termen institutionell 

isomorfism. Detta syftar till att organisationer måste ta hänsyn till andra organisationer 

där de inte endast konkurrerar om kunder och resurser, utan även om politisk makt, 

legitimitet och ekonomiskt välmående. De isomorfa krafterna påverkar och styr därmed 

organisationer. Institutionell isomorfism kan ta form som normativ, tvingade eller 

mimetisk. Dessa tre krafter ses mer som analytiska kategorier och även om de i teorin 

kan särskiljas, är fallet dock inte lika enkelt när det kommer till att undersöka detta 

empiriskt (Eriksson-Zetterquist 2009). 

 

Tvingande	isomorfism	

Tvingande isomorfism inkluderar staten och de mer politiska påtryckningarna för ökad 

reglering och kontroll. De högre instanserna ”tvingar” mindre starka organisationer att 

följa efter och anpassa sig till regelverk, reformer, informella och formella krav. Dessa 

krafter skapar ramar till vad som anses vara rätt och fel och inom organisationer vilket 

bidrar till att arbetssätt och processer blir mer standardiserade (Edvik 2008). Eriksson-

Zetterquist (2009) ser staten som en organisation vilken besitter mycket makt som 
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genom lagstiftande och som genom starkt styrande krafter kan påverka samt forma 

organisationer. 

  

Imiterande	eller	mimetisk	isomorfism	

Eriksson-Zetterquist (2009) menar att imiterande eller mimetisk isomorfism ofta 

förekommer när företag befinner sig i någon form av osäkerhet, vilket är en mycket 

drivande förändringskraft (DiMaggio & Powell 1983; Edvik 2008). Vidare beskriver 

DiMaggio och Powell (1983) att organisationer tenderar att tillämpa företeelser och 

innovationer för att stärka sin legitimitet. Detta är ett resultat av strävan efter att bli 

uppfattade som moderna organisationer som ständigt försöker utveckla sin verksamhet. 

Om innovationerna resulterar i positiva effekter, leder det till att fler organisationer 

intresserar sig för dem och därmed börjar de imitera varandra (DiMaggio & Powell 

1983). Organisationer inom samma fält tenderar att forma sig efter organisationer som 

anses mer legitima. Sevón (1996) beskriver att västvärlden är en tävlingsinriktad 

civilisation där framgångsrika organisationer och individer blir belönade vilket leder till 

att andra vill ta efter och imitera de strategier, policys, strukturer, teknologier, 

preferenser och produkter som framgångsrika organisationer och individer nyttjar. 

Imitation ses därmed en process av identitetstransformation. Den skapade identiteten är 

i detta fall varken en kopia eller en helt ny skapelse, utan snarare någonting mellan 

dessa idealtyper (Sevón 1996). Den organisation som utvecklat eller tidigt tar sig an 

vissa praktiker fungerar som förebild och inspirationskälla för andra, mer osäkra, 

organisationer. De statuerar som exempel för alternativa metoder, arbetssätt eller 

regelverk som antingen kan imiteras eller inte (DiMaggio & Powell 1983). Mimetisk 

isomorfism relateras även till den osäkerhet som organisationer bemöter via att 

teknologier, utvecklingsbehov och omvärldsvillkor förändras (Edvik 2008). 

 

Normativ	isomorfism	

En ytterligare drivkraft av homogeniseringsprocessen är normativ isomorfism. Normativ 

isomorfism syftar till den makt och det inflytande som utbildningar och yrken anser sig 

ha sett till vad som är det rätta sättet att agera och utföra uppgifter på. Medlemmar inom 

ett visst yrke kan befinna sig i gemensamma kunskapsfält (Edvik 2008). De strävar efter 

att skapa och ta sig an modeller vilka agerar som vägvisare för hur arbetet ska 

genomföras samt kontrolleras (Eriksson-Zetterquist 2009). Här kan ett exempel vara en 

arbetsplats där huvudpersoner har utbildat sig vid ett litet urval av universitet och på så 
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vis skolats på ett liknande sätt. Personerna kan ha haft en liknande karriärbanor, tar till 

sig liknande arbetsmetoder och modeller på arbetsplatsen samt sprider sedan vidare det 

till mindre företag som de senare i karriären hamnar på. Ännu en drivkraft till hur 

organisationer kan liknar varandra är att företag ofta använder sig av kända 

konsultbyråer som sprider snarlika koncept till sina kunder. Detta resulterar i att 

processer och strukturer hos organisationer, både inom och mellan branscher, efterliknar 

varandra (Røvik 2000). Edvik (2008) beskriver att kunskap som genereras via 

utbildningar kan klassas som “rätt” kunskap för ett specifikt yrkesområde. Effekten blir 

att just denna kunskap anses som bättre lämpad än andra. Flertalet forskare talar även 

om hur exempelvis konsulter, media och personer besitter en stark förmåga att influera 

andra och är därmed viktiga aktörer i denna process (Røvik 2000; Kilhammar 2011; 

Czarniawska & Joerges 1996; Edvik 2008).  

2.3.2	När	moderna	organisationer	entusiasmeras	av	populära	
recept	
Anledningen till att organisationer och aktörer väljer att intressera sig för samt ta sig an 

nya idéer och företeelser kan variera. Røvik (2000) beskriver tre möjliga orsaker vilka 

kan uttryckas som det bakomliggande behovet till varför organisationer väljer att 

intressera sig för nya lösningar. Han menar att valet till ta an nya idéer kan motiveras 

genom antingen; äkta organisationsinterna problem, externt skapade 

problembeskrivningar, eller som uttryck för identitetsförvaltning. De bakomliggande 

argumenten grundar sig i realistiska, nyinstitutionella, litteraturförankrade och 

identitetsskapande orsaker (ibid). 

 

Motivation	genom	äkta	organisationsinterna	problem 

Att en organisation intresserar sig för och tar sig an nya idéer motiverat av äkta 

organisationsinterna problem kan bero på flera orsaker. Røvik (2000) identifierar tre 

olika tillstånd som uppmärksammar detta handlande. De bakomliggande orsakerna kan 

antingen vara att de metoder och processer som används inom organisationen inte 

fungerar som förväntat eller att organisationer upptäcker nya modeller och begrepp som 

skulle förbättra och eventuellt tänkas lösa de interna problem som existerar. Røvik 

(2000) beskriver även att stora verksamhetsförändringar ibland kräver nya lösningar, 

som inte existerar internt, i form av metoder, idéer eller koncept för att bättre kunna 

svara till den rådande omvärlden och miljön som organisationen verkar i. Potentiella 
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eller redan existerande problem inom organisationen är oftast den utlösande faktorn till 

varför organisationer väljer att söka sig till nya idéer och lösningar (ibid). Czarniawska 

och Joerges (1996) menar på att en individ eller organisation måste ha ett upplevt behov 

eller ett problem för att kunna relatera till idén och därmed möjliggöra att den väljs att 

tas an. Vidare har dessa idéer som kopplas till interna organisationsproblem bättre 

förutsättningar för att bli tilltagna och implementerade än andra idéer (ibid). 
 
Motivation	genom	externt	skapade	problembeskrivningar		
Tidigare diskuterades det att organisationer söker sig till nya idéer och lösningar utifrån 

egna interna problem. En annan anledning kan antas vara att institutionella omgivningar 

föreslår nya lösningar till problem som växt fram ur tidstypiska problemdefinitioner 

(Røvik 2000). Organisationer väljer att applicera sina interna problem på dessa externa 

problemdefinitioner vilket motiverar dem till att ta sig an en ny idé. Organisationer tror 

oftast att dessa problemdefinitioner är något som upptäckts internt och var på 

motivation för omhändertagande skapas. Røvik (2000) beskriver att det finns tre 

anledningar till varför organisationer accepterar dessa externt skapade 

problembeskrivningar.  

 

Många managementkoncept kretsar runt hur organisationer identifierar övergripande 

organisatoriska problem och erbjuder lösningar på dem. Røvik (2000) beskriver att 

problemen som identifieras i idéerna är ofta en förenklad bild av det som organisationer 

upplever, där omvärlden egentligen är mycket mer komplex och svårdefinierad än vad 

som beskrivs i problemet. Idéerna tydliggör och sätter ord på de problem som 

organisationen identifierar sig med och kan därmed enklare relateras till samt skapa 

förståelse kring vad de ämnar till att lösa. Vidare kan en organisation lätt falla för 

föreställningen om att relatera till de problem som andra organisationer anses besitta. 

Røvik (2000) förklarar anledningen till varför organisationer väljer att ta sig an externt 

skapade problembeskrivningar grundar sig i tanken om att organisationer i sig är lika 

varandra. Røvik (2000) beskriver slutligen att viss litteratur väljer att presentera 

problembeskrivningar som något faktabaserat och vetenskapligt förankrat. Problemen 

ses därmed som rationella. Med den uppfattningen är det sannolikt att organisationer 

accepterar problembeskrivningarna och använder dem som argument för att motivera 

sig själva till att ta an nya idéer.  
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Motivation	genom	uttryck	för	identitetsförvaltning	
Organisationer har likt individer identiteter med vilka de konstruerar sin existens och 

bildar sociala identiteter (Røvik 2000; Kilhammar 2011; Sevón 1996). Vidare beskriver 

Sevón (1996) att modern identitet inkluderar självrespekt, effektivitet, självständighet 

och flexibilitet. När aktörer kommer i kontakt med någon med en liknande identitet och 

denne påvisar indikationer för framgång, skapas det frågor inom organisationen för att 

uppnå samma framgång (ibid). Røvik (2000) beskriver är att när en organisation vars 

identitet ifrågasätts, blir denne extra mottaglig för nya idéer. En översättning kan därför 

vara en grundläggande faktor för att skapa en identitet vilket gör att det därmed handlar 

om identitetsförvaltning. Om en organisation väljer att ta sig an en idé sänder det ut 

interna signaler vilket påverkar organisationens syn på sig själva men även ett försök till 

att påverka utomståendes syn. Nya idéer som kommer kan därför vara ett sätt för 

organisationer att förvalta identiteten och upprätthålla en image (ibid). Organisationer 

kan ha därmed ha som avsikt att efterlikna andra organisationer som anses mer moderna 

och framgångsrika. Vidare kan orsaken till att ta sig an nya idéer även ses som ett hot 

mot den befintliga identiteten. När organisationen väljer att ta sig an en idé som alla 

andra också väljer att intressera sig för suddas det självständiga och unika bort. Allt 

resulterar i en balansgång mellan identitetens två motsatsfyllda parter, att vara lik eller 

olik någon annan (ibid). Identitetsskapande kan även uppstå genom gemensamma 

upplevelser organisationer emellan, vilka är en viktig beståndsdel i identiteten. Vid 

dessa händelser kan även nya idéer introduceras och skapa nyfikenhet hos en 

organisation (ibid).  

2.4	Idéspridning	likt	ett	virus	
Inspirerad av en virusmetafor beskriver Røvik (2011) hur idéer sprids i vårt samhälle. 

Forskaren skapade intresse för metaforen i och med ett virus förmåga att sakta sprida sig 

och infektera nya celler i sin omgivning. Det finns således ingen total motståndskraft 

mot viruset. Modellen bygger på sex faser vilka tillsammans bygger kärnan i virologin. 

När virusmetaforen sätts i relation till idéspridning, skapar den en djupare förståelse 

kring hur idéer och fenomen sprids mellan och inom organisationer (ibid). Det som gör 

virusmetaforen unik är att spridningsprocessen även kan starta ifrån lokala 

organisationers anpassningar av en idé, både inom och utanför organisationens gränser 

(ibid). Idén sprids vidare till andra organisationer genom antingen direktkontakt med 

ursprungskällan eller vid ett redan smittat objekt.  
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Virus är en tyst företeelse som sprider sig genom olika faser där det till viss del möter 

motstånd på vägen, Smittograden kan därmed variera. En viktig aspekt är att 

värdorganisationen som bärare av viruset är aktiv, då det bidrar till fortsatt spridning av 

viruset. En annan viktig aspekt är att valet av att bli smittad inte alltid är frivilligt, där 

organisationer som kommer i kontakt med begreppet kan smittas mot sin vilja (Røvik 

2011). Som regel brukar ett virus trigga en försvarsmekanism i form av ett 

immunförsvar när den försöker infektera en ny organisation. Varpå det kan tänkas 

identifieras fyra olika avslagsmekanismer i olika steg av spridningsprocessen, vilka är; 

icke-adoption, isolering, förfallelse och avstötning. Dessa skapar ett internt försvar i 

olika skeenden av spridningsprocessen (ibid). Røvik (2011) förklarar att förändring kan 

uppstå inom en infekterad organisation i förhållande till hur idén nyttjas i 

ursprungskällan, där replikeringsfasen syftar till att viruset börjar dela på sig själv och 

sprids inom den smittade organisationen. Detta steg kan även liknas vid att en idé blir 

omvandlad till handling. Processen kan påverkas av regulatorer som organisationen 

måste anpassa sig till men även utav om det bedrivs utbildning gällande idén, där 

kunskap sprids gällande hur idén ska nyttjas (ibid). Inkubationstiden refererar till den tid 

från att infektionen sker tills att symptom visas. Det syftar även på det temporära eller 

permanenta omhändertagandet av en idé. Fokus riktas mot materialisering och 

dokumentation av företeelsen (ibid). När idéer blir dokumenterade bidrar det till att 

tillgängligheten kring dem ökar (Kilhammar 2011). Det skapas en 

materialiseringsprocess (Edvik 2008), varpå vidare forskning och intresse för idén 

uppstår. När en idé ger upphov till ett handlingsmönster under en längre tid bildar det en 

brygga mellan idéstadie och institutionalisering (Edvik 2008; Røvik 2000; Czarniawska 

& Joerges 1996). Inom mutationsfasen sker strukturella förändringar utifrån idén och 

replikeringsprocessen ter sig likartat i sin utformning. Framgångssagor visar sig vilka 

blir till inspirationskällor för virusets fortsatta spridning till nya organisationer (Røvik 

2011). För fortsatt spridning riktas fokus mot översättning (Czarniawska & Joerges 

1996). Vissa virusinfektioner blir kroniska varpå anpassningar skapas kring dem. Andra 

hamnar i ett sovande tillstånd, där viruset lämnar spår och delvis finns kvar inom den 

infekterade organisationen. Dock visar sig inte viruset förrän det triggas igång vid ett 

nytt tillfälle (Røvik 2011).  
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3.	Metod	
Metodkapitlet kommer förklara vilket vetenskapligt perspektiv som tillämpats samt den 

forskningsstrategi och forskningsdesign som studien är utformad efter. Valda metoder 

är framtagna i linje med det valda nyinstitutionella perspektivet vilket genomsyrar 

studien i sin helhet. Datainsamling, tillvägagångssätt och hur data analyserats tas även 

upp där kapitlet avslutas med en diskussion kring kvalitet och etik. 

3.1	Vetenskapligt	perspektiv	
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver vetenskap som produktion av ny kunskap. 

Vetenskapens främsta uppgift är att tolka och skapa förståelse för den verklighet vi 

lever i. Genom att skapa förståelse och kunskap om vår omvärld krävs det att 

antaganden görs, dessa leder till att det skapas olika synsätt. För att ett tillvägagångssätt 

ska kunna accepteras som en rimlig vetenskaplig metod finns endast ett krav, vilket är 

att det ska vara ett bra sätt att söka och få fram svaret på de frågeställningar som studien 

syftar att besvara (Sjöström 2011). Bland vetenskapliga perspektiv brukar två 

extrempunkter särskiljas; det positivistiska och det hermeneutiska perspektivet, där det 

är arten av den sökta kunskapen som skiljer dem åt (ibid). Det positivistiska 

perspektivet brukar beskrivas som ett objektifierat synsätt med avsikt att medföra 

kunskapsspridning (Starrin 2011). Då syftet med vår studie är att öka förståelsen för 

fältinteraktioners uppkomst och deras påverkan på översättningsprocessen har vi valt att 

inta ett hermeneutiskt perspektiv.  

 

Det hermeneutiska perspektivet grundar sig inom socialvetenskapen där studier med ett 

hermeneutiskt perspektiv brukar kännetecknas genom att det syftar på att skapa en 

helhetsförståelse genom ett subjektivt förhållningssätt (Starrin 2011). Perspektivet 

brukar benämnas det tolkande perspektivet, då forskaren genom tolkning skapar en 

helhetsbild. Den helhetsbild vi vill fånga är diskursen kring agil HR för att kunna tolka 

och översätta det till en vetenskaplig kontext. Sjöström (2011) beskriver att genom 

sökande för kunskap om hur innebörder och intentioner ger upphov till handlande kan 

mening skapas om varför sammanhang uppstår. Med det nyinstitutionella perspektivet 

som ramverk, är det vår tolkning av företeelsen som kommer ligga till grund för studien. 

Vid sökandet efter att försöka begripa den värld vi lever i idag brukar ett hermeneutiskt 

perspektiv intas. Bryman och Bell (2011) förklarar att när en forskare intar ett 
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samhällsvetenskapligt synsätt eftersträvar forskaren att beskriva hur människor tolkar 

företeelser och fenomen, men även att resultatet i slutändan kan sättas i en 

samhällsvetenskaplig kontext. Detta samspelar med vårt syfte då vi ämnar studera ett 

specifikt fall för att skapa förståelse för en företeelse i en bredare kontext. Under vår 

forskningsprocess har en bred bas av litteratur behövt läsas för att skapa en 

förförståelse, delvis redan innan studiens början. För att kunna tolka de olika 

definitioner och filosofier kring nyinstitutionell teori, fält, fältinteraktioner, 

översättningsprocessen, agilitet och dess nyttjande inom HR-funktioner ser vi ett 

hermeneutiskt perspektiv som ett bra sätt att finna svaret på detta. Översättning är i sig 

själv en tolkande process vilket skapas mellan aktören och den gällande företeelsen 

(Czarniawska & Joerges 1996). Studien skulle därmed kunna ses som en översättning i 

sig själv, att utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv kunna översätta diskursen kring agil 

HR. 

3.2	Forskningsstrategi	

3.2.1	Kvalitativ	studie	
Vår studie kommer fokusera på att undersöka ett fenomen, hur idéer översätts, samt en 

företeelse, fältinteraktioners uppkomst. Starrin (2011) menar att studier av empiriska 

fenomen alltid är av kvalitativ karaktär om syftet med studien är att skapa förståelse. I 

hand med hermeneutiken ser vi en kvalitativ studie som en mer passande strategi för att 

besvara våra frågeställningar än med en kvantitativ studie. Detta för att fånga djup och 

institutionella logiker kring företeelsen (Reay & Jones 2016). Studien bör därmed 

fokusera på kvalitet och inte mängd (Starrin 2011). Det centrala i kvalitativa studier 

beskrivs som att finna de kategorier och beskrivningar som bäst förklarar de samband 

som skapas i omvärlden. Justesen och Mik-Meyer (2011) förklarar att en kvalitativ 

studie är passande för att skapa en ökad förståelse för ett fenomen där fokus ligger på att 

värdera betydelse, där ord värderas framför siffror, deltagarens uppfattning framför 

forskarens, processinriktning framför statistik och närhet framför distans. Då begreppet 

agil HR anses vara svårdefinierat behöver vi befinna oss nära aktörerna i den berörda 

diskursen för att skapa förståelse för deras tolkningar av begreppet. Genom djupgående, 

längre intervjuer kommer vi både få nära kontakt, kvalitativt material och tid att 

reflektera kring de institutionella logiker som kan tänkas förklara de bakomliggande 

orsakerna till aktörers tolkningar och agerande (Reay & Jones 2016).  
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Sett till tidigare forskning som intar ett nyinstitutionellt perspektiv är kvalitativa studier 

den forskningsstrategi som dominerar (Kilhammar 2011; Edvik 2008; Reay & Jones 

2016). Författarna beskriver att ett öppet synsätt är viktigt för att kunna tolka aktörer för 

att vidare kunna skapa förståelse för egna tolkningar. Reay och Jones (2016) menar att 

den kvalitativa metoden är den mest använda vid institutionella studier och fördelaktig 

då den har förmågan att fånga institutionella logiker. Den kvalitativa studien skapar 

därmed en kausalitet till varför ett fenomen ter sig på ett visst sätt (Edvik 2008). Studien 

använder sig av teorier i hand med vårt valda perspektiv. För att skapa en tolkning och 

en helhetsbild av agil HR, kan de nyinstitutionella teorierna i hand med en kvalitativ 

studie hjälpa oss att fånga detta.  

 

Jonsson (2006) presenterar en analysmodell vid användning av institutionell teori där 

studien sker i fem steg. Analysmodellen behandlar hela översättningsprocessen från 

translokal nivå ner till mikronivå. Vid mikronivå ligger analysens fokus på att fånga 

nyckelaktörers översättningar utav en idé där datainsamlingen bör vara utav 

intervjukaraktär (ibid). Intervjuer är den primära insamlingsmetoden som vår studie 

kommer använda sig av i syfte att fånga aktörers översättningar av agil HR. Starrin 

(2011) anser att en kvalitativ metod även bör nyttjas vid analys på mikronivå där 

avseendet är att skapa förståelse. Slutligen menar Sjöström (2011) att val av metod har 

en avgörande roll för vilka fenomen forskaren anser studera och att det därmed lägger 

grunden för vilka tolkningar som kan göras i slutändan. 

3.2.2	Ansats	
Det valda vetenskapliga angreppssättet beskriver det tillvägagångssätt som forskaren 

närmar sig den empiriska verkligheten på. Som tidigare nämnt intar vi ett 

hermeneutiskt, tolkande perspektiv med utgångspunkt i nyinstitutionalismen. Bryman 

och Bell (2011) beskriver att det finns två typer av angreppssätt när det gäller att 

kombinera empiri med teori; den deduktiva och induktiva metoden. Motsättningsvis 

finns det forskare som menar på att det är svårt att hålla sig helt och hållet till en utav 

dem. Det har därför utvecklats ett angreppssätt där forskare har möjlighet att genomföra 

studier genom samverkan mellan empiri och teori, vilket benämns som abduktion 

(Starrin 2011). Starrin (2011) anser att vid nyttjandet av en kvalitativ metod bör 

analysprinciperna vara av abduktionskaraktär. Det handlar om att upptäcka något och 
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det är de interna sambanden som eftersöks. Analysen vill därmed framkalla förståelse 

för helheten genom att studera beståndsdelarna. Vår studie har sin utgångspunkt i 

intresset kring agila metoder vilket vi för första gången kom i kontakt med genom 

tidigare universitetskurser och undervisning med olikartat fokus. Detta fångade vårt 

intresse med grunden i de olikartade sammanhangen vi kommit i kontakt med det, varpå 

vi vill skapa ökad förståelse för detta.  

 

Under sökandets gång skapades intresse för hur agila metoder, som grundar sig inom IT 

och systemutvecklingsbranschen, nu börjat sprida sig till helt olikartade funktioner, där 

vi slutligen fastnade för agil HR. Därmed började sökandet efter teorier som kunde 

antas förklara denna spridning, varpå vi fann den nyinstitutionella teorin och 

översättningsprocessen som kunde tänkas förklara den förändring som uppstått. Det går 

således även att argumentera för att studien intar en induktiv ansats med sin empiriska 

utgångspunkt (Bryman & Bell 2011). Däremot anser vi att den abduktiva ansatsen är 

mer lämpad för vår studie då de bakomliggande teorierna styrt undersökningen och 

format det fokus som studien tagit. Figur 3.1 visualiserar vår forskningsprocess med 

startpunkt i det empiriska fenomenet, där en växelverkan mellan empirin och teorin 

mynnar ut i en analys (Starrin 2011).   

 

 
Figur 3.1: Vår forskningsprocess 

 

Starrin (2011) beskriver abduktion som denna ständigt växelverkande process mellan 

observationer och idéer och mellan delar och den framväxande helheten, vilket talar för 

att en abduktiv ansats nyttjats vid denna studie (ibid). Insamlingen av empiri och teori 

utvecklas därmed under processens gång, där det ständigt finns utrymme för förändring. 

Vid användandet av en kvalitativ studie är det även vanligt förekommande att insamling 



25 
 

av data och analys sker parallellt, vilket skapar denna växelverkan. Starrin (2011) 

beskriver även att de processer som leder till att människor upptäcker nya förståelser för 

ett fenomen brukar vara förknippade med den abduktiva ansatsen.  

3.3	Forskningsdesign		

3.3.1	Fallstudie		
För att skapa förståelse för det fenomen vi observerat har vi valt att studera ett specifikt 

fall som tidigare nämnts, fallet agil HR i Sverige. Vi valde att fokusera på detta 

specifika fall då vi funnit indikationer på att de nyinstitutionella drivkrafterna således 

verkar starka inom HR-fältet (Berglund 2002). Men även för att vi funnit att diskursen 

gällande agil HR tenderar att vara som mest aktiv i Sverige. Genom att studera detta 

specifika fall har vi förhoppningar om att de bakomliggande drivkrafterna som påverkat 

översättningen tydligt ska kunna urskiljas. Frågeställningarna är av hermeneutisk 

karaktär vilka är tolkande, där en fallstudie kan hjälpa oss att öka förståelsen inom det 

valda området. Syftet med utformandet av en fallstudie är att fånga de aktörer som är 

aktiva i diskursen och kan tänkas ha en påverkan kring de praktiker och tolkningar som 

utformats. Enligt Denscombe (2010) ämnar en fallstudie till att fånga en helhetsbild av 

ett fenomen med fokus riktat mot relationer och processer, vilket vi utifrån våra 

frågeställningar ämnar att fånga. Just fokuseringen kring relationer och samband har vi 

beaktat som intressant redan vid studiens början. Därmed försökte vi skapa oss en 

övergripande förståelse kring fältinteraktioner samt spridningsprocessen av agila 

metoder mellan olika fält och branscher.   

 

Utifrån diskursen agil HR har vi valt att skapa kategorier av de aktörer som kan antas ha 

en likartad syn på begreppet, detta för att säkerställa att olika perspektiv fångas. Agil 

HR är inte ett isolerat fenomen utan diskursen bedrivs av flertalet aktörer vilka vi tror 

kan vara relevanta att studera för att uppnå studiens syfte. Detta visualiseras i figur 3.2 

nedan. Kategoriseringen har tagits fram utifrån vår teoretiska referensram då vi anser att 

områdena är relevanta att undersöka beroende av de institutionella logiker vi vill fånga 

(Reay & Jones 2016). Dessa kommer i sin tur att ligga till grund för vår analys. Genom 

att betrakta fallet agil HR som en helhet kan vi även tänkas upptäcka hur de olika 

aktörerna i diskursen påverkar varandra, kunna urskilja fält samt hur interaktioner 

mellan fält kan tänkas uppstå (Denscombe 2016). Detta går även i hand med det 
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helhetsperspektiv som det nyinstitutionella perspektivet syftar till att fånga genom 

tolkning utifrån fokusering på beståndsdelar.  

 

 
Figur 3.2: Diskursen agil HR och dess aktörer 

 

Fallstudien är utformad för att öka förståelse för fältinteraktioners uppkomst och deras 

påverkan på idéers översättning. Yin och Nilsson (2007) samt Denscombe (2010) 

beskriver en fallstudie som en studie av ett nutida fenomen där kontextuella faktorer är 

väsentliga för att förstå fenomenet i ett konkret socialt sammanhang. Vi har sedan 

studiens början varit intresserade för de sociala konstruktioner vilka skapas i vårt 

samhälle men även inom organisationer. Därför kan användandet av en fallstudie vidare 

tänkas bidra med förståelse och djup till vår studie. Yin och Nilsson (2007) förklarar 

även att fallstudier är något mer än bara explorativt, de är även förklarande och 

deskriptiva. Vår studie har ett explorativt syfte då det råder bristande forskning inom 

området varpå en fallstudie därmed skulle harmonisera väl med detta. En fallstudie 

fokuserar på att skapa förståelse för en händelse när forskaren vill studera aktuella 

företeelser i omvärlden (ibid). Detta talar för att vid användning av en fallstudie skulle 

det genererade resultatet tänkas bidra till vetenskapen och framtida forskning inom 

området genom att ökad förståelse skapas.  

 

En fallstudie brukar kännetecknas av att studera en liten men realistisk miljö och 

därmed kunna beskriva stora delar av verkligheten (Denscombe 2010). Detta går även i 

hand med vårt hermeneutiska perspektiv där fokus ligger på att kunna tolka en helhet 
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utifrån studerade delar (Starrin 2011). Dessutom kan den djupgående informationen 

som används för att upptäcka bakomliggande institutionella logiker och drivkrafter 

samspela med de frågeställningar vi syftar att söka svar på (Denscombe 2010; Reay & 

Jones 2016). En fallstudie kopplas vanligtvis ihop med kvalitativ forskning vilket ofta 

berör en plats såsom en organisation, arbetsplats eller person och avser att förklara det 

på ett detaljerat sätt (Yin & Nilsson 2007). Vi anser att för att uppnå syftet med vår 

studie är detaljer viktiga, detta för att kunna skapa en djupare förståelse för tolkning. Då 

översättningen fokuserar på relationen mellan idén och aktörerna (Czarniawska & 

Joerges 1996) kan även detaljerna spela en viktig roll för resultatet. Fallets ramar 

begränsas till diskursen agil HR där vi endast valt att fokusera på relevanta aktörer med 

en direkt koppling till begreppet. Enligt Denscombe (2010) bör en bra fallstudie kunna 

ses som en självständig enhet och ha tydliga gränser, vilket skapas genom 

beskrivningen ovan. 

 

Vi finner även fallstudier som vanligt förekommande vid forskning som utgått ifrån ett 

nyinstitutionellt perspektiv. Kilhammar (2011) förklarar att det finns en tradition av 

användandet av fallstudier av enskilda organisationer med ett nyinstitutionellt 

perspektiv som utgångspunkt. Eftersom vi har valt att utforma vår fallstudie på ett 

olikartat sätt än det som Kilhammar (2011) beskriver tror vi detta kan vara intressant för 

det slutliga resultatet. Vi har valt att utforma vår kring en diskurs och genom detta 

utformande kan vi tänkas finna nya kopplingar till vilka institutionella logiker som kan 

förklara de förändringar som uppstår gällande vår företeelse. Yin och Nilsson (2007) 

beskriver att syftet med en fallstudie bör vara att bidra med kunskap vilket vi tror att vår 

studie kan tänkas uppnå i och med denna specifika utformning. Denscombe (2010) 

diskuterar analytisk generalisering och menar att en fallstudie kan användas för att 

utveckla redan existerande teorier. Forskaren menar att en fallstudie syftar till att genom 

analys kunna upptäcka begrepp och påståenden vilka kan förklara vad som händer samt 

varför de inträffar. Vår studie ämnar att öka förståelsen för fältinteraktioner och deras 

påverkan på hur idéer översätts, utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv. Fokus riktas mot 

fält, fältinteraktioner, översättning och bakomliggande drivkrafter.  
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3.4	Datainsamling	

3.4.1	Litteraturinsamling	
Som tidigare beskrivits inleddes vår studie med att förstå de teorier och branscher som 

studien skulle beröra. Detta för att säkerställa att undersökningen skulle hålla god 

kvalitet (Kvale & Brinkmann 2014). Den litteraturinsamling som gjorts består av både 

böcker, vetenskapliga artiklar, dokumentationer och statliga rapporter. Böckerna vi 

använt oss av har primärt fokuserat på nyinstitutionella teorier då mycket information 

gällande detta område återfinns i just bokform. Författarna av de böcker och teorier som 

studien grundar sig på anses som framstående inom ämnet och innehar därmed hög 

trovärdighet och relevans. Böckerna återfinns i Linköpings Universitetsbibliotek och 

med hjälp av sökverktyget UniSearch kunde vi få en överblick av det urval som fanns 

till förfogande. De artiklar som vi använt oss av har hittats genom sökverktygen Scopus, 

Google Scholar och även här i UniSearch. För att finna den relevanta litteraturen har vi 

även utgått ifrån tidigare forskning där den använda litteraturen har bidragit som 

inspirationskälla till vidare litterära källor. Utifrån våra inspirationskällor har vi sökt 

upp ursprungskällan för att skapa vår tolkning av dem. Ett urval av de sökord som 

använts är ”diffusion”, “field”, “fältinteraktion”, “inter-field”, ”institutional 

theory”,”institutionell teori” och liknande. Då nyinstitutionell teori innehåller många 

olika och vida begrepp har det krävts en bred litteraturgenomgång för att förstå och 

välja de definitioner som vi ansett varit mest lämpliga för vår studie. Grape m.fl. (2006) 

menar att områden inom den institutionalistiska läran är abstrakta. Många begrepp är 

fortfarande under utveckling vilket gör det upp till forskarna själva att definiera hur 

begreppen ska användas.  

 

Gällande agilitet och agil HR har processen varit svårare. Vid sökningar på “agilitet” 

och “agile”, “agile manifesto” har vi tillhandahållits med ett rikligt urval av material, 

där vi valt att fokusera på grunderna och ursprungskällorna kring det agila manifestet. 

Desto svårare har det varit med begreppet “agil HR”, “agil HRM”, “agile HR”, då 

begreppet är diffust och tidigare forskning har knappt benämnt termen. Men det är även 

intressant då vår studie ämnar delvis till att öka kunskapen om detta begrepp, vilket 

kommer presenteras i empirikapitlet samt analyseras i uppsatsens avslutande del.  



29 
 

3.4.2	Intervjuer		
Med stöd i den kvalitativa ansatsen har insamling av empirisk data främst grundat sig i 

kvalitativa intervjuer. Detta för att kunna fånga aktörernas tolkningar och definitioner 

gällande agil HR. Detta är grundläggande för att kunna skapa en helhetsförståelse i hand 

med det hermeneutiska perspektivet samt den kvalitativa ansatsen (Starrin 2011).  

 

Att använda sig utav intervjuer som forskningsteknik skapas möjlighet för forskaren att 

tillgodoses med beskrivningar utifrån den intervjuades perspektiv. Detta i syfte att 

kunna tolka innebörden av en företeelse (Kvale & Brinkmann 2014), men även som en 

teknik att fånga personliga erfarenheter (Reay & Jones 2016). Yin och Nilsson (2007) 

ser intervjuer som en lämplig metod för empiriinsamling vid nyttjande av en fallstudie, 

vilket går i hand med vår forskningsdesign. Informella eller kvalitativa intervjuer har 

som utgångspunkt i att försöka förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 

erfarenheter den har samt hur den uppfattar världen (Trost 2010). Det är därmed en 

lämplig teknik för att kunna fånga detaljer. I hand med det nyinstitutionella perspektivet 

har vi intresse av att skapa förståelse för tolkningar och översättningar vilka grundar sig 

i mer än bara ord (Reay & Jones 2016).    

     

Enligt Trost (2010) finns det många olika intervjuformer som benämns på olika sätt. Det 

som främst urskiljs är graden av standardisering och strukturering. Där standardisering 

syftar på till vilken grad frågorna och situationen är densamma för alla intervjuade. 

Trost (2010) förklarar att de flesta kvalitativa datainsamlingar använder en låg grad av 

standardisering och anpassar sig till den intervjuade vilket medför stor grad av variation. 

Detta är något vi reflekterat över gällande vår studie. För att uppnå viss grad av 

standardisering valde vi att samma forskare genomförde samtliga intervjuer, även om 

den andra forskaren fanns närvarande vid vissa tillfällen. Detta för att säkerställa viss 

grad av standardisering så en intervju beskrivs som en interaktion mellan den 

intervjuade och intervjuaren (Reay & Jones 2016).  

 

Studiens intervjuer kan klassificeras som kvalitativa (Trost 2010) och halvstrukturerade 

(Kvale & Brinkmann 2014). Trost (2010) beskriver att kvalitativa intervjuer brukar vara 

mer av ostrukturerad karaktär då de fokuserar mer på detaljer än kvantitativa intervjuer. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver halvstrukturerade intervjuer i vilka den som 

intervjuar till viss del styr respondenter men samtidigt ger utrymme för respondenten att 
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ta egna initiativ till relevanta ämnen. Därför har vi nyttjat halvstrukturerade intervjuer 

vid insamling av vårt empiriska material. Vi använde öppna frågor för att låta den 

intervjuade styra samtalet. Dessutom använde vi oss utav två intervjuguider, en som 

användes vi intervjuer med HR-funktioner och en till övriga (se bilaga 1, 2 och 3). Vi 

ansåg detta tillvägagångssätt kunde ge möjlighet till fylligare svar ifrån aktörerna samt 

rikligare detaljer för tolkning till oss. Dessa intervjuguider var utarbetade utifrån den 

teoretiska referensramen och var främst till för oss själva för att upprätthålla viss 

struktur för att tillgodoses med relevant information i hand med studiens syfte. 

Följdfrågorna som ställdes blev därmed beroende på vilka ämnen som behandlades och 

följde ingen bakomliggande struktur.  

 

Studien intar ett nyinstitutionellt perspektiv vilket även återspeglas i studien i sin helhet. 

Trost (2010) menar att det vid en kvalitativ intervju kan vara behövligt att påförhand 

tillgodose den intervjuade med teman som kommer att behandlas. Detta är något vi tog 

hänsyn till i vår studie genom att redan innan intervjutillfället tillgodose den 

medverkande med information om de teman som intervjun skulle behandla. Vi valde att 

skicka ut ett mail redan innan intervjutillfället vilket informerade den intervjuade om att 

intervjun skulle behandla områdena; bakgrund, HR, agilitet samt agil HR. Vid 

tillhandahållande av förhandsinformation har den intervjuade möjligheten att förbereda 

sig och reflektera redan innan intervjutillfället. Kvale och Brinkmann (2014) anser att 

teman är passande då det ger den intervjuade möjlighet att förbereda sig vilket ökar 

kvaliteten på det insamlade materialet. Lantz (2013) beskriver halvstrukturerade 

intervjuer som en metod där den som intervjuar får möjlighet att hitta glapp mellan 

verklighet och teori men även få inslag av vad respondenten uppfattar relevant. Vidare 

att vid användande av öppna frågor ger möjlighet att söka samt finna sammanhang och 

nyanser av viktig information utöver vald teoretisk referensram. 

 

Vi valde att genomföra enskilda personliga intervjuer som varade i ca en timme vardera. 

Detta för att säkerställa att tillräckligt med information samlats in samt att undvika att 

de intervjuade påverkas av andra vilket kan ge en missvisande bild (Trost 2010). Trost 

(2010) anser att det är viktigt att undvika att intervjua flera personer samtidigt om inte 

det finns ett tydligt syfte med det. För att öka kvaliteten på den insamlade datan valde vi 

att genomföra en pilotintervju. Detta för att säkerställa att vi kom väl förberedda och att 

våra frågor var utformade på ett sätt så att den intervjuade kunde förstå dess innebörd. 
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Vid studien användes dessutom telefonintervjuer och internetbaserade videosamtal. 

Orsaken till detta var att vissa respondenter var geografiskt placerade långt bort, men 

även på grund av respondentens tillgänglighet där denne föredrog telefon eller 

videosamtal. Medvetenhet om att interaktionen inte blir densamma i dessa sammanhang 

som i ett personligt möte finns. Dock var det viktigt för studiens trovärdighet att viktiga 

aktörer inom diskursen gjordes hörda, vilket fick överväga att vissa delar i mötet gick 

förlorade. Trost (2010) beskriver att telefonintervjuer kan uppvisa olika grad av 

strukturering gentemot personliga intervjuer, men vi har försökt att få dem att efterlikna 

våra personliga intervjuer till så stor del som möjligt. 

 

Innan en kvalitativ intervju genomförs är det viktigt att den som intervjuar är inläst på 

ämnet och har ett tydligt syfte (Trost 2010; Kvale & Brinkmann 2014). Detta 

uppmärksammade vi och var mån om att vara pålästa om både ämnet och den individ 

som skulle intervjuas. Detta anser vi bidrog till bättre kvalitet på det insamlade 

empiriska materialet. Dessutom ville vi vara väl förberedda på vilka riktningar intervjun 

kunde ta och vilka följdfrågor vi kunde antas behöva ställa för att få ut den eftersökta 

informationen. Trost (2010) beskriver att när intervjun har ett mer explorativt syfte 

eftersöks den intervjuades egna infallsvinklar och information gällande ämnet. Därför är 

det viktigt att intervjuaren är förberedd på att intervjun kan ta olika riktningar och att 

intervjuaren är uppmärksam på att den intervjuade tillgodoses med den information som 

behövs för studiens syfte (ibid).  

3.4.3	Sekundärdata	
För oss har det som tidigare nämnts varit av stor vikt att fånga de aktiva aktörerna i 

diskursen gällande agil HR. Därför har vi valt att utöver vårt insamlade material från 

intervjuer även inkluderat hur konsulter och bloggare benämner agil HR. Detta för att vi 

anser dem som starka aktörer i diskursen. Kompletterande material skapar dessutom 

bättre förutsättningar för en djupare analys (Edvik 2008). För att samla in denna 

information har vi utgått ifrån de elektroniska källor som är de första alternativen som 

kommer upp på Google genom sökordet agil HR. Vi har utgått ifrån svenska sökresultat 

då studien syftar till den svenska diskursen. Syftet med detta har varit att avspegla den 

situation som organisationer själva möter vid sökandet efter information om agil HR.   
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3.4.4	Urval	

Vid kvalitativa studier vill forskaren få så stor variation som möjligt och inte ett fåtal 

likartade respondenter inom ett givet ämnesområde. Urvalet är därmed heterogent inom 

en homogen arena (Trost 2010). När forskaren på förhand väljer ut vilka variabler som 

är viktiga att undersöka kännetecknas urvalet som strategiskt (ibid). För oss har det varit 

viktigt att utifrån studiens teoretiska referensram samt valda frågeställningar fånga de 

respondenter som kunnat identifiera sig med agil HR, varpå vi därmed anser ett 

strategiskt urval som lämpligt. Identifikationen med agil HR har därmed blivit ett 

kriterium för medverkande i studien. Trost (2010) beskriver att när forskarna väljer ut 

ett litet antal som infaller med de valda egenskaperna klassificeras urvalet som 

strategiskt. 

 

När vi valde ut respondenter till vår studie började vi måla upp en kartläggning av 

diskursen agil HR och dess aktiva aktörer. Bland de utvalda respondenterna valde vi att 

dela upp dem i de kategorier som presenterades tidigare i figur 3.2, detta för att 

säkerställa att vi fångat de olika perspektiven för att urskilja de sökta institutionella 

logikerna (Reay & Jones 2016). Vi ansåg att vissa kategorier krävde fler respondenter 

än andra för att då vi till viss del sökte HR-funktioner som arbetar agil HR i praktiken. 

Detta är även en viktig aspekt vid genomförande av en fallstudie då syftet är att studera 

ett fenomen i sin verkliga kontext (Yin & Nilsson 2007). Vår studie innehåller även till 

viss del ett snöbollsurval (Trost 2010). Anledningen till detta är att vi i enstaka fall 

frågade våra respondenter om rekommendationer för ytterligare intervjuobjekt. Risken 

med att be intervjuade om rekommendationer för ytterligare intervjupersoner är att de 

speglar en liknande åsikt och därmed stör det strategiska urvalet (ibid). Eftersom agil 

HR är svårdefinierat har vi velat samla samtliga aktörer som kan identifiera sig med, 

alternativt besitter kunskap om agil HR, har detta resulterat i ett fåtal relevanta aktörer. 

Lantz (2013) beskriver att vid undersökning av en företeelse är det viktigt att fånga dess 

omfång och vi anser därför att en kombination av ett strategiskt och ett snöbollsurval 

som relevant för studien. Vidare beskriver Lantz (2013) att vid användandet av 

intervjuer vid en undersökning så krävs det att företeelsen har någon form av mening för 

den medverkande men även att det är viktigt att fånga en variation av uppfattningar. I 

tabell 3.1 nedan presenteras studiens respondenter och vilka kategorier de tillhör samt 
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tidpunkt för intervjutillfället. Där vi anser att vi lyckats fånga en bred och relevant 

variation av diskursens aktörer.  

Tabell 3.1: Presentation av respondenter  

 

3.5	Bearbetning	av	empiriskt	material		
Det hermeneutiska perspektivet med ett tolkande synsätt har genomsyrat vår analys av 

den insamlade datan. Sjöström (2011) beskriver att vid ett tolkningsarbete är det viktigt 

att forskaren kritiskt prövar rimligheten genom att ifrågasätta och reflektera kring andra 

möjliga tolkningar av företeelsen. Men belyser även vikten av att skapa ett 

helhetsintryck vid analys och tolkningsarbete av empiriskt insamlat material. Det är 

viktigt att kunna återgå till materialet i efterhand för att se i vilket sammanhang det 

uppstod, därför är det viktigt med god dokumentation (ibid). Därför valde vi att spela in 

samtliga intervjuer med undantag på respondentens begäran varpå istället anteckningar 

togs i hand med respondentens samtycke. Efter genomförandet av intervjuer valde vi 

även att transkribera inspelningarna för att enklare och på ett rättvist sätt kunna 

presentera respondenternas tankar i empirikapitlet. Trost (2010) beskriver att 

transkribering underlättar för att fånga detaljer och inte utelämna någon viktig 

information, men även för att fånga institutionella logiker (Reay & Jones 2016). Vid ett 

tolkande perspektiv är det därmed viktigt att hela tiden gå tillbaka till helheten. Detta 

gående mellan del och helhet benämns den hermeneutiska cirkeln. Sjöström (2011) 

beskriver detta som grunden till förståelse och tolkning. Efter varje intervjutillfälle har 

vi därmed direkt efter genomförd intervju diskuterat den genomförda intervjun och 

reflekterat kring informationen som lämnats. För att analysera det insamlade materialet 

har vi kombinerat två tekniker som används i analyser vid institutionella studier, 
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närmare bestämt mönstermatchning samt mönsterinducering (Reay & Jones 2016). 

Detta beskrivs som framgångsrika tekniker för att fånga institutionella logiker i ett 

kvalitativt material. Det är vanligt att teknikerna kan användas självständigt eller i 

kombination (ibid).  

 

Efter materialet transkriberats påbörjades en kategorisering av gemensamma nämnare. 

Till en början utgick kategoriseringen ifrån den teoretiska referensramen samt de 

intervjuguider som legat till grund för intervjuerna, vilket är det första steget vid 

användandet av en mönstermatchande teknik (Reay & Jones 2016). Detta skapade i sin 

tur övergripande områden och bildade mönster i det insamlade materialet. Vi valde att 

använda oss utav olika färgteman för att på ett tydligt sätt kunna skilja materialet åt. 

Därefter kunde vi finna gemensamma nämnare mellan de olika intervjuerna men det 

framkom även tydligt vilka skillnader som fanns. Parallellt skedde även en växelverkan 

mellan sekundärdatan som samlats in via elektroniska källor och dokument (ibid). 

Fokus låg ständigt i att hitta mönster i materialet.  

 

För att säkerställa att ingen viktig information utelämnades valde vi därefter att gå 

tillbaka till materialet och söka efter ytterligare gemensamma nämnare. Denna teknik 

benämns som mönsterinducering enligt Reay och Jones (2016), där forskaren försöker 

hitta mönster mellan det empiriska materialet istället för mellan materialet och teori. 

Eftersom vi inte ville strömlinjeforma det empiriska materialet efter referensramen blev 

den mönsterinducerande processen mycket viktigt i bearbetningen. Sjöström (2011) 

belyser just vikten av att vid analys undersöka all information som rör det 

undersökningen ämnar att söka svar på. Men även att detta måste göras systematiskt så 

att inte materialet strömlinjeformas och väljs ut efter forskarens förväntningar. 

Resultatet kan då antas inta en subjektiv karaktär (ibid). Därmed ville vi låta det 

empiriska materialet tala för sig själv för att återspegla en så rättvis bild av fenomenet 

som möjligt. Vi valde även att växelvis bearbeta materialet sinsemellan för att 

säkerställa att analys och tolkning inte återspeglar en vinklad syn.  

3.6	Kvalitet	
Kvalitet är en centralpunkt i vetenskapliga arbeten, utan krav på kvalitet kan forskarna 

inte göra ett gott arbete (Larsson 2011). Larsson (2011) menar att ”kvalitetskriterier” 
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ständigt benämns inom forskning och undervisning, men att de även måste ifrågasättas 

för att forskaren ska kunna vara öppensinnad och inte känna sig begränsad i sitt arbete. 

Vid en kvalitativ studie bör forskaren därför reflektera över valet av perspektiv vilket 

kommer att spegla hur forskaren väljer att presentera beskrivningen av den verklighet 

som studeras (ibid). Perspektivet kommer därmed att spegla den förståelse som 

forskaren skapar av det undersökta ämnet. Detta har vi reflekterat kring vid valet av ett 

hermeneutiskt perspektiv men även vid valet av ett nyinstitutionellt perspektiv. Som 

Czarniawska (2008) menar är den institutionella teorin i sig ett ramverk för tolkning 

vilket kan ta olika riktningar. För oss har det därför varit viktigt att alltid ha ett öppet 

sinne för de olika riktningar vår studie kunde antas ta.  

 

Det enklaste sättet för att skapa förståelse för hur en annan människa uppfattar en 

företeelse är att ställa frågor (Lantz 2013), detta är något som vi nyttjat vid användandet 

av intervjuer som primärkälla för datainsamling. Lantz (2013) förklarar att för att det 

insamlade underlaget ska möta vissa kvalitetskrav krävs granskning på ett kritiskt sätt i 

efterhand. Därför är det viktigt att redan påförhand försöka säkerställa att intervjuns 

innehåll och upplägg bidrar till god kvalitet, vilket vi beaktat i vår studie. Lantz (2013) 

beskriver även att en väl genomförd intervju medför data som möter krav på 

användbarhet. Men även att i vetenskapliga sammanhang nämns användbarhet som ett 

mått på; reliabilitet, validitet och kritiskt granskande av slutsatser. Reliabilitet och 

validitet beskriver värdet av intervjun där resultatet måste vara användbart; “En väl 

genomförd intervju skall möjliggöra resultat som är tillräckligt tillförlitliga och giltiga 

för att vara nyttiga och användbara för andra och kunna komma andra till del.” (Lantz 

2013 s.15).  

 

Det är viktigt att informationen presenteras på ett sätt att den speglar den ursprungliga 

källan. För att säkerställa detta valde vi att skicka det sammanställda empiriska kapitlet 

till medverkande respondenter. Respondenterna fick därmed ge sitt godkännande till att 

informationen inte avspeglar en missvisande bild av den medverkandes åsikt. Detta 

säkerställer även att utgångspunkterna för vår tolkning blir av högre kvalitet. Lantz 

(2013) beskriver att den som genomför en intervju försöker fånga respondentens 

uppfattningar och upplevelser kring företeelsen vid den valda tidpunkten, men att dessa 

kan förändras över tid. 
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Det är därmed viktigt att forskaren bara analyserar den information som givits vid 

intervjutillfället för att upprätthålla krav på giltighet (ibid). I vår studie är det den 

självrapporterade datan som utgör analysunderlaget.  

 

Lantz (2013) beskriver att det är viktigt att ifrågasätta både resultatet och intervjuns 

värde vid en tolkande analys. För forskare kan det därför vara viktigt att reflektera över 

hur uppsatsens bidrag kommer att stå sig i den diskurs som den kommer att beröra 

(Larsson 2011). Om bidraget innehåller resultat som kan väcka diskussioner är det 

viktigt att studien är utarbetad med god kvalitet då andra kan tänkas granska 

bakomliggande argument. Larsson (2011) beskriver att detta är ett kriterium som 

benämns diskurskriteriet som behandlar hur väl påståenden och argument klarar sig vid 

eventuella prövningar mot alternativa påståenden och argument. Detta är något som vi 

ständigt beaktat då vår studie till viss del har ett explorativt syfte i och med den 

bristande forskningen inom området. Som Furnari (2016) hävdar så behövs det mer 

forskning som berör fältinteraktioner, eftersom det även är något som sker allt oftare i 

dagens samhälle (Zietsma m.fl. 2017). Därmed värderar vi kvalitet som en viktig del i 

vår studie för att kunna bidra till detta outforskade område. Slutligen menar Larsson 

(2011) att det är viktigt att det råder harmoni mellan valda forskningsfrågor, 

datainsamling och analysteknik. Detta anser vi ha åstadkommit i vår studie då vi finner 

ett logiskt samband mellan det valda perspektivet, studiens ansats samt vald 

datainsamlingsmetod. Samspelet grundar sig även efter tidigare forskning som intagit 

ett nyinstitutionellt perspektiv. Vi tror att den valda forskningsdesignen kan hjälpa oss 

att skapa ett nytt perspektiv på fältinteraktioners uppkomst samt deras påverkan på 

idéers översättning.  

3.7	Etik	
Under en forskningsprocess är det viktigt att ta hänsyn till de individer som medverkar 

under studiens gång. Larsson (2011) menar att etik är en viktig aspekt att ta hänsyn till 

vid en vetenskaplig studie. Detta för att säkerställa att individerna behandlas med 

respekt, hänsyn till individskyddskravet och att de inte kommer till skada eller känner 

sig kränkta (Vetenskapsrådet 2002). Vid en forskningsprocess är det därför fördelaktigt 

att reflektera över och väga värdet av tillförande kunskap gentemot kravet på skydd av 

individer (Larsson 2011). Detta är något vi beaktat då vi intagit ett nyinstitutionellt 
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perspektiv vilket i sig själv till viss del är kritiskt. Vetenskapsrådets rapport om 

forskningsetiska principer från 2002 kommer därför användas som riktlinjer för att 

säkerställa att vår forskningsprocess och studie håller en hög grad av god etik.  

 

Rapporten redogör för god forskningsetik utifrån fyra huvudprinciper; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet med 

syfte att upprätthålla att god forskningsetik gentemot individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet syftar till att tydligt informera den 

medverkande om forskningens syfte, på vilka villkor deltagandet sker samt att 

deltagandet i studien är frivilligt och kan avbryta processen när som helst (Bryman & 

Bell 2011). Vi har tagit hänsyn till detta i studien genom att informera våra respondenter 

redan innan intervjuerna genomfördes. Informationen förmedlades till respondenten via 

e-post i god tid innan intervjun samt återupprepades i början av intervjutillfället. Vi har 

även fokuserat på att ständigt söka samtycke från medverkande deltagande genom hela 

vår uppsatsprocess. När en medverkande inte gav samtycke valde vi att avstå från 

exempelvis inspelningar och tog istället anteckningar på respondentens begäran 

(Vetenskapsrådet 2002). Vi har även valt att behandla alla medverkande anonymt i vår 

studie, detta för att intresset fanns bland de medverkande och beaktelse togs med hänsyn 

till konfidentialitetskravet. Generellt sett så har vi försökt hålla en god dialog med de 

medverkande genom hela vår uppsatsprocess, detta för att de även varit intresserade av 

studiens resultat.  
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4.	Empiri		

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av det empiriska material som samlats in 

via studiens kvalitativa intervjuer samt från sekundära källor gällande agilitet och agil 

HR.  

4.1	Agilitet	
Agil är synonymt med snabb, vig, rörlig och är ett uttryck som har sin grund i IT och 

systemutvecklingsbranschen (Björkholm & Brattberg 2016). Det är ett gemensamt 

samlingsnamn för utveckling av mjukvara på ett inkrementellt och iterativt sätt, namnet 

går under benämning lättviktsmetoder eller lättviktsprocesser (Gustavsson 2013). 

Uttrycket används flitigt inom IT och systemutvecklingsbranschen där det går mer och 

mer åt en branschstandard, som respondent 3 uttrycker:  

 

“Jag skulle säga att inom IT och inom projektledning så är det mer en branschstandard. 

Inte kanske som att alla implementerar det men till den grad att känner du inte till agile 

idag och har du inte en uppfattning om vad det innebär, även om den uppfattningen 

kanske är felaktig, då är du lite såhär, det är lite som tidigt 2000-tal om du inte visste vad 

internet var. Just inom IT så är det väldigt utspritt nu.”   

 

De agila arbetssätten som brukar benämnas agila metoderna grundar sig i de agila 

värderingarna och principerna; “agile är en filosofi, det är inte ett ramverk eller en 

metodik” (Respondent 3). Dessa är utarbetade som riktlinjer för grupper att bryta cykler 

av process inflation och skapa fokus mot enkla tekniker för att nå sina mål (Martin & 

Martin 2007). De agila metoderna är utvecklade som en motreaktion till de mer 

traditionella projektledningsmetoderna och fokuserar på ett mer anpassat och flexibelt 

arbetssätt mellan beställare och projektgrupp (Björkholm & Brattberg 2016). “Oftast ses 

traditionell projektledning och agile som lite av varandras motpoler, jag tycker inte att 

det är riktigt så enkelt. Men det finns många tendenser inom de två disciplinerna som 

går emot varandra” (Respondent 3). Fokus i de agila arbetssätten riktas mot att leverera 

ett så högt affärsvärde som möjligt till kunden (Björkholm & Brattberg 2016).  

 

Respondent 4 beskriver att det även finns flera empiriska bevis till att införande av agila 

projektmetoder inom IT har bidragit till ökat affärsvärde:  
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“I looked that up and it talks about a lot of different aspects of agile and one of them is the 

success rate of agile projects and this one it was 98%. So if you think of a traditional IT 

project, two out of three of them used to fail or go over budget. But now when we have 

agile and a lot of companies are using agile, 98% of them are actually succeeding. That is 

telling us something that tells us that there is value in using agile as a way to not just 

create software, but to run a company, to have people work together. If you look at a 

definition about a company it talks about people, it's not about products, it's a collection 

of people creating value for people.”  

4.1.2	Det	agila	manifestet	och	principerna		

Det	agila	manifestet		

Det agila manifestet grundades år 2001 när grundarna till de lättviktiga metoder som 

utvecklats som motreaktion till de klassiska vattenfallsmodellerna samlades ihop 

(Martin & Martin 2007). Dessa arbetssätt innehåller verktyg som skapar mer dynamik 

och flexibilitet, några arbetssätt att nämna är Scrum, crystal och extreme programming. 

Grundarna fokuserade på att hitta gemensamma nämnare i de olika arbetssätten vilket 

resulterade i ”The Agile Manifesto” eller det agila manifestet, vilket består utav fyra 

värderingar: 

 

“Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa 

andra att utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta” (Fowler & 

Highsmith 2001): 

 

● Värdera individer och interaktioner framför processer och verktyg. 

● Värdera en fungerande programvara framför omfattande dokumentation. 

● Värdera kundsamarbete framför kontraktsförhandling. 

● Värdera anpassning till förändring framför att följa en plan. 

  

Även om det finns värde i det som står till höger värdesätter den agila rörelsen det som 

står till vänster mer (Fowler & Highsmith 2001). 
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Agila metoder betyder inte att dokumentation, verktyg, processer, kontrakt eller 

planering bortses utan det prioriteras lägre. Dessa värderingar bör ses som riktlinjer 

vilka skapar en förståelse för vad som är viktigt i en arbetsprocess. Men samtidigt måste 

alla delmoment i en process tas i åtanke, vilket betyder att faktorer med lägre prioritet 

inte kan bortses. Respondent 3 sammanfattar det agila manifestet som:  

 

“If you have to choose between breaking a rule or breaking a person, break the rule, 

people are harder to repair. It's more important to deliver value, then documentation, than 

deliver documentation with no value. If the plan and reality does not agree, it's better to 

change the plan to match the reality, the reality is a tentorium it’s difficult to change. If 

something goes wrong it doesn't matter if it's not your fault, it's still gone wrong. Det är 

min tolkning av det agila manifestet.”  

 

Det finns flera olika arbetsprocesser som är utarbetade utifrån dessa värderingar och det 

gemensamma mellan dem är det bakomliggande tankesättet. Respondent 3 beskriver att; 

“Det finns ingen standard för vad som är agilt [...] jag skulle säga att agilitet är inte 

binärt, det är inte så att antingen så är du agil eller så är du inte agil.” Fokusering på 

lättrörlighet är det som ligger i grunden och utifrån det kan själva arbetssättet variera. 

Skaparna bakom det agila manifestet förespråkar att det inte är användning av en 

specifik metod som anses agilt. Det är fritt att skapa lättviktiga arbetsmetoder och om 

skapandet sker utifrån de agila värderingarna och dess principer kan de klassas som 

agilt. De agila manifestet ligger till grund för det agila principerna och en god förståelse 

för båda krävs för att det ska komma till sin fulla rätt (Martin & Martin 2007). 

De	agila	principerna	

De tolv agila principerna är framtagna till att skapa förståelse kring hur ett agilt 

arbetssätt kan utformas och vad det ska sträva mot att uppnå (Martin & Martin 2007). 

Alltså, hur det kan tänkas fungera i praktiken. Tanken är inte att varje princip ska följas 

bokstavligt, utan att det är fritt fram att göra ett selektivt urval till de som anses mest 

lämpliga i förhållande till situationen (Gustavsson 2013). De agila principerna fungerar 

som riktlinjer till hur ett agilt synsätt bör se ut med det agila manifestet som 

utgångspunkt. Skaparna poängterar att fokus ligger i att skapa förståelse för de agila 

värderingarna och de fyller sin funktion när de kan tolkas fritt och situationsanpassas 

(Fowler & Highsmith 2001). De tolv principerna är framtagna med IT och 
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systemutvecklingsbranschen i fokus, men med mer generella termer är de 

anpassningsbara till olika branscher och projekttyper (Gustavsson 2013). 

 

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och 

kontinuerlig leverans av värdefull programvara (Fowler & Highsmith 2001). 

De agila principerna förespråkar en tidig och frekvent leverans av produkt. De 

syftar också på ständiga kvalitetsförbättringar genom projektets gång. Dessa 

förbättringar skapas tillsammans med kunden och utifrån dennes behov (Martin 

& Martin 2007). 

 

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder 

utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel (Fowler & Highsmith 

2001). 

Alla parter involverade i en agil process är inte rädda för förändring utan ser 

förändring som något positivt. Förändring betyder ökad kunskap för att 

tillfredsställa kundens behov. Ett agilt arbetssätt arbetar för att skapa strukturer 

där förändringar ger en så liten påverkan som möjligt. Detta gör att arbetssättet i 

sig självt är flexibelt (Martin & Martin 2007). 

 

3. Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par 

månaders mellanrum, ju oftare desto bättre (Fowler & Highsmith 2001). 

Agila principer värderar en fungerande slutprodukt som svarar gentemot 

kundens behov. Detta prioriteras framför dokumentation och planering (Martin 

& Martin 2007). 

 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen 

under hela projektet (Fowler & Highsmith 2001). 

För att ett projekt ska kunna klassificeras som agilt krävs att alla parter, kund, 

projektmedlemmar och andra intressenter har konsekvent och signifikant 

interaktion. Ett agilt projekt måste ständigt vägledas (Martin & Martin 2007). 

 

5. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de 

behöver, och lita på att de får jobbet gjort (Fowler & Highsmith 2001). 

Individer är den viktigaste framgångsfaktorn. Alla andra verktyg, processer, 
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miljö och styrning är av andrahands prioritet. Det är faktorer som kan förändras 

om de ger en motsatt effekt på individerna (Martin & Martin 2007). 

 

6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att 

förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet (Fowler & 

Highsmith 2001). 

I ett agilt projekt är kommunikation viktigt. Individer pratar med varandra och 

interaktioner mellan individer är av högsta prioritet. Skriftlig dokumentation ska 

uppdateras kontinuerligt i takt med att arbetet med slutprodukten går framåt 

(Martin & Martin 2007). 

 

7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg (Fowler & 

Highsmith 2001). 

Mätning av framgång ska baseras på levererad slutprodukt som möter kundens 

behov. Det är av vikt att slutprodukten är av funktionellt värde för kunden 

(Martin & Martin 2007). 

 

8. Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare 

skall kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid (Fowler & 

Highsmith 2001). 

En hållbar process har stor betydelse. För att projekt ska kunna leverera god 

kvalitet genom hela processen krävs en hållbar syn på alla dess delmoment och 

för alla parter involverade (Martin & Martin 2007). 

 

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan (Fowler & Highsmith 2001). 

Bra kvalité är nyckeln till effektivitet. Agila projekt fokuserar därmed på att 

eliminera slöseri. Detta anses som tidskrävande och extra arbete (Martin & 

Martin 2007). 

 

10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är 

grundläggande (Fowler & Highsmith 2001). 

Agilitet fokuserar på enklaste och snabbaste vägen till målet. Fokus bör ligga i 

nuet och inte baseras på dåtid. Synsättet ska baseras på en tro om dagens 
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utgångsläge där enkelhet och god kvalitet prioriteras samt att det ska svara på 

morgondagens förändringar (Martin & Martin 2007). 

 

11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team 

(Fowler & Highsmith 2001). 

I ett agilt projekt särskiljs inte enskilda individer utan medlemmarna ses som en 

grupp och ett team där all kommunikation berör samtliga inblandade. Alla bär 

delat ansvar för att leva upp till de krav som ställs. Arbetet görs tillsammans för 

att nå bästa resultat (Martin & Martin 2007). 

 

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer 

effektivt och justerar sitt beteende därefter (Fowler & Highsmith 2001). 

En agil grupp omstrukturerar sig kontinuerligt och frekvent. De vet att miljön är 

dynamisk och förändras kontinuerligt och att gruppen måste anpassa sig efter 

detta. När gruppen förändras i takt med miljön förblir den agil (Martin & Martin 

2007). 

 

De tolv principerna ska som nämnt fungera som vägledning för att medföra att alla 

involverade parter i ett projekt arbetar i samma riktning. För många så anses de tolv 

principerna vara sunt förnuft, men de flesta arbetssätt som organisationer använder sig 

av idag härstammar från kalla kriget för att koordinera resurser på ett effektivt sätt 

(Gustavsson 2013). Detta skiljer sig från de agila metoderna som har utvecklats genom 

ökade krav på flexibilitet, motreaktioner till traditionell projektledning och med 

inspiration från Lean för att utgå ifrån effektivitet. 

4.1.3	Begreppets	spridning		
Som tidigare nämnts så är de agila värderingarna och principerna väletablerade inom IT, 

systemutveckling och projektledningsbranschen. Flertalet respondenter menar att det 

finns en bristande spridning och framförallt förståelse för begreppet utanför dessa 

områden, men denna åsikt varierar. Respondent 3 beskriver att; “Agilt har väldigt länge 

varit förval för IT-världen, sen har det väl börjat sippra upp lite på managementnivå”. 
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Respondent 7 som arbetar inom HR-funktionen på ett IT-bolag menar att förståelsen 

och uppskattningen kring metoderna inom den branschen förenklar arbetet inom andra 

områden:  

 

“...om jag pratar om agila ord eller metoder här, eller på något av de två tidigare bolagen 

som jag varit på i IT-branschen, så har de alltid mottagits väldigt positivt därför att de är 

jättebekväma med principerna och begreppen. Tvärtemot är de väldigt glada över att 

någon i den här rollen förstår det värdet. Därför har jag blivit kvar i IT-branschen för att 

det är väldigt lätt att experimentera i den här branschen som förstår värdet till och med av 

experiment. Medan jag tror att i andra branscher så är det nog lite mer kämpigt att försöka 

och testa sådana idéer faktiskt. Innovation är en nyckelfaktor för framgång inom IT-

branschen så om man då även har en innovativ HR-funktion så är det win-win.” 

 

Vi märker att anledningen till de skilda åsikterna även har att göra med hur personerna 

väljer att definiera begreppet. Flera respondenter förklarar att arbeta agilt är att arbeta 

flexibelt och inte vara rädd för att avvika ifrån rutinerna; “Det handlar om att 

stödprocesser ska anpassas på ett smidigt sätt och vara flexibelt. Det får inte vara så 

statiskt att man har en viss HR process för kompetensfrågor som är väldigt statiskt utan 

den måste kunna anpassas till behovet i en organisation” (Respondent 1). Andra menar 

att det handlar om att arbeta utefter ett “mindset”. Respondent 5 menar att; “... det där 

ska ni verkligen ta med en väldigt stor nypa salt när någon säger att “vi jobbar 

flexibelt” för då har man inte en susning om vad agilt är.” och menar att det istället är 

en mental omställning kring arbetet som ska till:  

 

“I grund och botten så handlar det om att möjliggöra en positiv förändring i mentalitet och 

arbetssätt hos människor. Att dels den rent praktiska biten, hjälpa folk att implementera 

rätt metoder och verktyg för att kunna jobba effektivt. Men den viktigare delen är att 

förändra hur människor tänker, hur människor ser på sitt jobb och hur dom ser på 

framgång. Det ska vara centrerat på det agila manifestet med människor och interaktionen 

med process och verktyg och så vidare.” 

 

Vidare förklarar respondent 5 att den bristande förståelsen kan medföra att agilitet 

kategoriseras som en specifik metod vilket gör att personer inom andra funktioner väljer 

att ignorera begreppet:  
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“Förståelsen av vad agilt är, det är nummer ett. För man tror fortfarande att man i många 

delar börjar med Scrum och det är det man ser utifrån. Det kan vara så att de som jobbar 

med det har ganska bra koll på värderingarna, principerna och mindsetet. Men utifrån så 

syns bara de här Kanban Boards, eller att det helt plötsligt finns något som heter Scrum-

master och product owner i företaget. Då tolkar man det att det är det som är agilt och då 

ser man det samtidigt som man funderar kring: ´ska jag ha en Scrum-master som chef? 

Nej, det ska jag inte, så det är inget som berör mig’ .”  

 

4.2	HR-funktioner	

4.2.1	HR	som	funktion	och	dess	rykte		
Utifrån intervjuerna har det framkommit en likartad syn på HR-funktioner i större drag. 

Flera respondenter har uttryckt att de ser HR som en stödfunktion som finns till för att 

stötta den resterande verksamheten. Samtidigt ansvarar funktionen för stora och mycket 

komplexa uppgifter vilka ibland är svårdefinierade; “... jag skulle säga att HR är ju en 

stödfunktion för att skapa största möjliga förutsättningar för prestation i 

kärnverksamheten och det gör ju att man måste på något sätt som HR organisation vara 

oerhört lyhörd för vilka utmaningar, förutsättningar och problem som organisationen 

brottas med” (Respondent 11).  

 

HR-funktionen är den funktion inom ett företag som behandlar människor och individer. 

Funktionen måste följa svensk lag och granskas ständigt så att inte individer behandlas i 

strid med lagstiftningen. Detta leder till att HR-funktioners handlingsutrymme 

begränsas till viss del och det gäller för organisationen att anpassa den utifrån sina 

förutsättningar. Respondent 11 beskriver; “Sen kommer vi aldrig komma ifrån att vi 

måste göra saker därför att vi har lagstadgade krav, men då gäller det att på något sätt 

omvandla det till hur vi gör det på ett sätt så att det skapar affärsnytta i den här 

organisationen.” Lagar och regler finns för människors bästa och det finns en anledning 

till varför de existerar. Därför är det viktigt att de tas i akt vid HR-funktionens arbete så 

att inte gränserna tänjs.  

 

Vidare menar respondent 1 att detta betyder att personer som arbetar inom funktionen 

bör vara kritiska:  
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“HR är en väldigt komplex funktion, den är väldigt beroende av att jobba väl ihop med 

andra stödfunktioner projektledning, kvalitet, marknad. Alla de här behöver på nått sätt 

jobba tillsammans på ett bra sätt och HR behöver vara integrerat så att inte de kör sitt eget 

race. [...] HR måste vara ganska duktiga på att se helheten, till exempel förhålla sig 

kritiskt och inte bara köpa in sig på olika grejer. Jag skulle säga att det är någonting som 

utmärker HR, de behöver ha förmåga att reflektera ganska mycket kring arbetet, vad det 

är som händer och förstå och kunna tolka utifrån olika perspektiv”. 

 

Ett genomgående tema i de diskussioner som uppkommit är att HR-funktioner ständigt 

har en negativ bild att motarbeta. Respondenterna har exempelvis yttrat att; “HR 

behöver ju komma bort från den här skammen och flygande ryktet, till att visa värde på 

olika sätt där man lyfter personalfrågorna utifrån det perspektivet och då tror jag att 

det blir framgångsrikt (Respondent 7). Vidare säger respondent 7 att; “Det finns mycket 

kritik kring att HR måste bli bättre på, ja allt möjligt.” Respondent 8 menar även att; 

“HR har gjort massa saker men har varit extremt usla på att få ut det på ett tillräckligt 

bra sätt, och se till att marknadsföra sina grejer [sitt arbete].” En intressant aspekt är 

att dessa citat kommer från personer som i sitt dagliga arbete jobbar inom HR-

funktioner, antingen som HR chef eller strateg i respektive organisation. Dessa 

poängterar även att tendenser finns att personer inom HR-funktioner tenderar att fastna i 

processer och är rädda för att gå utanför ramarna.  

4.2.2	HR	funktionens	betydelse	då	och	nu	
HR-funktionens roll i organisationer har genomgått en stor förändring vilket även är 

något som pågår än idag. Tidigare har HR-funktioner uppfattats som en enbart 

administrativ funktion som gjorde policies, personalhandböcker och skrev 

anställningsavtal. Men än idag finns fortfarande bilden av att arbetet som HR-funktioner 

utövar är fyrkantigt och stelt.  

 

Respondent 3 säger att; “HR är ju lustigt nog väldigt processtyrt. [...] HR är en funktion 

som är ganska sen på att ta till sig mycket idéer, eller som är ovilliga att experimentera 

för mycket samtidigt som det är en av dem som är bäst essentiellt för att förändra hur 

man faktiskt jobbar förändra och kulturen i ett företag.” Eller som respondent 1 menar: 

“Man kan säga att det är HR har ganska länge slitits om idén att man blivit sedd som en 

allt mer administrativ funktion men har själva tyckt att man kan jobba mer strategiskt 



48 
 

och också varit ganska duktiga på det. När man har fått komma in i ledningsgrupperna 

så har HR kunnat addera värde även på strategisk nivå.” 

 

Idag har HR-funktionens betydelse inom organisationer vuxit och en stor del av våra 

respondenter påstår att detta handlar om den ökade uppmärksamheten från ledning och 

chefer samt att de flesta företag idag har en person från HR-funktionen som representant 

i ledningsgruppen. Alla våra respondenter som arbetade inom HR-funktioner berättade 

att funktionen fanns representerade i ledningsgrupperna samt att VD alternativt chefer 

var väldigt intresserade av personalfrågor. Respondenterna menade även att det gavs 

utrymme till att ta initiativ till nya lösningar vilket även var något som uppskattades av 

medarbetarna. Respondent 9 menar att; “HR-funktionen växer i betydelse, vi sitter i 

ledningen och HR tas i stort sett upp på varje möte. På vårt företag har vi rört oss från 

HR som transaktionsfunktion till där fokus idag ligger på att HR beslutar om saker, tar 

ansvar, lägger oss i och bedriver affärer. Vi jobbar mer strategiskt idag på HR”. Vidare 

menar respondent 11 att; “Det [HR] är en ganska central roll. De har mycket plats i 

ledningsgruppen. Vår HR chef har en ganska central roll i det övergripande 

affärsarbetet. Vi har en VD som tycker att HR-frågorna är viktiga vilket självklart gör 

att HR får en central del såklart”.  

 

HR-funktioner har därmed gått från att ses som en administrativ funktion till att idag ha 

mer makt att påverka organisationen, de arbetar mer strategiskt och är mer aktiva i 

beslutfattandet och affären. Det är att tillägga att långt ifrån alla HR-funktioner jobbar 

på detta vis men det finns en utveckling och indikation på att HR-funktionen kommer 

få, samt har idag, en mer betydande roll i organisationen än vad den tidigare hade.  

4.3	Agil	HR		
“Agilt är i grunden ett tankesätt hur organisationer bör förhålla sig i en komplex och 

föränderlig värld. Genom att i högre grad förespråka flexibilitet och anpassningsförmåga, 

arbete i korta feedbackloopar, självstyre och transparens, ökar lärandet och 

värdeskapandet för chefer och medarbetare. Fler och fler organisationer ser nu värdet i att 

applicera det agila tankesättet även inom HR, både i det interna arbetet men kanske 

framför allt hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. När 

traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en agil HR-funktions roll 

snarare att skapa värde och stötta unika behov” (Greenbullet Solutions 2017a) 
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Citatet är hämtat ifrån företaget Greenbullet Solutions som är ett av de mest populära 

sökalternativen som kommer upp på sökordet “agil HR” på Google. Citatet beskriver att 

de agila arbetsmetoderna nu börjat sprida sig utanför IT världen och börjat leta sig in i 

HR världen. Greenbullet Solutions är en konsultbyrå som nischat sig på agil HR och 

förklarar vidare på sin hemsida hur en agil HR funktion skiljer sig från en mer 

traditionell, vilket visas i tabell 4.1 nedan (Greenbullet Solutions 2017b). Vidare 

beskriver Greenbullet Solutions att fler organisationer idag ser värdet i att applicera ett 

agilt synsätt inom HR:  

 

“När traditionella processer fokuserar på kontroll och styrning är en agil HR-funktions 

roll snarare att skapa värde och stötta chefers och medarbetares unika behov. Ett konkret 

exempel är att gå från en performance management-process där mål sätts en gång om året, 

till en mer löpande dialog där chef och medarbetare genom löpande avstämningar håller 

målsättning och feedback levande” (Greenbullet Solutions 2017b). 

 
Tabell 4.1: Skillnad mellan traditionell HR och agil HR 

 

4.3.1	Agil	HR	manifesto		
Entusiaster inom agil HR har tagit fram ett agilt HR manifest för att underlätta för HR-

funktioner att skapa förståelse för de agila värderingarna och hur de ska kunna 

appliceras på en HR-funktion. Vi finner även bland våra respondenter nyckelpersoner 

inom denna process vilka även hävdar att det håller på att uppdateras och att det inom 

en snar framtid kommer att släppas en uppdaterad version. Det agila HR manifestet är 

sammanfattat i sex stycken värderingar vilka är:  
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“We are uncovering better ways of developing an engaging workplace culture by doing 

it and helping others do it. Through this work we have come to value“(Agile HR 

manifesto u.å.a):  

 

● Collaborative networks over hierarchical structures  

● Transparency over secrecy 

● Adaptability over prescriptiveness  

● Inspiration and engagement over management and retention 

● Intrinsic motivation over extrinsic rewards 

● Ambition over obligation 

 

Precis som det ursprungliga agila manifestet så menar det agila HR manifestet på att det 

finns värde i det som står till höger men att den agila rörelsen värdesätter det som står 

till vänster mer (Agile HR manifesto u.å.a).  

 

Utifrån de sex värderingarna är även fem stycken principer framtagna för att underlätta 

för företag att skapa förståelse för hur appliceringen av värderingarna ska gå till mer 

praktiskt (Agile HR manifesto u.å.b). De sex principerna är:  

 

1. Support people to engage, grow, and be happy in their workplace. 

2. Encourage people to welcome change and adapt when needed. 

3. Help to build and support networks of empowered, self-organizing and 

collaborative teams.  

4. Nourish and support the people’s and team’s motivation and capabilities, 

help them build the environment they need, and trust them to get the job 

done. 

5. Facilitate and nurture personal growth, to harness employee’s different 

strengths and talents  

 

Flera av respondenterna ser värdet i att det bör finnas ett genomarbetat och tydligt agilt 

HR manifest som konkretiserar begreppet, ökar förståelsen för vad det innebär och som 

i sin tur kan få begreppet att spridas ytterligare. Respondent 4 förklarar ett manifestets 

viktiga betydelse:  
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“I think a manifesto brings people together over a message that connects us all. [...] 

Having an agile HR manifesto would give direction to all the HR people in the world and 

how they are seeing value in agile but really can't take the agile values from software into 

their world. So having their own [manifesto] would be a better way to connect the rounds 

around the common message. [...] it gives people the vocabulary they need to understand 

each other to really say ´oh yeah that‘s what we are doing, we’re doing agile HR´.”  

 

En gemensam nämnare för många av våra respondenter är att de kommit i kontakt med 

begreppet agil HR som ett resultat av att de antingen har sin bakgrund inom IT, jobbat 

på ett IT-bolag eller jobbat nära IT-funktionen i ett företag. Alltså inte via det agila HR 

manifestet, vilket vi kan tyda inte är väletablerat bland våra respondenter. Däremot 

besitter flertalet av våra respondenter kunskap om det agila manifestet och de agila 

värderingarna. De har även sett framgångsfaktorerna i flertalet IT-projekt och själva 

funderat över hur detta arbetssätt skulle kunna appliceras på HR-funktioner. De som 

inte har tidigare koppling till IT har antingen kommit i kontakt med agil HR genom 

bloggar, nätverk, seminarier eller konferenser.  

4.3.2	Definition	av	agil	HR		
Bland våra respondenter finner vi att agil HR är ett svårdefinierat begrepp där delade 

meningar finns kring om det är HR-funktionen själva som ska arbeta mer agilt eller om 

det är HR-funktionen som ska stötta verksamheten att arbeta mer agilt. Samtidigt menar 

respondent 3 att; “Det finns två definitioner, ett är att HR arbetar enligt det agila 

manifestet så man sätter människor framför processer och så vidare. Det andra är att 

HR supportar agila team och organisationer för att arbeta mer agilt.” Därmed menar 

vissa respondenter att agil HR ska ta hänsyn till båda perspektiven och andra menar på 

att agil HR endast syftar till ett av dem. En annan faktor som skapar förvirring bland 

våra respondenter är om HR-funktionen ska arbeta med agil HR utefter en specifik 

arbetsprocess eller om det mer är ett tankesätt. Respondent 9 menar att det är ett verktyg 

att använda vid förändringsarbete, medan flertalet respondenter menar att det är ett 

mindset. Respondent 6 uttrycker att:  

 

“Det definieras som ett mindset, ett förhållningssätt som vi väljer att jobba efter istället 

för processer. Utgå ifrån hur vi kan addera värde och hitta någonting som gör skillnaden. 
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Utgå ifrån verksamheten och lyssna. Agera på det som behövs agera på, där det finns ett 

behov. Man måste ifrågasätta för att förstå och för att jobba i affären. Skippa, policys och 

dokument och kliv in och lyssna.”  
 

Detta liknas även vid den definition som respondent 11 ger:  

 

“Att anpassa sig till organisationen utifrån organisatoriska, strukturella och icke 

strukturella förändringar. Att man inte fastnar i en process som alltid ska se ut såhär utan 

man blir mer coachande i sitt arbetssätt. Man förhåller sig till någonting och sen avviker 

man från det. Så för mig handlar agil HR om att inte säga att vi har inga strukturer 

processer och regler utan vi gör som det blir. Utan att man har något som man väldigt 

tydligt och gärna frångår för verksamhetens bästa.”  

 

Det finns även respondenter som definierar agil HR utefter de agila värderingarna; “Ta 

de agila värderingarna och applicera på en funktion som ska jobba med människorna i 

primärt syfte” (Respondent 7). Vidare definierar respondent 5 att; “Själva kärnan är 

från the agile manifesto. Det finns principer och värderingar som man värderar högre 

än andra. Det handlar om förtroende, transparens, självledarskap autonomi. Det 

handlar också om korta iterationerna och så handlar det väldigt mycket om 

motivation.” 

 

Vi finner även åsikter bland våra respondenter om huruvida agil HR skiljer sig från 

vanligt HR-arbete. Respondent 1 beskriver; “Agil HR tycker jag låter väldigt mycket 

som vanlig HR idag, ungefär hur man ser på HR. Hur man pratar om att HR ska vara 

värdeskapande och HR ska vara flexibelt, det är inget nytt i sig bara för att man sätter 

agilt framför.” Även respondent 12 menar att det är ett modeord som har spridit sig till 

HR eftersom att HR är “extremt trendkänsligt”.  

4.3.3	Modeord		
Flera av våra respondenter menar att agil HR har blivit lite utav ett modeord som 

organisationer väljer att ta sig an. Det är det begrepp som hamnat i centrum efter att 

andra modeller har funnits ett tag och börjar svalna av. Men även att det ofta är samma 

idéer som kommer tillbaka, i ett nytt format. Respondent 3 förklarar att; “Agilt är lite 

häftigt fortfarande så många organisationer vill nog vara med lite på det för att det inte 
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ska se ut att de är lite bakom. Men de gör det halvhjärtat och ganska många gör det fel 

om jag ska vara ärlig.” 

 

Även respondent 1 ställer sig kritisk till begreppet för den bristande forskningen bakom 

och beskriver att:  

 

“... jag ganska kritisk till begreppet, att det överhuvudtaget inte finns någon forskning. Så 

att det är ju på så sätt bara ett hittepå begrepp än så länge, det kanske visar sig att det här, 

kan vara en metod som när det här med lean var nytt. Det kan få spridning att det kan bli 

saker, men det är många år dit. Innan det här blir något vetenskapligt begrepp. Det finns 

ingen teori om agil HR.” 

 

Att agila metoder nu har börjat sprida sig till HR-branschen ser flera av våra 

respondenter inte som en tillfällighet. Respondent 12 menar att; “... det är ett nytt 

modeord som har tittat upp i HR därför att man att man är extremt trendkänslig.” Flera 

av våra respondenter menar att det är den bristande legitimitet inom HR-yrket vilket 

leder till denna trendkänslighet. HR-funktioner söker fortfarande efter sin identitet och 

roll till att ta plats i ledningsgrupper. Respondent 1 beskriver att:  

 

“Det är bara ett sätt att sno någonting. För att kanske ge HR lite mer legitimitet. Hur 

bygger det här legitimitet för en profession genom att man linjerar sig med 

projektledningsmänniskorna och använder deras språk. Så det kanske är ett sätt som HR 

använder för att skapa legitimitet åt sig själva för att få in foten i dörren. För att börja 

prata om sina frågor. Så att det tror jag är mer troligt i så fall, att det används på det sättet. 

Som en symbol. Det är en viss symbolik i att sätta agil framför. Sen att det egentligen inte 

har något med det agila manifestet att göra, att det blir underordnat. Det blir mer att man 

kan prata språket.” 

 

Vi finner även respondenter som kritiserar HR-funktionen för att vara dåligt pålästa 

både rent vetenskapligt och allmänt. Respondent 1 menar att många läser bloggar och 

affärsmagasin eftersom det är lättläst vilket kan vara en av anledningarna till att 

personer lätt fastnar för modeord. Respondenten säger även att; “... det är deras enda 

källa och då märker man skillnad till vilken grad av orientering man har utanför 

företaget.” Vidare menar respondenten att HR som funktion behöver bli mer kritiska 

och skapa förståelse för att kunna stötta den resterande verksamheten.  
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4.3.4	Varför	agil	HR?	
Vår studie talar för att det går att urskilja tre tydliga anledningar till varför 

organisationer väljer att tillämpa agil HR. Dels för att de agila värderingarna anses som 

väl anpassade till den redan existerande företagskulturen. Även för att det råder andra 

förhållanden på konsument- och arbetsmarknaden idag vilket gör att företag måste 

hänga med i snabba skiftningar, och till sist på grund av påtryckningar inifrån 

organisationen som infört agila arbetsmetoder i andra delar av organisationen, där HR 

som stödfunktion tvingas anpassa sig till den resterande verksamheten för att skapa 

affärsnytta. 

 

Respondent 10 beskriver hur agil HR integrerar med existerande företagskultur och HR 

funktionens nyfikenhet till innovativa lösningar; “Jag skulle säg att det är mer en del av 

vår företagskultur, det här med nyfikenhet på det som är nytt och att man vill hela tiden 

ta ett litet steg framåt, det är det som driver oss. Då tar vi på HR ansvar för vår bit i 

bolaget och förstås jobbar med det. Det vore trist om vi låg sist i kön och de andra långt 

fram.” 

 

Flera av våra respondenter beskriver att när företag väljer att jobba med agila metoder i 

andra delar av organisationen så krävs det att HR-funktionen anpassar sig utefter det. 

När avdelningarna börjar jobba med korta iterationer möter det motstånd om HR-

funktionen fortsätter med t.ex. årliga budgetar eller har månadslånga 

rekryteringsprocesser. Respondent 5 beskriver att; “Det blir sådan krock. Det kommer 

ett tryck underifrån, inom företaget som säger att något måste göras. HR och chefer 

inser då att vi måste göra någonting och börjar då mer eller mindre villigt att agera.” 

Vidare berättar respondent 3 att det medför andra krav på HR-funktioner för att snabbt 

kunna agera; “... det räcker inte med att du har ett gäng utvecklare och testare som kan 

jobba jäkligt fort utan du måste ha en organisation som rör sig i hastigheten av den 

långsammaste delen. [...] Organisationer har mer och mer människor som jobbar agilt. 

Vilket i sin tur leder till hårdare krav och andra förväntningar på både chefer och HR 

om vad de ska kunna tillhandahålla.” Även respondent 10 menar att HR-funktionen inte 

ska krångla till arbetet i den resterande organisationen med sitt arbete:  

 

“Jag fick en kommentar på en annan arbetsplats: ‘Till HR kan man ju inte gå för då 

kommer man med en fråga och går därifrån med tre´. Då känner jag att så där får det bara 
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inte funka. Går man till HR ska man få hjälp direkt. Det får inte vara att HR krånglar till 

för organisationen, det ska vara lätt, enkelt och gå snabbt. Om vi sitter och håller benhårt i 

våra processer och blanketter som ska fyllas i, då gör vi det inte enkelt.”  

 

Vi har även respondenter som menar att de trögrörliga processerna inom HR-funktioner 

skapar frustration vilket leder till att personer inom HR-avdelningen väljer att söka sig 

till andra tjänster. Vad vi även kan urskilja från våra respondenter som arbetar som 

konsulter, är att de blir kontaktade av organisationer som är intresserade av agil HR och 

inte att de själva kontaktar företag för att sälja in idén. Konsulterna hjälper då till att 

informera om konceptet för att skapa bättre förståelse för hur HR-funktionen kan 

tillämpa de agila värderingarna i sitt arbete.  

 

Från våra respondenter kan vi tydligt se att det kommer påtryckningar från både 

konsument och arbetsmarknaden som leder till att företag tvingas anpassa sig för att 

skapa konkurrenskraft. Respondent 9 förklarar att; “... för att anpassa HR efter 

affärernas högre krav på flexibilitet och effektivitet. Vi lever i en föränderlig värld med 

globalisering och digitalisering, som ställer andra krav på intressenter och chefer för 

att klara av att ligga först i affären och kunna ta marknadsandelar.” Respondent 7 

fortsätter att förklara att de agila metoderna är framtagna för att matcha en föränderlig 

omvärld, respondenten menar att IT-branschen har insett att arbetslivet inte ser likadant 

ut längre och därmed prövat sina metoder.  

 

Flera respondenter förklarar även att organisationer idag använder mer och mer inköpt 

arbetskraft som i sin tur inte har samma skyldighet mot organisationen jämfört med en 

internt anställd. Detta skapar nya risker för företag, framförallt när vi går mer och mer 

mot ett kunskapssamhälle där kunskap blir kärnan i våra organisationer. Respondent 3 

beskriver att; “... när fler och fler kunskapsarbetare börjar inse att de har en helt annan 

makt på arbetsmarknaden än någon tidigare generation har haft, kommer dessa att 

börja ställa hårdare krav på våra organisationer.” Respondent 3 lyfter även fram att 

den nya generationen som kommer ut på arbetsmarknaden idag har en annan syn på 

begreppet karriär, att individer byter arbetsplats allt oftare än tidigare. Både 

arbetsmarknaden och konsumentmarknaden är mer rörlig och dynamisk vilket leder till 

att HR-funktionen helt enkelt tvingas anpassa sig för att attrahera och skapa 

konkurrenskraft. En mer individualiserad vardag gör att individer tar med sig 
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förändringarna ifrån vardagen och konsumentmarknaden in i arbetslivet. Respondent 12 

förklarar; “HR måste förnyas i takt med arbetslivet. Det finns dem som fortfarande har 

kvar att man kallas för administratör eller ses som en personalsekreterare och det är ju 

ett ganska gammalt tänkt runt en väldigt rörlig bransch och yrke, så det är klart man 

måste anpassa sig.” 

4.3.5	Hur	fungerar	agil	HR?	
De respondenter som medverkat i denna studie har fått berätta hur de praktiskt jobbar 

med agil HR. Det framkommer vid sammanställningen att majoriteten jobbar olika med 

detta, dock med vissa liknande drag. Det råder inga gemensamma begrepp kring 

processerna eller tydliga beskrivningar kring hur organisationerna arbetar. Respondent 4 

menar att det är en del av det agila, att värdera samarbete över dokumentation och 

därmed bara dokumentera för specifika anledningar. Som tidigare nämnt så finns det 

specifika arbetsmetoder som klassas som agila inom IT och projektledning vilka 

innehåller verktyg som vi kan se används bland våra respondenter. Alla respondenter 

fick frågan om de har några dokument på hur de jobbar med agil HR, exempelvis om 

det finns modeller eller processer som är visualiserade, nedskrivna eller om det finns 

något internt ramverk. Svaret från samtliga förutom en svarade nej. Att testa sig fram 

har istället stått i fokus. Den som svarade ja på frågan var respondent 9 som nämnde att 

det fanns ett par enstaka bilder i kommunikationssyfte men att all övrig dokumentation 

kändes överflödig och tog tid från affären och kunden.  

 

Vi kan även urskilja att graden av förändring i arbetsmetoderna bland organisationerna 

varierade kraftigt. Respondent 3 menar att organisationer bör anpassa graden av agilitet 

efter organisationens behov samt vilka förutsättningar organisationen har, men även att 

alla organisationer inte behöver vara lika agila. Men även respondent 11 menar att det 

finns delar av HR-arbete som behöver vara mer eller mindre agila. Bland våra 

respondenter finner vi organisationer som har kommit i kontakt med hur agil HR 

fungerar i praktiken via bloggar, föreläsningar eller annan research vilka beskrivs som 

agil HR. I dessa fall har organisationen valt att nyttja specifika delar vilka de ansåg 

relevanta och uteslutit andra delar. Respondent 10 menar att det handlar om timing och 

verksamhetens behov.  
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På HR Bloggen finner vi två övergripande förändringar som organisationer bör fundera 

över för att arbeta mer agilt. Dessa är “Real-time” performance management och mer 

frekventa medarbetarenkäter (Blomberg 2012). Real-time performance handlar om att 

målen uppdateras oftare och blir mer fokuserade på nuet. Mer frekventa 

medarbetarenkäter innebär att; “I stället för att göra stora förändringar sällan borde vi 

lägga mer fokus på att göra små förbättringar hela tiden” (Blomberg 2012). 

 

Men vi finner även HR-funktioner bland våra respondenter som arbetat fram egna 

metoder utefter de agila värderingarna med inslag av kända verktyg som är vanligt 

förekommande bland agila arbetssätt. Nedan presenteras en sammanslagning av de 

verktyg som våra respondenter använder sig utav:  

 

● Krossfunktionellt arbete: Våra respondenter berättar att de använder sig av 

krossfunktionellt arbete både inom HR-funktioner och med resterande 

verksamhet. Respondenterna beskriver att HR-funktionen finns med i det 

dagliga arbetet och sitter utspridda i olika delar av organisationen för att snabbt 

kunna agera om problem uppstår. Detta bidrar till att funktionen blir mer lyhörd 

och skapar en djupare förståelse för den resterande verksamheten. Därefter sker 

kontinuerliga avstämningar inom avdelningen vilket även skapar bättre 

samarbeten. Respondenterna beskriver även att krossfunktionellt arbete medför 

att olika perspektiv och synsätt kommer in, vilket bidrar till ökad kompetens. 

Medarbetare kan lära av varandra och organisationen kan bättre nyttja de 

existerande resurserna. Det handlar om att skapa nätverksorganisationer där 

medarbetarna får mer ansvar där HR-arbetare får en coachande roll och arbetar 

nära chefer samt medarbetare. Den bidragande faktorn blir att beslut kan fattas 

snabbare.  

 

● Kanban Boards: Vi kan urskilja bland en del respondenter att användandet av 

Kanban Boards förekommer. Det handlar om att visualisera och skapa mer 

öppenhet kring arbetet som HR-funktioner bedriver. Respondent 4 beskriver ett 

företag som kommit långt i sitt arbete med agil HR vilka har förändrats sin 

rekryteringsprocess genom att använda visualiseringar. Respondenten beskriver 

hur organisationen använder sig av tavlor som beskriver vilka steg i processen 

kandidaterna befinner sig i samt vilka personer som är involverade i processen. 
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Detta visualiseras både på en tavla på HR-avdelningen samt ute i respektive 

avdelning som berör kandidaten. För att göra rekryteringsprocesserna snabbare 

och mer effektiva har HR-funktionen delat upp sig i mindre subfunktioner med 

olika ansvarsområden. Därefter har intervjuprocessen förändrats beroende på 

vilken tjänst kandidaten söker, deras tidigare erfarenheter kring branschen samt 

befintliga kontakter på företaget kunde processen variera. Personer som arbetade 

inom den aktuella avdelningen, chefer samt personer på HR-funktionen var 

delaktiga i processen och alla involverade parter var tvungna att ge kandidaten 

godkännande innan eventuell anställning. Detta bidrog även till att HR-

funktionen tog fram material och utbildade anställda i arbetet.  

 

● Standup meetings: Standups innebär att träffas kontinuerligt och snabbt 

diskutera nuvarande situation. Respondent 7 menar att det skapar ett bättre fokus 

på nuet samt medvetenhet om hjälp behövs. Vidare kan vi se att en del 

respondenter beskriver att HR-funktioner använder sig av standups då de 

befinner sig i olika delar av verksamheten och arbetar med olika projekt. Via 

dessa möten skapas en större inblick i vad andra i HR-teamet arbetar med. Men 

det beskrivs även att användandet av krossfunktionella standups förekommer.  

 

● Retrospektiv: Retrospektiv beskrivs av våra respondenter som ett verktyg att 

blicka tillbaka på sitt arbete för att dra lärdomar inför framtiden. Det kan ske 

genom strukturerade eller mindre strukturerade metoder. Respondent 9 beskriver 

att de använde retrospektiv ungefär en gång i månaden inom HR-funktionen för 

att reflektera över vad som gått bra samt mindre bra i arbetet för att skapa 

förståelse kring vad som ska förändras i framtiden. De använde sig utav glada, 

neutrala samt ledsna gubbar på sin Kanban Board för att visualisera ytterligare. 

Vidare fördes diskussioner om idéer för framtida arbete, hur medarbetarna kände 

samt vilka lärdomar som kunde tas med i framtida arbeten och projekt.  

 

● Pilotprojekt: Våra respondenter poängterar vikten att testa projekt i mindre 

skala först. Detta för att se om lösningarna skapar nytta för verksamheten innan 

de implementeras i större skala. Respondent 8 beskriver att det även är ett sätt att 

arbeta med knappa resurser genom att de drar nytta av intern kompetens. 

Respondenten beskriver att det skickas en förfrågan internt om medarbetare som 
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frivilligt vill vara med och testa en ny lösning, varpå synpunkter utvärderas och 

justeringar görs innan lansering sker i större skala. Men det kan även handla om 

att vidareutveckla framgångsrika resultat som uppskattas av medarbetarna.  

 

● Feedback: Majoriteten av våra respondenter poängterar vikten av feedback. Det 

är ett ämne som tydligt lyfts fram vid intervjutillfällena. Hur ofta detta bör göras 

varierar beroende på avdelningar och även bland olika organisationer. 

Respondent 10 menar på att det bör anpassas efter behov. Metoderna för 

insamlingen av medarbetarnas åsikter kan variera, det kan vara allt ifrån mer 

frekventa medarbetar dialoger (Respondent 10) till framtagande av applikationer 

för att kontinuerligt ta till sig medarbetarnas åsikter (Respondent 4). Efter 

insamling av informationen tas material fram anpassat efter medarbetarnas 

behov. Respondent 5 beskriver därmed att HR-funktionen får en mer coachande 

roll istället för att utvärdera medarbetarna. Åsikterna som samlas in bör vara av 

både positiv och negativ karaktär. 

 

● Få medarbetarna delaktiga: Tanken med att skapa mer nätverksliknande 

organisationer och delegera ansvaret mer till medarbetarna är att få 

medarbetarna mer delaktiga. Även genom att lyssna på deras behov och ta fram 

lösningar som efterfrågas beskriver respondent 8 bidrar till nöjdare medarbetare 

som presterar bättre.  

 

● Bygga projekt kring user stories och utgå ifrån verksamhetens behov: 

Respondent 7 nämner fördelen med att bygga projekt kring medarbetarnas behov 

istället för via projektplanering, då lösningarna som tas fram är något som 

efterfrågas av medarbetarna. Det handlar om att lyssna och skapa förståelse för 

vad medarbetarna behöver. Respondent 11 beskriver även att det är svårt att 

planera HR-arbete då det handlar om individers handlingar; “... hela tiden 

hamnar de [HR] i att det är svårt att prognostisera och förutspå individens 

handling.”  

 

● Strategiskt arbete: Vi finner respondenter som förklarar vikten att HR-

funktioner medverkar på ett strategiskt plan gällande den övergripande 

verksamheten. Att HR-funktioner är delaktiga i att ta fram den övergripande 
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strategin. Därefter beskriver respondent 6 att HR-arbete hela tiden bör ha den 

övergripande strategin i baktanke i allt arbete som utförs. Respondent 11 

förklarar att det gäller att skapa förståelse för vad som skapar affärsnytta.   

 

● Anpassa organisationens processer: Både respondent 5 och respondent 3 

förklarar att HR-funktioner bör anpassa sina processer utefter verksamhetens 

behov. De förklarar att när organisationer börjar förändra sina arbetssätt skapas 

nya utmaningar för HR-funktioner att skapa nya förutsättningar för 

medarbetarna att utvecklas. Vidare förklarar respondenterna att när 

organisationer börjar arbeta mer agilt, med självorganiserande team och med 

korta iterationer så krävs förändringar gällande t.ex. lönesättning och 

rekryteringsprocesser. Respondent 3 förklarar att det krävs nya 

karriärmöjligheter för teambaserat arbete där de tydliga hierarkiska rollerna 

minskar i betydelse. Men även att koppla loss lönen ifrån en specifik roll och 

göra den mer öppen. Användandet av konsulter, menar en del av våra 

respondenter, kan vara ett verktyg för organisationer att nyttja extern arbetskraft 

för att kunna avlasta internt arbete i perioder.  

 

● Ta fram ett företagsspecifikt ramverk: Vi finner även argument bland våra 

respondenter om att det handlar om att finna ett företagsspecifikt ramverk för 

agil HR. Respondent 6 menar att detta ramverk bör fungerar som en grundpelare 

vilket arbetet flyter kring. Vidare beskriver respondenten att när krissituationer 

uppstår så ska det finnas något att falla tillbaka på, vilket då kan vara ett tydligt 

ramverk. Dock handlar det även om att inte bli för låst och stelbent. Även 

respondent 11 beskriver att det handlar om att arbeta fram ett ramverk vilket kan 

nyttjas för att skapa skalfördelar och falla tillbaka på i lågkonjunktur. Vidare 

poängterar respondent 11 vikten av att vara flexibel kring det för att skapa 

affärsnytta:  

 

“Vi har vår motorväg här och vi kan välja i vilka filer vi lägger oss. Sen kan vi parera 

mellan bilar, vilka vi vill köra om och om vi behöver väja för en trafikant som är ute och 

går. Då har vi på nått sätt snarare skapat ett ramverk och det är väl där jag ser att man 

måste vara lite agil för att ta sig fram för det är inte så enkelspårigt. Om man tänker på hur 
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HR har utvecklats så har det verkligen gått ifrån att vara mer typ betala ut lön och lämna 

ut lunchkuponger till att vara någonting helt annat idag där det är en strategisk funktion.” 

 

Det är även nämnvärt att två av de respondenter vilka vi intervjuat har nämnt att de 

jobbar med agil HR men där termen inte används inom organisationen. Istället för att 

säga; “nu jobbar vi med agil HR” så säger dem exempelvis; “... nu jobbar vi med mer 

frekventa medarbetardialoger” (Respondent 10). Detta är något som andra respondenter 

kritiserar och menar på att är ett tecken på ovisshet kring begreppet. Vidare förklaras att 

det är en likartad åsikt kring de organisationer som väljer att ta sig an vissa delar, detta 

beskrevs av dessa respondenter som en rädsla till förändring.   

4.3.6	Införandet	av	agil	HR	
Från våra respondenter kan vi tyda att det är vanligt att det är andra delar inom 

organisationen som driver implementeringen av agilitet internt och inte HR-funktionen. 

Respondent 3 berättar; “Men tyvärr ser jag ju oftare att det är tvärtom, att IT är de som 

driver implementeringen av agile för att de inser att de traditionella sättet att jobba med 

projekt funkar väldigt dåligt i den snabbrörliga kunskapsintensiva miljöer som IT är. 

Verksamheten tvingas med lite, nu jobbar vi så här.”  

 

Flertalet av våra respondenter menar även att det är vanligt att organisationer möter 

motstånd i allt förändringsarbete. Inte nödvändigtvis från flera håll, men det kommer 

upp i intervjuerna att det alltid kommer finnas individer som inte gillar förändringar då 

det kan innebära osäkerhet inför framtiden vilket frångår det som känns bekvämt. 

Respondent 5 förklarar att organisationer i sig var uppbyggd på ett annat sätt tidigare 

vilket bygger på en annan mentalitet: 

 

“Om det inte innebär att vissa människor blir obekväma då är det antagligen inte en stor 

förändring. Gör man om en organisation från att arbeta hierarkisk baserat på command 

and control till att arbeta nätverksbaserad och baserat på kollaboration istället, då kommer 

ju de människorna som har varit väldigt framgångsrika i command and control miljön per 

definition att förlora mycket av sin makt där. Speciellt kanske de som har varit 

framgångsrika som utnyttjat det informellt.” 
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Detta leder till att mer flexibla och nätverksbaserade organisationsmodeller börjar växa 

fram menar respondenten. Men att agil HR kan hämmas på grund av svensk lagstiftning 

anser inte någon av våra respondenter, snarare tvärtom. Respondent 12 beskriver att:  

 

“Vi har ju ett lagstöd men de ska ju tillämpas till hur verkligheten ser ut och verkligheten 

är ju inte svart eller vit, utan det är en miljard nyanser av grått. Så att det måste ju finnas 

en viss agilitet hela tiden. Man kan ju inte utgå ifrån metoden, man måste ju alltid utgå 

ifrån uppgiften. Så jag kan förstå att man måste anpassa sig utifrån kund inom HR precis 

som i alla andra branscher.”  

 

Vidare förklarar respondent 12 att agil HR snarare är positivt förhållningssätt gentemot 

svensk lag:  

 

 “... arbetsgivaren är skyldig att se till att folk har det dem behöver, att de förstår sin roll i 

kedjan, att de har det underhållet och delar omkring sig så att de kan göra sitt jobb. Sen 

beroende på typen av jobb så är det klart att människor mår bra utav att själva kan vara 

med att styra och kontrollera men det förutsätter att du vet ramarna. Sen ska man själv 

alltid få vara med att påverka säger vår lagstiftning. Att man som medarbetare får vara 

med och påverka, kan framföra sina synpunkter och säga ifrån när något inte funkar, det 

är en grund i lagen. Så att ha ett agilt förhållningssätt krockar absolut inte med 

lagstiftningen. Men däremot så behövs det mycket bättre kunskaper om lagstiftningen tror 

jag, för det är ju meningen att den ska förbättra produktionen.” 

 

Vi kan även urskilja bland våra respondenter att är det bra att börja i mindre skala för att 

successivt öka implementeringen av agil HR. Även storleken på bolag är en faktor som 

har en viss påverkan. Respondent 5 och respondent 3 menar båda att det är enklare i en 

mindre organisation alternativt i ett nystartat företag som bygger upp allt från grunden. 

Det finns agila entusiaster vill skapa nytta genom att bygga HR-funktioner från grunden 

utifrån de agila värderingarna alternativt att få HR-funktioner att tänka om för att skapa 

affärsnytta genom agilitet. Respondent 11 beskriver att; “Det är lättare att vara agil om 

man är liten och snabbfotad än om man är stor och byråkratisk. Sen tror jag att man 

kanske behöver prata mer om det i en stor och byråkratisk organisation. För att du har 

så mycket strukturer som krävs.”  
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En gemensam nämnare för samtliga av våra respondenter som jobbat med agil HR är att 

behovet och beslutet av införandet har uppstått inifrån organisationen och inte på grund 

av påtryckningar från konsulter som säljer på konceptet. Respondent 5 säger att de blir 

kontaktade av företag när de vill ha hjälp med ett problem eller få större kunskap om 

agil HR. Därefter sker en diskussion om vad för behov kunden har och sedan tas beslut 

om vilken typ av kurs eller utbildning som ska utformas och genomföras.  

4.3.7	Fördelar	och	brister	med	agil	HR		
Av respondenterna i vår studie som nyttjar agil HR och har sett agil HR i andra 

organisationer beskrivs flertalet positiva effekter som arbetssättet har medfört. 

Majoriteten anser att medarbetarna tycker de får vara med att påverka på ett helt annat 

sätt men också att HR-funktioner kan agera snabbare. Respondent 7 menar att; “Det som 

funkar väldigt bra är att vi alltid är med i alla svängar. Vi kan agera snabbt för vi sitter 

mitt i utvecklingsteamens faktiska kontorsmiljö och vi är med i allt som händer 

dagligen. Det skapar nog mest värde för då har vi möjlighet att agera på ett annat sätt 

än vi gjort tidigare. Så det tror jag är guld värt faktiskt för hela organisationen.” Men 

respondenterna beskriver även att det är svårt att prognostisera HR-arbete eftersom att 

det kretsar kring individers handlingar. Som respondent 11 uttrycker det; “... hela tiden 

hamnar man i att det är svårt att prognostisera och förutspå individens handling. Även 

om det går att fixa och trixa om man vill. Så de tycker jag är HRs utmaning på nått sätt, 

för det slår på så många perspektiv. Vi ville göra det här men det här hände så då 

måste vi bara styra om våra resurser och våra utvecklingsinsatser exempelvis.”  

 

Nyttjandet av en mer agil HR-funktion underlättar enligt flertalet av våra respondenter, 

eftersom att HR är en stödfunktion som syftar till att stötta för att i slutändan bidra med 

affärsnytta i resterande organisationen. Vidare är andra nämnvärda effekter att HR-

funktioner får arbeta mer i affären och flyttar bort från administrativa uppgifter och 

därmed involveras mer i verksamheten. HR-funktioner öppnar upp sitt arbete för 

organisationen där medarbetarna får mer insyn och förståelse för det som HR-

funktionen jobbar med och vad de håller på med för stunden. Flera respondenter, 

däribland respondent 7, nämner även svårigheterna kring att mäta effekter som berör 

HR-arbete då HR-arbete ses som en indirekt kostnad utan någon direkt koppling till att 

generera intäkter för organisationen:  
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“Sen finns det ju massa väldigt enkla vinster, du får bättre kontakt med ditt team 

exempelvis. Det är ett väldigt stort teamfokus i agila metoder för det handlar väldigt 

mycket om att man gör saker tillsammans. Du får bättre insikt och framförallt förståelse 

för vad alla i ditt team jobbar med dagligen. Det gör ju också att ni kan hjälpa till, hjälpa 

varandra om det är någon som inte har något att göra medan det är någon annan som sitter 

fast med någonting och det gör ju också att man kommer mycket närmare leverans, så 

man inte fastnar. Man har kontinuerlig kontakt, man har koll, kan hjälpa varandra och 

man vet vart man ligger någonstans. I slutändan kan det resultera i gladare kunder.”   

 

Just transparens och en högre grad av informationsdelning menar flertalet av våra 

respondenter ger mycket goda effekter på både HR-funktioner och organisationens 

medarbetare. Användandet av agil HR i de företag som våra respondenter jobbar på har 

visat på fler lyckade lanseringar då de blivit testade i liten skala, skapa bättre affärsfokus 

och prioriteringar samt att det skapar flexibilitet och gör att HR-funktionen kan agera 

snabbare. Även respondent 9 ser positiva effekter genom nyttjande av agil HR:  

 

“Det finns inga brister, det ska bara appliceras i rätt sammanhang. Synsättet i agil HR, vi 

pratar inte om det dagligen men vi pratar om värderingar. Det har gjort att eftersom man 

är ute i linjen, vi som jobbar mot R&D och supportar dem, de är våra kunder till oss och 

chefer. De förstår varandra och vi förstår vilka utmaningar som ligger framför oss. Det 

skapar en djupare förståelse för vilka risker deras sätt att arbeta medför.” 

 

Flera respondenter menar agil HR medför positiva effekter genom att attrahera 

potentiell arbetskraft på marknaden. Respondent 7 beskriver att:  

 
“Individer ställer krav på en kreativ och föränderlig arbetsmiljö. [...] då måste HR 

förändra sitt arbetssätt för att kunna ha en värdefull plats i det hela och samtidigt blir HR 

extremt värdefullt för att människor blir vår primära källa till all ingående inkomst för 

bolaget och då tror jag att HR har ett guldläge att faktisk förtydliga sig själv som funktion 

och det värdet vi tillför.”  

 

Respondent 3 menar att införandet av agil HR kan skapa konkurrenskraft; “I slutändan 

så gör du en stor investering för att du kommer att göra ditt företag mer 

konkurrenskraftigt. Att kunna anpassa och plocka upp de bästa människorna, attrahera, 
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behålla och ge dem möjlighet att utvecklas på ett sätt så att de stannar och presterar 

högt under en lång tid, de företagen som kan göra det har en enorm konkurrensfördel.”   

 

Majoriteten av våra respondenter menar att de största bristerna för genomslagskraften 

av agil HR är den bristande kännedom kring begreppet och framgångssagor, avsaknaden 

av ett tydligt agilt HR manifest och den bristande forskningen bakom fenomenet. Men 

även vad som egentligen skiljer agilt HR-arbete från traditionellt HR-arbete. Bland våra 

respondenter finns kritik riktat mot att organisationer ska antas nyttja ett färdigt 

arbetssätt och de agila metoderna lämpar sig inte för alla organisationer eller typer av 

arbeten. Respondent 2 beskriver:  

 

“Det blir väldigt konstigt om HR tänker att vi ska sitta med våra Scrum-masters. Alla 

typer av arbete lämpar sig inte för den typen av processer och det kan man se inom 

utvecklingsarbeten också. Mycket av det agila funkar otroligt väl för det här 

mjukvarubaserade vilket handlar om att det inte finns någon hårdvara. Det är liksom bara 

helt enkelt mjukvara som man kan gå in och ändra om.”  

 

Men även att agil HR lämpar sig bättre i en föränderlig omvärld som ställer krav på 

flexibilitet. Respondent 7 förklarar: 

 

“En kritik är om man valt agila metoder i en omvärld som inte är föränderlig. För där 

kanske agila metoder inte lämpar sig väl. Så om du har en förutsägbar framtid då kan du 

ju jobba med förutsägbara principer. Så det gäller ju att matcha. En föränderlig omvärld är 

ett grundkrav. Det skulle jag säga, annars ska man inte jobba med agila metoder, eller det 

är ingen nödvändighet. Man kan göra det ändå men det är inte nödvändigt.”  

 

Fortsättningsvis beskrivs även att det krävs en mental förändring i organisationerna för 

att agil HR ska få genomslagskraft. Det handlar om att skapa förståelse för de agila 

värderingarna och principerna och själv utforma sina arbetsrutiner kring dem. Det talas 

mycket om agila transformatorer ute bland företag vilket har bidragit att uttrycket är 

väldigt hypat och den bristande kunskapen om hur det ska fungera praktiskt leder till att 

förändringarna stannar upp. Respondent 7 beskriver att det krävs är: 

 

 “... framgångssagor, framförallt bolag som det har gått väldigt bra för, där man också 

lyfter en HR funktion som har jobbat på det här viset. Det tror jag är jättestarkt för det är 
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personligt och känslofyllt och går att relatera till. Man kan konkretisera med viktiga 

exempel vilket är ett av skälen till varför jag inte vill bli konsult heller. Jag vill jobba med 

de här berättelserna. Sen tänker jag också att det kanske borde blir lite mer konkretiserat 

för att nu är det väl mest ett begrepp som flyger lite i luften.”  

 

Majoriteten av respondenterna anser, som tidigare nämnts, att agil HR behövs 

konkretiseras, tydliggöras och definieras genom ett genomarbetat agilt HR manifest. 

Detta kan i sin tur bidra till att detta koncept blir lättare för HR-funktioner och 

organisationer att ta till sig, i kombination med framgångssagor och vidare forskning.  
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5.	Analys	

I följande avsnitt kommer studiens insamlade empiriska material analyseras med hjälp 

av den teoretiska referensramen som analysmodell. Analysen utgår ifrån vår tolkade 

helhetsbild av diskursen agil HR varpå fokus kommer riktas mot att förklara hur 

fältinteraktioner uppstår.  

5.1	Fält		
De största drivande aktörerna inom diskursen agil HR är bloggare och entusiaster som 

brinner starkt för fenomenet. Dessa aktörer har en varierande bakgrund inom HR-

funktioner, IT-branschen eller både och. Vi finner att studien indikerar på att vårt fall 

involverar två olika fält, fältet HR och fältet IT. Detta fynd har skapat intresse och 

funderingar kring om det skulle kunna betyda att ett nytt fält skapats genom denna 

interaktion, fältet agil HR. För att definiera ett fält måste det finnas ett kommersiellt 

sammanhang (DiMaggio & Powell 1983), eller frekventa interaktioner (Scott 1995) 

mellan aktörerna. Vår studie finner inga tydliga evidens för att denna frekventa 

interaktion finns. Inom diskursen agil HR driver aktörerna till stor del intresset för 

fenomenet själva och nyttjar praktiker på egna vägar, varpå vi kan konstatera att agil 

HR inte är ett fält. Varken i hand med DiMaggio och Powell (1983) eller Scotts (1995) 

definitioner.  

 

Istället reflekterar vi över om det i vårt fall skulle kunna röra sig om att institutionella 

förändringar uppkommit mellan fälten (Furnari 2016; Nicholls & Huybrechts 2016) där 

interaktioner mellan fältet HR och fältet IT har skapats. Furnari (2016) menar att detta 

kan uppstå och bidra till att nya praktiker skapas som ett resultat av interaktioner mellan 

två fält. De båda fälten har tillsammans fört över kunskap till varandra där resultatet av 

utbytet blivit begreppet agil HR, se figur 5.1. Som Furnari (2016) samt Nicholls och 

Huybrechts (2016) menar kan detta ske som en reaktion av ett ökat beroende där 

maktbalansen mellan fälten kan variera. Varpå det framkommer i vår studie att HR-

funktioner söker stöd för att anpassa sina arbetssätt utifrån att IT-avdelningar börjat 

arbeta med agila metoder. Vi finner därmed indikationer på att det troligen skulle kunna 

råda en maktobalans mellan de interagerande fälten IT och HR. 
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Figur 5.1: De interagerande fälten IT och HR  

5.2	Översättningsprocessen		
Vår studie tyder på att det finns många olika tolkningar och definitioner av agil HR. 

Som Czarniawska och Joerges (1996) nämner så kan översättningsprocessen ge 

förklaringar till hur dessa skilda tolkningar kan uppstå utifrån individers och 

organisationers egna förutsättningar och behov.  

 

Studien visar på att de agila värderingarna och principerna kan ses som materialiserade 

genom det agila manifestet, vilket blir en utgångspunkt för tolkning (Czarniawska & 

Joerges 1996). Eftersom agilitet i sin tur är värderingsstyrt bidrar det till att många olika 

arbetssätt utformas. Att arbeta utefter värderingar beskriver i sig själv ingen precis 

arbetsprocess vilket gör det svårt att avgöra om en organisation eller funktion kan 

klassificeras som agil eller inte. Däremot kan vi se en förändring i hur de agila 

metoderna används inom IT respektive hur de används i agil HR. Därmed kan det tydas 

att en översättning ägt rum. Samtidigt finner vi bevis för att de medverkande i denna 

fallstudie skiljer sig åt, både hur de utformar sina praktiker och vilket synsätt de har på 

begreppet. Studien kan dock inte urskilja några tydliga mönster i detta. Czarniawska och 

Joerges (1996) förklarar att det handlar om relationen mellan människan och idén, 

mellan idén och objektet och mellan människan och objektet, vilket skapar dessa olika 

synsätt. Synsättet som aktören väljer att inta påverkar dess tolkning av idén. Våra 

respondenter poängterar att det gäller att skapa arbetsmetoder anpassade efter 

organisationens behov samt förståelse kring vad som i grunden är värdeskapande för 

organisationen. Alla organisationer besitter olika förutsättningar, opererar i olika miljöer 
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och står inför olika utmaningar. Därmed krävs olika praktiker för att öka 

förutsättningarna för att bedriva ett bra arbete.  

 

Som det framkommit i vår studie kan graden av agilitet inom HR-funktioner variera, 

vilket bidrar till att begreppet agil HR varierar. Graden av agilitet kopplas därmed till 

organisationens upplevda behov vilket avspeglas i de definitioner och praktiker som 

HR-funktioner använder. Vad vi kan konstatera är att det finns två tydliga dilemman 

kring definitionen av agil HR. Det första handlar om att det är själva HR-funktionen 

som ska arbeta mer agilt alternativt om HR-funktionen ska stötta organisationen att till 

arbeta mer agilt. Det andra är om HR-funktioner ska arbeta efter ett nytt tankesätt eller 

om det handlar om användandet av specifika verktyg och arbetsmetoder. Czarniawska 

och Joerges (1996) menar att idéer kan bli sedda utifrån olika perspektiv beroende på 

det upplevda behovet hos organisationen. För att skapa intresse kring en idé krävs det 

att organisationen samtidigt kan finna en koppling till själva idén och uppleva ett behov 

vilket idén kan tänkas hjälpa till att lösa. De medverkandes skilda definitioner speglar 

därmed det upplevda behovet som existerar inom verksamheten. Kunskap kring agilitet 

kan även ses som en förutsättning för att ett visst synsätt ska kunna intas (Czarniawska 

& Joerges 1996). Det indikerar även på att det skulle kunna grunda sig i vilken koppling 

den medverkande har till fältet IT. Vi finner att de som besitter god kunskap om agilitet 

finner bekvämlighet i agila termer till skillnad från andra som istället väljer att nyttja 

termer som affärsnytta och värdeskapande. Varpå vi kan urskilja två arenor som skapats 

inom fältinteraktionen. En arena som går mer åt fältet IT (arena 1) och en som går mer 

åt fältet HR (arena 2). Detta visualiseras i figur 5.2 nedan där vi kan urskilja de 

olikartade synsätten inom arenorna beroende av tolkningarna kring agil HR. De 

medverkande i studien som indikerar till att gå mer åt IT-fältet besitter god kunskap om 

det agila manifestet och principerna, till skillnad från de som går mer åt HR-fältet där 

dessa kunskaper kan anses som bristfälliga. Eftersom vi finner dessa olika synsätt inom 

fältinteraktionen reflekterar vi därmed återigen kring Furnari’s (2016) samt Nicholls och 

Huybrechts (2016) tankar gällande fält och vilken maktbalans som råder mellan de 

interagerande fälten. Forskarna menar att när fält interagerar tenderar förändringar samt 

anpassningar att uppstå, vilket avspeglar fältens beroende till varandra. Eftersom att vi 

kan urskilja de två arenorna inom fältinteraktionen funderar vi kring om denna 

maktbalans och de interagerande fältens beroende kan se olika ut inom de skilda 
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arenorna (Furnari 2016; Nicholls & Huybrechts 2016). För att analysera detta närmare 

ska vi nu undersöka hur begreppet agil HR har översatts.  

 
Figur 5.2: De två arenorna inom fältinteraktionen 

5.2.1	Hur	har	agil	HR	översatts?		

I studien har vi skiljt på hur de externa och interna aktörerna valt att översätta agil HR 

(Røvik 2000). Den tolkning som det agila HR manifestet står för samt hur konsulter och 

bloggar väljer att tolka begreppet ser vi som de externa aktörerna, (se kategori konsulter 

och bloggar i figur 3.2). De aktörer som medverkat i vår studie som arbetar inom HR-

funktionen ser vi som de interna aktörerna (se kategori HR-funktioner i figur 3.2). Vi 

har valt att skilja dessa åt då vi finner att dessa översättningar tar skilda vägar.  

 

Extern	översättning	av	agil	HR		

Den externa översättningen resulterar i det agila HR manifestet vilket vi valt att 

analysera gentemot det agila manifestet. Vi har valt att klassificera detta som en extern 

översättning då det agila HR manifestet inte praktiseras i de externa aktörernas 

verksamheter. Vid en granskning över hur det agila HR manifestet visualiseras på 

hemsidan “agilehrmanifesto.org” finner vi stora likheter med det agila manifestet 

(Fowler & Highsmith 2001). De agila HR manifestet presenteras på en internetsida, 

inleds med värderingar som värderas högre än andra och därefter presenteras tillhörande 

principer. Det agila HR manifestet är även undertecknat av författarna som framtagit 

manifestet samt övriga nyckelpersoner som kan identifiera sig med idén, vilket är 

samma utformning som det agila manifestet. Vi kan därmed hitta gemensamma 
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nämnare i vad Røvik (2000) skulle benämna som en delvis imitation med 

delkomponenter som imiterats från det agila manifestet till det agila HR manifestet. Det 

agila manifestet som grundidé har även en generell utformning då den saknar en tydlig 

beskrivning kring hur tillämpningen sker rent praktiskt, men även att den grundar sig i 

värderingar. Det är därifrån fritt att tolka det agila manifestet och ta fram egna agila 

arbetsmetoder. Grape m.fl. (2006) menar på att när fallet handlar om en abstrakt 

grundidé skapas större utrymme för tolkning till skillnad från idéer som kommer i en 

mer paketerad lösning, vilket är något som samspelar med vårt fall. Men vi kan även 

urskilja att viss anpassning har gjorts för att kunna applicera grundidén på en HR-

funktion. Eftersom det agila manifestet i grunden är utvecklat för IT och 

systemutveckling resulterar det i att vissa delkomponenter har svårigheter till 

direktöverföring till en HR-funktion, varpå vi ser att vissa justeringar har gjorts. När 

dessa svårigheter uppstår tyder det återigen på att en delvis imitation har tillämpats 

(Røvik 2000).   

 

Vi finner stora likheter mellan det agila manifestet och det agila HR manifestet vilket 

talar för att det skulle röra sig om en fråga gällande rationalitet (Røvik 2000). För att 

agil HR ska kunna kopplas till grundidén och det agila manifestet på ett naturligt sätt 

krävs det att vissa likheter kan urskiljas. Det gäller att skapa attraktion till nyttjande. För 

att kunna förlita sig på de framgångssagor som agilitet inom IT har bidragit till och de 

positiva effekter som påvisats är det nödvändigt att agil HR kan länkas till agilitet på ett 

naturligt sätt. Likheterna krävs för attraktion, men samtidigt finner vi dilemmat av 

anpassning av idén till en HR-funktion. Vi ställer oss därmed frågan om det i detta fall 

skulle kunna röra sig om en konkretisering (Røvik 2000). Konkretiseringar är vanligt 

förekommande vid just anpassningar från specifika branscher till andra. Røvik (2000) 

beskriver att idéer som tyder på delvis imitation brukar vara mer generellt utformade, 

vilket vi kan tyda är fallet gällande grundidén om agilitet. Som tidigare nämnt så är det 

agila manifestet generellt framtaget vilket även är en likhet som vi finner med det agila 

HR manifestet. Det riktar sig inte mot en speciell organisationstyp eller beskriver hur en 

specifik process ska fungera i praktiken. Likt det agila manifestet handlar det om en 

beskrivning av riktlinjer genom värderingar. De tillhörande principerna är även dem 

uttryckta i mer generella termer, exempelvis; “Support people to engage, grow, and be 

happy in their workplace.” Det beskrivs att arbetet ska fokusera på att stötta individer 

men inte hur detta uppnås. Detta bidrar till att översättningen i form av det agila HR 
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manifestet talar mer för en delvis imitation än en konkretisering, då utformandet finner 

dessa likheter med grundidén, det agila manifestet.  

 

Røvik (2000) beskriver att översättningar som sker externt brukar kritiseras för sin 

bristande översättningsförmåga. Detta för att de besitter begränsad kunskap om de 

aktuella verksamheterna där idéerna slutligen ska användas. När översättningen i detta 

fall gjorts i mer generella termer kan det vara ett sätt att skapa attraktion bland 

organisationer. Därmed skulle det kunna resultera i att flertalet organisationer lättare 

kan identifiera sig med fenomenet och skapa sig en egen tolkning. Vad vi kan 

konstatera i vår studie är att de konsulter som nischat sig på agil HR inte själva 

kontaktar företag utan att det är organisationer själva som söker upp dem vid intresse 

gällande idén. Konsulternas roll blir därmed att informera och utbilda om både agilitet 

och agil HR, för att organisationerna ska skapa förståelse för dess innebörd. Det handlar 

inte om att konsulterna anlitas med syfte för att bedriva ett förändringsarbete och 

konkretisera hur arbetsprocesserna ska bli utformade, utan de intar istället en mer 

stöttande roll. 

 

Interna	översättningar	av	agil	HR	

Vid granskning av de interna översättningarna finner vi en stor variation bland både 

definitioner och praktikernas utformningar. Vi finner att hur organisationer väljer att 

tolka agil HR beror till stor del på hur de kom i kontakt med begreppet. Vi väljer därför 

att skilja på de två arenorna; de som skapat egna praktiker utifrån det agila manifestet, 

arena 1, mot de som kom i kontakt med begreppet via sociala sammanhang, arena 2. 

Dessa två parallella arenor interagerar kring fältinteraktionen men skiljer sig åt 

beroende på hur de väljer att definiera begreppet. Vi tror även att dessa översättningar 

kan se olika ut beroende på interaktionens karaktär samt beroendet mellan fälten 

(Furnari 2016; Nicholls & Huybrechts 2016).  

 

Arena	1	

Vi finner att den arena som utgått ifrån det agila manifestet skiljer sig ifrån den som 

utgått ifrån sociala sammanhang. Den förstnämnda arenan har arbetat fram egna 

praktiker utifrån det agila manifestet vilket talar mer för översättningar via 

konkretiseringar (Røvik 2000). Vissa medverkande och deras tillhörande organisationer 

har utgått ifrån det agila manifestet och de agila värderingarna för att sedan fundera över 



73 
 

hur det skulle kunna appliceras på en HR-funktion. Som Røvik (2000) beskriver handlar 

det om att anpassa en idé till organisationens behov och förutsättningar. Idéer som är 

framtagna för exempelvis specifika avdelningar inom en organisation, vilket fallet är 

med det agila manifestet och systemutveckling, är konkretisering vanligt 

förekommande. Vi finner även tendenser till att det pekar mot en delvis imitation då 

organisationerna väljer att använda sig utav verktyg som används vid andra agila 

arbetssätt. Därmed använder de sig av redan utarbetade agila praktiker för att 

åstadkomma likartade effekter. För att göra detta beskriver Røvik (2000) att det krävs 

god kännedom om originalidén och hur den ska tillämpas. I vår studie finner vi att de 

organisationer som bedriver agilt HR-arbete på detta vis har en tydlig koppling till IT-

branschen vilket pekar på att denna kännedom finns och de medverkande finner även 

bekvämligheter i agila termer. Då vi inte finner några tydliga mönster i hur dessa 

verktyg nyttjas samt vilka verktyg som används frekvent, talar det mer för en 

konkretisering för den interna översättningen inom area 1.   

 

Arena	2		

Bland de organisationer som kommit i kontakt med begreppet via sociala sammanhang 

kan översättningen liknas med Røviks (2000) definition av en delvis imitation. Det 

framkommer att organisationerna knyter an agil HR med vissa specifika 

delkomponenter vilka beskrivs på tillställningar så som seminarier, konferenser eller 

bloggar. Dessa organisationer väljer sedan att ta sig an specifika delkomponenter vilka 

de anser lämpade till sin organisation. Det finns tendenser kring att det skulle kunna ses 

som en kombination då delar av företeelsen kopplas ihop (Røvik 2000). Men då 

organisationerna inte har utgått ifrån grundidén i det agila manifestet pekar det istället 

på att en översättningskedja ägt rum, vilket Røvik (2000) kopplar till en delvis 

imitation. Organisationerna har valt att tolka en redan översatt idé vilket bidrar till att 

ytterligare variationer av grundidén skapas. Vi finner även i vår studie att dessa 

översättningskedjor grundar sig i de tidigare analyserade externa översättningarna av 

agil HR. 

 

Den generella översättningen gällande agil HR från IT-branschen till HR-funktioner 

talar för konkretiseringar. Detta för att det går att urskilja många variationer kring både 

hur begreppet översatts och hur praktikerna tillämpas. Därmed börjar vi även reflektera 

kring den bakomliggande orsaken till dessa variationer. Dels om det kan ligga i den 
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abstrakta grundidén i sig själv samt om det är de olika tolkningarna av grundidén som 

har bidragit till de olika översättningarna (Czarniawska & Joerges 1996). Alternativt om 

det skulle kunna kopplas till de interagerande fälten IT och HR. Røvik (2000) menar att 

konsekvenserna som följer med en konkretiserad översättning bidrar till olika 

påverkningar på organisationen vilka leder till att ytterligare anpassningar görs. Detta 

för att anpassas till de lokala förutsättningarna och bidrar till att tolkningarna kan se 

väldigt olika ut i olika organisationer (Røvik 2000). Det pekar därmed mer mot att det 

rör sig om att anpassa idéer till organisationens behov vilket skulle kunna förklara de 

olika översättningarna och praktikerna som utformats kring agil HR. Vad vi även finner 

är ett samband mellan de olika interna arenorna som vi identifierat (arena 1 & arena 2), 

synsättet kring agil HR och de medverkandes koppling till fältet IT. Det vi finner är att 

aktörerna inom arena 1 har en tydlig koppling till IT-branschen och därmed fältet IT.  

5.2.2	Översättningens	påverkan	på	organisationerna		

För att analysera hur översättningarna har bidragit till förändring kommer vi härmed att 

fokusera på de interna översättningarna av agil HR. Vad vi hittills kunnat konstatera är 

att de medverkande HR-funktionerna i vår studie har kommit i kontakt med idén på 

olika sätt varpå två arenor kan urskiljas, arena 1; agila manifestet och arena 2; sociala 

sammanhang. Kilhammar (2011) beskriver att aktörerna påverkas i den mån som 

existerande kännedom om idén finns. Studien pekar på att större anpassningar har gjorts 

bland de organisationer som befinner sig inom arena 1 vilka besitter god kunskap om 

det agila manifestet och har format sina praktiker kring det, till skillnad från de 

organisationer som kommit i kontakt med idén via sociala sammanhang (arena 2).  

 

Arena	1	

I vår första arena har översättningar skapats med det agila manifestet som utgångspunkt 

där vi finner stora förändringar. HR-funktioner har gjort stora omställningar i hur de 

väljer att arbeta gentemot hur de fungerat tidigare. Detta lutar åt att klassificeras som en 

anpassning till idén enligt Kilhammar (2011), där praktikerna blir utformade efter idén. 

I dessa fall har nya arbetsmetoder skapats vilka aktörerna förväntas följa (ibid). Då 

aktörerna finner inspiration i redan framtagna agila praktiker inom projektledning och 

systemutveckling skiljer sig dessa drastiskt mot en mer traditionell utformning av HR-

arbete.  
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Eftersom det framkommer att en stor omställning måste göras finner vi det nämnvärt att 

fundera kring om det skulle kunna röra sig om en anpassning till det rådande enligt 

Kilhammar (2011). Dock är det inget som vi tydligt kan finna evidens för i vår studie, 

men vi anar tendenser i de diskussioner som varit, då de medverkande reflekterat kring 

bakomliggande kostnadsfrågor. I dessa fall beskriver Røvik (2000) att organisationen 

överväger och analyserar vilka strukturella organisationsförändringar som krävs för att 

idéer ska kunna anpassas till befintliga strukturer. Det framkommer tydligt i studien att 

en mer agil HR-funktion kräver stora omställningar i HR-arbetet. Stora förändringar är 

kostsamma (Røvik 2000) vilket gör att många organisationer väljer att avstå. I fallet 

gällande agil HR beskrivs det att det inte bara är sättet organisationerna väljer att arbeta 

som ska förändras utan även tankesättet. Detta talar för att det krävs 

organisationskulturella förändringar, vilket i sin tur påverkar organisationen i sin helhet. 

I studien finner vi även beskrivningar som förklarar att alla organisationer inte behöver 

vara lika agila. Genom att använda standardiserade arbetssätt kan organisationerna dra 

nytta av skalfördelar och genom att arbeta mer agilt kan HR-funktioner agera snabbare 

(Røvik 2000). Det blir därmed en fråga om organisationens intresse och vilka intressen 

som finns i ledningsgrupperna. Alla interna aktörer som medverkat i vår studie 

beskriver att HR-funktioner finns representerade i ledningsgrupperna samt att högsta 

beslutsorganet finner intresse i personalfrågor. HR-funktioner får därmed mycket 

utrymme. Förändringsförslag från HR-medarbetare har därmed välkomnats av 

ledningen vilket i vissa fall förenklat införandet av agil HR i HR-funktioner.  

 

Arena	2	

Inom arena 2 finner vi att de använda praktikernas utformningar inkluderar en svag grad 

av förändring gentemot de tidigare praktikerna. Vi finner likheter med Kilhammars 

(2011) definition om att översättningens påverkan rör sig om en bekräftelse eller 

legitimering av något redan befintligt. Aktören har informerats om vad agil HR är och 

känt att det är något som överensstämmer med den existerande verksamheten. I det 

empiriska materialet finner vi exempel som att det är en del av den existerande 

organisationskulturen att vara “nyfiken” eller “flexibel” vilket även är något som 

aktören i sin tur knyter an till att vara agil. Agil HR bekräftar därmed något redan 

existerande och på så vis skapas ingen vidare förändring i HR-funktionen. Kilhammar 

(2011) beskriver istället att det skapas en bekräftelse där aktören känner att de kan knyta 
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an till något, vilket skapar motivation till att fortsätta arbeta på likartat vis. Bekräftelsen 

kan istället bidra till att vidareutveckling avstannar och att idén inte når sin fulla 

potential (Kilhammar 2011). Eftersom åsikterna även skiljer sig åt om vad som klassas 

som agilt kan det som tolkas som agilt i en mening kan vara något helt annat i en annans 

ögon. HR-funktioner som väljer att ta sig an en viss delkomponent kan kritiseras i andra 

aktörers ögon vilken poängteras i vårt empiriska material till den bristande kännedomen 

kring agilitet. Exempelvis att HR-funktioner väljer att inte “gå hela vägen”, på grund av 

osäkerhet. Aktörerna menar att det i sin tur leder till att de inte når de önskvärda 

effekterna som agil HR kan bidra med. En annan bakomliggande orsak till en svagare 

grad av förändring skulle kunna antas vara att dessa HR-funktioner har funnit intresse 

via ett redan översatt idé (Røvik 2000). Vi har tidigare konstaterat att översättningen 

skett via en översättningskedja vilket grundar sig i de externa aktörernas översättningar 

av begreppet samt att dessa externa översättningar är mer generellt utformade och 

beskriver inte hur det ska tillämpas praktiskt. Vi finner därmed att det finns en koppling 

till den bakomliggande förståelsen kring grundidén i det agila manifestet och 

förändringarna som skett inom organisationerna.  

 

Vi finner en koppling mellan förändringarna som skett i de utarbetade praktikerna, våra 

arenor och synsättet på idén agil HR. Tidigare har vi konstaterat att arena 1 tenderar att 

finna en tydligare koppling till fältet IT varpå Furnari (2016) förklarar att de 

förändringar som uppstår när fält interagerar grundar sig i det beroende som fälten har 

av varandra. Detta skulle kunna förklaras genom att de HR-funktioner som finner ett 

starkare beroende till fältet IT (arena 1) kan tänkas behöva göra större förändringar, 

jämfört med mer traditionellt HR-arbete. Varpå arena 2 har ett svagare beroende till 

fältet IT vilket i sin tur kräver en svagare grad av förändring. Detta sammanfattas i 

tabell 5.1 nedan där även den externa översättningen av agil HR presenteras. Vi 

konstaterar därmed att graden av förändring samspelar med beroendet till fältet IT 

(ibid). Det skapas därmed ett positivt samband mellan graden av förändring och 

beroendet till fältet IT. Detta tolkar vi genom att när beroendet till fältet IT är starkare 

har det även skett en större grad av förändring inom HR-funktioner. Men vi reflekterar 

även om det kan finnas andra bakomliggande drivkrafter som skulle kunna ha haft en 

påverkan i de förändringar som skett eller om det skulle kunna röra sig om de 

interagerande fältens samspel (Furnari 2016; Nicholls & Huybrechts 2016).  
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Tabell 5.1: Sammanställning av aktörernas tolkningar, översättningar och påverkan  

 

5.3	Drivkrafter	till	förändring		

5.3.1	Hur	organisationer	liknar	varandra	
Isomorfism förklarar hur organisationer liknar andra organisationer vilket handlar om 

drivkrafter på en extern nivå. Vår studie berör en diskurs och framförallt HR-funktioner, 

vilka existerar internt inom en organisation varpå vi finner indikationer till att isomorfa 

drivkrafter även finns på en intern nivå.  

 

I vår studie finner vi att flertalet medverkande menar att HR-funktioner är trendkänslig 

och fortfarande söker efter sin roll. Den bakomliggande orsaken förklaras vara en effekt 

av den bristande legitimitet som finns inom HR-funktioner. Intresset som skapats kring 

agil HR beskrivs av en av våra medverkande som; “ett sätt som HR-funktionen 

använder för att skapa legitimitet åt sig själva för att få in foten i dörren.” Kilhammar 

(2011) beskriver att organisationer söker legitimitet för att få tillgång till resurser som 

antas ge en positiv inverkan, varpå fokus riktas mot organisationen i sig själv på en 

extern nivå. Detta är en intressant aspekt eftersom vår studie pekar mot att det även 

skulle röra sig om en intern företeelse. Vilket även skulle kunna skapa interna 

maktobalanser inom organisationen (Furnari 2016; Nicholls & Huybrechts 2016). 

Därmed finner vi indikationer till likheter mellan teorin på en således intern nivå vilket 

även berör DiMaggio och Powells (1983) tankar kring bakomliggande isomorfa 

drivkrafterna. Författarna förklarar att förändring kan uppstå genom att organisationer 

känner press och osäkerhet. I vårt fall kan det koppla till HR-funktioners bristande 

legitimitet inom organisationen. Denna osäkerhet bidrar till att HR-funktioner väljer att 

ta sig an nya modeller och praktiker, utan att nyttja dem fullt ut, för att enkelt skapa 
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legitimitet (ibid). Vilket även sätter dem i en svagare maktposition jämfört med den 

avdelning de väljer att imitera (Furnari 2016; Nicholls & Huybrechts 2016). Detta 

agerande benämns som mimetisk isomorfism (DiMaggio & Powell 1983). I vår studie 

finner vi indikationer till att detta har varit en tydlig drivkraft till intresset av agil HR. 

Som tidigare nämnts har vi kunnat urskilja två arenor, arena 1 med en starkt beroende 

till fältet IT samt arena 2 med ett svagare beroende vilka påvisat olika grad av 

förändring i sitt HR-arbete. Inom IT-fältet beskrivs agilitet närmast som en 

branschstandard av en av våra medverkande. De medverkande som arbetat inom en HR-

funktion inom arena 1 har därmed varit med om och sett vilka positiva effekter som 

agila metoder bidragit till varpå IT-avdelningen skapat sig en stark maktposition inom 

organisationen (Furnari 2016; Nicholls & Huybrechts 2016). Inom arena 2 finner vi inte 

dessa likartade tendenser varpå den mimetiska isomorfismen som drivkraft således har 

en svagare verkan på intern nivå. Detta kan även beskriva att interaktionen mellan de 

interagerande fälten IT och HR ser annorlunda ut inom arena 1 jämfört med arena 2.  

 

En intressant aspekt är även att vi finner tendenser till imitation både ifrån IT-fältet, i 

form av det agila manifestet och ifrån de externa aktörernas översättningar av idén inom 

de olika arenorna (DiMaggio & Powell 1983; Edvik 2008; Sévon 1996). Sevón (1996) 

förklarar att imitation varken är en kopia eller en helt ny skapelse, utan ett mellanting. 

Inom arena 1 finner vi större tendenser till imitation ifrån IT-fältet i och med att 

översättningen grundar sig i det agila manifestet. Praktikerna som nyttjas inom agil HR 

liknar redan framtagna arbetssätt exempelvis Scrum, Kanban Boards och retrospektiv. 

Inom arena 2 finner vi stället större tendenser kring imitation ifrån de externa aktörernas 

översättningar av idén. Det skulle därmed kunna röra sig om en fråga om 

identitetsskapande (ibid). Varpå vi även ser imitation som en stark bakomliggande 

institutionell drivkraft. 

 

Men vi finner även tendenser kring att det finns situationsanpassade drivkrafter på en 

extern nivå, vad det gäller organisationens bransch, marknad samt miljö, vilka påverkat 

beroendet till fältet IT och därmed skapat IT-avdelningens maktposition (Furnari 2016; 

Nicholls & Huybrechts 2016). Därför att organisationen i sig själv har ett stärkande 

beroende till det integrerade fältet IT. Detta förklaras i vår studie genom exemplet att 

HR-funktioner inom arena 1 påvisar större grad av förändring i sitt arbetssätt jämfört 

med arena 2. Detta för att organisationen finner ett starkare beroende till fältet IT varpå 
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HR-funktioner anpassas utifrån organisationens behov. Vi finner därmed ett samspel 

mellan de externa och interna nivåerna av bakomliggande drivkrafter. Den externa 

nivån påverkar den interna nivån och påverkar vilken grad av förändring som 

uppkommer. När den externa nivån finner ett starkare beroende bidrar det till att 

drivkrafterna på intern nivå får en större genomslagskraft i och med att maktpositioner 

skapas (Furnari 2016; Nicholls & Huybrechts 2016).  

 

I studien framgår det att lagar inte har haft någon inverkan på varken hur idéerna är 

framtagna eller hur aktörerna väljer att utforma sina praktiker. Vad som framkommer i 

studien är istället att det indikerar på det motsatta, att agil HR skulle gå i hand med 

svensk lagstiftning då individer sätts i centrum och får mer inflytande. Samtidigt är det 

värt att nämna att det finns tydliga riktlinjer som en HR-funktion måste anpassa sig 

efter. Det finns tydliga lagar kring både arbetsmiljö, anställning och sekretess vilket kan 

påverka HR-funktionens handlingsutrymme. Däremot kan denna studie inte tyda på att 

lagar eller politiska påtryckningar har en inverkan till varför aktörerna valt att nyttja agil 

HR. Vi finner därför inte evidens för att tvingande isomorfism skulle vara en 

bakomliggande drivkraft.  

 

Vidare kan vi även se att konsulter är en starkt drivande aktör inom diskursen som 

genom kurser, föreläsningar och seminarier sprider agil HR. Konsulter i sin tur kan ses 

som en normativ drivkraft (DiMaggio & Powell 1983) där organisationer integreras 

med konsulterna vid intresse för idén och därmed sprider en likartad översättning. Som 

tidigare nämnt finner vi att konsulterna som verkar inom diskursen fungerar till viss del 

som inspirationskälla varpå översättningskedjor identifierats inom arena 2. Vi ser 

därmed konsulterna som en integrerande länk mellan HR-funktioner och diskursen 

kring agil HR. Vi väljer att se konsulterna som en integrationsmekanism för att skapa 

dessa interaktioner mellan fältet IT och fältet HR (Furnari 2016). HR-funktioner som 

naturligt inte finner ett beroende till fältet IT kan därmed finna intresse för idén varpå 

ett beroende skapas. Detta visas i vår studie genom att arena 2 har ett svagare beroende 

till fältet IT än arena 1. Arena 1 finner ett naturligt beroende till fältet IT genom den 

externa miljön medan beroendet hos arena 2 skapats genom intresse för en redan 

översatt idé. Organisationer som söker information kommer i kontakt med konsulterna 

och deras översättning av idén, varpå konsulterna bildar en normativ isomorfisk 

drivkraft på extern nivå vilken medför att fler aktörer intresserar sig för idén.  
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5.3.2	När	moderna	organisationer	entusiasmeras	av	populära	

koncept	

För att djupare kunna förstå vart intresset för agil HR skapades ska vi nu rikta fokus mot 

Røviks (2000) modell. Vi vill därigenom identifiera varför de interna aktörerna i vår 

studie valt att intressera sig för agil HR, varpå fokus riktas mot aktörernas motiv. 

 

I vår studie framkommer det att det ursprungliga intresset gällande agil HR inte skapats 

från externt håll. Vi finner istället att det ursprungliga intresset kom från HR-

funktionerna själva. Anledningen till varför de interna aktörerna valde att intressera sig 

för agil HR var för att tillfredsställa de behov som organisationen efterfrågade. Vad 

anledningarna grundade sig i kan i sin tur variera. Antingen finner vi att det var på 

grund av att organisationer valt att arbeta agilt i andra delar varpå HR-funktioner 

därmed var tvungen att anpassa sig för att stötta den agila förändring som skett internt i 

organisationen. Vi finner även anledningar som talar för att HR-funktioner själva 

upplevde problem, där de testade sig fram till ett nytt arbetssätt eller sökte information 

till hur arbetet kunde förbättras. Det kan därmed liknas vid att intresset av agil HR drevs 

att ett äkta organisationsinternt problem i hand med Røvik (2000).  

 

I studien har det framkommit att HR ses som en funktion som är extremt trendkänslig i 

och med sin bristande legitimitet varpå vi kan påvisa likheter med DiMaggio och 

Powells (1983) definition av mimetisk isomorfism. I vår studie beskrivs det att HR-

funktioner lätt fastnar för modeord och att funktionen bör vara mer uppmärksam och 

kritisk innan de väljer att införa nya lösningar. Røvik (2000) nämner 

identitetsförvaltning som en drivkraft till varför vissa aktörer söker sig till nya 

lösningar. När en aktör vars identitet blir ifrågasatt blir denna extra mottaglig för nya 

idéer. Identitetssökandet hos HR-funktioner indikerar på att detta är en möjlig källa för 

intresse kring agil HR.  

 

Utifrån att studera vårt fall agil HR kan vi härmed förklara vad som skett när fält IT och 

fältet HR har interagerat. Studien visar att intresset för idén skapats utifrån interna 

behov men att utformningen av praktikerna varierar. Vi kan konstatera att det finns ett 

samspel mellan graden av förändring och de bakomliggande drivkrafter som 

identifierats. Drivkrafterna har identifierats i form av både institutionella i form av 
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isomorfism (DiMaggio & Powell 1983) men även situationsspecifika, vilka samspelar 

och existerar på både extern och intern nivå. Vi anar ett positivt samband med beroendet 

till det interagerande fältet IT och graden av förändring jämfört med traditionellt HR-

arbete. Genomslagskraften av de interna drivkrafterna påverkas av den externa nivån 

vilket förklarar den olika graden av förändring som uppstått. Drivkrafterna skapar 

därmed olika maktbalanser inom arenorna (Furnari 2016; Nicholls & Huybrechts 2016) 

vilka styrs av beroendet till de interagerade fältet IT (Furnari 2016). Beroendet till fältet 

IT skapas antingen via den externa miljön där organisationen har ett naturligt beroende 

till fältet eller via konsulter vilka fungerar som en integrationsmekanism till att fälten 

interagerar. Som ett resultat ser vi att en förändring uppstår genom att interna 

avdelningar hittar nya sätt att arbeta tillsammans vilket styrs av beroendet och förändras 

i takt med förutsättningarna i den externa miljön (Furnari 2016).   

5.4	Idéspridning	likt	ett	virus	
Vi finner intresse i att avslutningsvis rikta fokus mot idéspridning genom en 

virusmetafor. Detta kan hjälpa oss att förstå varför fältinteraktioner uppstår som ett 

resultat av att organisationer och avdelningar finner intresse för en idé.  

 

Røviks (2011) virusteori riktar fokus mot organisationer vilka blir smittade av andra 

infekterade organisationer samt hur idéer som existerar inom andra avdelningar sprids 

inom organisationen. Om vi ser till vårt fall agil HR har vi kunnat konstatera att det 

finns olika grad av förändring inom HR-arbete sett till arena 1 och arena 2, där arenorna 

har översatt agil HR på olikartade sätt. Inom både arena 1 och arena 2 har vi främst 

kunnat identifiera ursprungskällan till intresset för agil HR som ett äkta 

organisationsinternt problem men även som ett resultat av identitetsförvaltning i hand 

med Røvik (2000). 

 

Om vi börjar att rikta fokus mot arena 1 ser vi att flertalet aktörer skapat intresse för agil 

HR genom att andra avdelningar inom organisationen börjat arbeta agilt, där HR-

funktioner behövt anpassa sig efter organisationens behov. Vi kan därmed ana tendenser 

till likheter med ett virus som spridit sig från andra interna smittade avdelningar varpå 

nu smittan nått HR-funktioner (Røvik 2011). En viktig aspekt i detta är även att vi 

börjar skapa förståelse för varför fältinteraktioner uppstår. Organisationer är komplexa 
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där flera avdelningar samspelar och organiseras för att uppnå ett gemensamt syfte 

(Cambridge University Press 2017). Fält i sin tur kan idag ses som väldigt dynamiska 

varpå en organisation och dess avdelningar kan befinna sig i flera fält samtidigt 

(Zietsma m.fl. 2017). Organisationer är organiserade enheter vilka skapar relationer och 

kommunikationssystem som integrerar avdelningarna i hand med organisationens 

primära syfte (Cambridge University Press 2017). Därmed existerar det beroenden 

mellan avdelningarna (Furnari 2016), vilka skapas genom organiseringen (Cambridge 

University Press 2017). I och med dessa nära samarbeten och relationer sker ständiga 

anpassningar för att samspelet ska fungera. När en organisation intresserar sig för en ny 

idé, i vårt fall agila metoder inom en avdelning, bidrar det till att andra avdelningar med 

ett beroende till den smittade avdelningen anpassar sig för att samspelet ska fortsätta 

fungera (Furnari 2016). Detta bidrar till att fält tenderar att interagera internt inom 

organisationen eftersom idén sprids vidare till andra fält (Zietsma m.fl. 2017). Vi anar 

därmed att det skapas en kedjereaktion, där ytterligare avdelningar väljer att anpassa sig 

för att upprätthålla samspelet (Røvik 2011). Detta för att avdelningarna har ett beroende 

eller en relation till varandra som för smittan vidare (Furnari 2016). Denna 

kedjereaktion blir mer tydlig när en avdelning skapar sig en starkare maktposition 

(Furnari 2016; Nicholls & Huybrechts 2016). På så vis sprids viruset eller idén vidare ut 

i organisationen på grund av det existerande beroendet mellan avdelningarna, varpå det 

i slutändan leder till att avdelningar som inte har någon direkt koppling till 

ursprungskällan smittas. Denna maktbalans påverkas av institutionella och 

situationsspecifika drivkrafter vilka bidrar till maktpositionerna som skapas (Furnari 

2016; Nicholls & Huybrechts 2016). Detta förklarar att i varje steg som viruset, eller i 

vårt fall idén, sprids vidare integreras fler fält inom organisationen. I vissa fall kanske 

även korsningen sker mot den berörda avdelningen eller fältets vilja i och med att 

organisationen i sin helhet valt att anpassa sig efter idén (Røvik 2011).  

 

Om vi istället ser till arena 2 som kom i kontakt med agil HR genom sociala 

sammanhang, kan detta förklaras genom ett annat steg i virusprocessen (Røvik 2011). 

Aktören har istället kommit i kontakt med andra redan smittade källor (ibid). Den 

smittade källan visar sig i form av seminarier, blogginlägg och konferenser som bedrivs 

av aktörer vilka bär på smittan, i vårt fall agil HR. HR-funktioner blir därmed 

intresserad av företeelsen och för med sig smittan in i sin organisation (ibid). Vad vi 

tidigare konstaterat fungerar konsulter och bloggar som en integrationsmekanism varpå 
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fältinteraktioner skapas genom dessa interaktioner (Furnari 2016). HR-funktioner 

behöver i detta fall inte ha ett existerande beroende till det integrerade fältet (ibid), utan 

beroendet skapas därmed genom integrationsmekanismen. HR-funktioner kan i detta 

fall även vara ovetande om idéns ursprungskälla samt sakna ett beroende till det 

integrerade fältet via den externa miljön (Furnari 2016). Det bidrar till att maktbalansen 

inom organisationen förblir densamma (Furnari 2016; Nicholls & Huybrechts 2016) i 

och med att det interna beroendena inte skapar maktobalanser via den 

situationsspecifika drivkraften i den externa nivån.  

 

Vidare kan detta tänkas ske genom att idén tas ut ur sitt ursprungliga sammanhang, 

vilket i vårt fall visas genom den bristande kunskap som arena 2 har kring det agila 

manifestet. När idéer presenteras i sociala sammanhang kan kunskapen om grundidén 

försvinna vilket även kan förklara varför vi finner översättningen inom arena 2 som en 

delvis imitation i form av en översättningskedja. Røvik (2000) menar att det krävs god 

kännedom om en idé för att kunna konkretisera den. Detta kan resultera i att effekten av 

smittan inte blir lika kraftig i och med den bristande kunskapen att förmedla den vidare. 

Vad vi kan tyda i vår studie så har HR-funktionernas nyfunna arbetssätt inom arena 2 

inte påverkat andra avdelningar inom organisationen. Røvik (2011) beskriver att för att 

smittan ska spridas vidare behöver värdorganisationen vara aktiv. Men vi reflekterar 

även återigen gällande de isomorfiska drivkrafterna och HR-funktioners bristande 

legitimitet (Berglund 2002). Detta förklarar att när en idé förs in till en organisation via 

HR-avdelningen skapas det ingen ökad maktposition (Furnari 2016; Nicholls & 

Huybrechts 2016), som bidrar till en likartad kedjereaktion som vi identifierat inom 

arena 1. Det skapas därmed inget ökat beroende till HR-funktionen ifrån andra 

avdelningar, vilket leder till att organisationen inte påverkas i sin helhet. Utifrån denna 

idéspridningsmetaforn i form av ett virus, våra bakomliggande drivkrafter samt funna 

arenor kan vi härmed förklara varför fältinteraktioner uppstår genom att beroenden och 

maktobalanser skapas.  
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6.	Avslutning	

6.1	Slutsats	

Syftet med studien har varit att utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv öka förståelsen för 

fältinteraktioners uppkomst och deras påverkan på idéers översättning. Genom en 

fallstudie av de aktiva aktörerna i diskursen agil HR kan vi härmed dra några slutsatser 

kring hur fältinteraktioner uppstår samt hur fältinteraktionerna påverkar hur idéer blir 

översatta och bidra till ökad förståelse kring företeelsen. 

 

Genom att studera de aktiva aktörerna kring diskursen agil HR kan vi konstatera att det 

inte har skapats något nytt fält kring diskursen agil HR utan att det istället handlar om 

fältinteraktioner mellan två fält, fältet IT och fältet HR. Via fältinteraktionerna har nya 

praktiker har skapats och agil HR uppstått. Vi finner även att det skapats två parallella 

arenor vilka samspelar kring fältinteraktionen, arena 1 med god kännedom om det agila 

manifestet samt arena 2 med bristande kännedom. Genom att studera hur aktörerna har 

översatt agil HR finner vi en större grad av förändring gentemot traditionellt HR-arbete 

inom arena 1 jämfört med arena 2. Graden av förändring påverkas av institutionella och 

situationsspecifika drivkrafter på både extern och intern nivå vilka samspelar och styr 

graden av förändring som uppstår. Vi finner även ett positivt samband mellan graden av 

förändring och beroendet till det integrerade fältet IT.  

 

Genomslagskraften av de interna drivkrafterna styrs av den externa nivån vilket 

förklarar den varierande grad av förändring som uppstått mellan de olika arenorna. 

Drivkrafterna skapar därmed maktobalanser mellan avdelningar inom organisationerna. 

Beroendet till det integrerade fältet IT skapas antingen genom att det förs in via den 

externa miljön, där konsulter fungerar som en integrationsmekanism, alternativt genom 

en kedjereaktion via redan existerande beroenden.    

 

Genom att studera hur agil HR har översatts utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv har vi 

härmed kunnat identifiera de bakomliggande drivkrafter i organisationer och 

avdelningars omgivning vilka påverkar deras beroende av varandra. När beroendet 

förändras skapas maktobalanser vilket gör att de anpassar sig efter varandra. Genom 
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användandet av en teori om idéspridning kan vi förklara hur dessa maktobalanser leder 

till kedjereaktioner varpå fältinteraktioner uppstår och nya praktiker skapas. Detta är 

således vår tolkning och översättning av agil HR till en vetenskaplig kontext. 

6.2	Förslag	till	vidare	forskning	

Eftersom agil HR är en ny företeelse och ett ännu outforskat område finns flertalet 

förslag till vidare forskning. Den här studien har kartlagt hur agil HR översatts och hur 

HR-funktioner jobbar med agil HR rent praktiskt. Därmed skulle det vara intressant att 

bygga vidare på översättninsbegreppet i syfte att skapa ett tydligt ramverk och en 

universal definition kring agil HR. Dessutom skulle det vara intressant att se vilka 

monetära samt humana effekter agil HR medfört till organisationer som helhjärtat 

använder sig av det. Om det skulle visa sig att mycket goda positiva effekter kan påvisas 

tror vi att spridningen och användningen av agil HR skulle öka markant.  

 

En intressant aspekt är även att vår studie riktat fokus mot HR-funktioner som kan 

identifiera sig med agil HR. Vi har därmed tagit avstånd ifrån HR-funktioner som inte 

kan identifiera sig med begreppet. Det kan därmed vara intressant att undersöka varför 

HR-funktioner tagit avstånd från idén. Men även att rikta fokus mot medarbetare inom 

organisationer som använder agil HR för att undersöka vilka förändringar de upplever.  

 

Eftersom vi i vår studie kunde konstatera att inget nytt fält skapats, då agil HR istället 

ses som ett resultat av fältinteraktioner vilket skapat en ny praktik, ser vi möjligheter till 

att vidare forska kring hur nya fält uppstår och hur fält lär sig av varandra när de 

interagerar. Enligt Zietsma m.fl. (2017) är detta en företeelse som blir allt vanligare i 

dagens samhälle vilket kan tyda på att detta även bör studeras mer ingående. I vårt fall 

inkluderade även fältinteraktionen fältet IT, vilket kan anses intressant då vi befinner 

oss i tider där digitalisering ständigt är på agendan.  

 

Slutligen vill vi uppmuntra att intagande av andra perspektiv då det kan medföra att nya 

synsätt skapas till varför fältinteraktioner uppstår. Genom att olika perspektiv intas kan 

ökad förståelse skapas till vad som skapar förändringar i vårt samhälle.  
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9.	Bilagor 

Bilaga	1	-	Utskick	till	respondenter	
Hej!  

Nedan finner du den påförhand givna information gällande vår studie om agil HR. Studien är 

framtagen i samband med vår D-uppsats i företagsekonomi där syftet är att skapa förståelse för hur 

agil HR har formats av sitt sammanhang och dess bakomliggande drivkrafter.  

 

Intervjun byggs upp kring ett antal teman med syfte till att skapa en struktur men samtidigt ge 

respondenten frihet att själv ta initiativ kring relevanta frågor. Intervjun kommer att inleda med ett par 

mer generella frågor om dig, dina förståelser för ett antal begrepp, för att sedan diskutera begreppen 

mer djupgående.  

 

De teman som kommer att behandlas är följande: 

 

● Bakgrund (presentation av intervjuare, respondent och uppsatsens syfte)  

● HR funktionen i stort - (endast vid intervju med HR-funktioner) 

● Agilitet (generellt om agilitet och din bekantskap med begreppet) 

● Agil HR (din definition och åsikter kring begreppet, samspelet mellan HR och agilitet, 

fördelar/nackdelar kring agil HR, i kort) 

 

Allt material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och endast uppsatsförfattarna samt 

deras handledare kommer kunna att ta del av informationen. Intervjun kommer att spelas in och till 

viss del transkriberas. Respondenterna kommer att behandlas anonymt i uppsatsen och eventuell 

granskning av material innan publicering är till förfogande. Medverkan är frivillig och den 

medverkande kan närsomhelst under intervjuns gång avbryta intervjun om så önskas. Vid tidpunkten 

för framläggning av uppsatsen kommer det empiriska materialet att förstöras. 

 

Vi vill på förhand rikta ett stort tack till dig för att du vill medverka i vår studie!  

 

Glada hälsningar,  

Cecilia Ekman och Linnea Ramstedt  
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Bilaga	2	-	Intervjuguide		

 Inledning och bakgrundsinformation 

1. Presentation av intervjuare och uppsatsens syfte  

2. Respondenten berättar om sig själv och sin bakgrund/utbildning/nuvarande tjänst 

 

Agilitet 

3. Vad är agilitet för dig och hur skulle du definiera det?  

4. På vilket sätt kom du i kontakt med begreppet?  

5. Har du kännedom om det agila manifestet och principerna? 

6. Hur skulle du definiera agil HR?  

 

Agil HR 

7. Hur kom du i kontakt med begreppet? (nätverken?)  

8. Vet du när begreppet kom till Sverige?  

9. Skulle du anse att det finns olika syn på begreppet?  

10. Anser du att det krävs några specifika förutsättningar för att lyckas med agil HR i en 

organisation? 

11.  Nyttjar ni agil HR själva inom er organisation? 

12. Anser ni att organisationer ska nyttja hela “modellen” eller kan man plocka delar av den? 

13. Vilka behov finns som HR efterfrågar?  

14. Kontaktar organisationer er eller söker ni upp organisationer? 

15. Ser du någon kritik/brist med agil HR? 

16. Vilka effekter (positiva/negativa) anser ni att agil HR ger organisationer? 

17. Vad är avgörande enligt er för att lyckas med agil HR?  

18. Hur ser ni på agil HR och framtiden?  

 

Avslutning  

19. Är det något ni skulle vilja tillägga som ni tror att vi borde frågat eller intressant att diskutera?    

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga	3	-	Intervjuguide	för	HR-funktioner	
 
 Inledning och bakgrundsinformation 

1. Presentation av intervjuare och uppsatsens syfte  

2. Respondenten berättar om sig själv och sin bakgrund/utbildning/nuvarande tjänst 

3. Beskriv HR funktionens roll inom er organisation? 

4. Är HR representerad i ledningen?  

 

Agilitet  

5. Vad betyder agilitet för dig? Om ja hur kom du i kontakt med begreppet?   

6. Känner du till det agila manifestet och principerna? 

7. Arbetar ni agilt i andra delar av er organisation? 

 

Agil HR 

8. Vad är agil HR för dig? 

9. Hur kom du i kontakt med begreppet? 

10. Hur välbekant är begreppet inom er organisation? 

11. Hur funkar agil HR mot de lagar/regler t.ex. kring anställningar och arbetsmiljökrav? 

12. Vilka fördelar och nackdelar/brister ser du med agil HR?  

 

Agil HR inom er organisation 

13. Hur arbetade ni innan ni införde agil HR?  

14. Har ni fått hjälp med införandet av agil HR från någon eller har allt skett internt?  

15. Varför valde ni att jobba med agil HR?  

16. Hur jobbar ni praktiskt med agil HR?  

17. Hur ser ni på agil HR och framtiden?  

18. Vilka effekter anser ni att agil HR har givit er organisation?  

 
Avslutning  

19. Är det något ni skulle vilja tillägga som ni tror att vi borde frågat eller är intressant att 

diskutera?   

 
 

Tack för er medverkan! 
 
 
 
 


