
Det agila 

företaget 





Citroën XM 

 

“Som att sväva 

på moln” 

• Låg frigång  
• Gick att hissa upp 
• Låste fjädringen 
 

Fruktansvärt obekvämt! 
 

Teknikens värld 



Ändå kör man med hårdare fjädring  

ju mer ojämn vägen är i väldigt många företag! 

Ökad toppstyrning 

Mera detaljplanering 

Hårdare uppföljning 

Etc… 

 

För att man vill ha kontroll! 

Men det är bara en illusion… 

 



Vi bygger supertankers! 

• Toppstyrda 
• Stabila 
• Kostnadseffektiva 
• Extremt låg flexibilitet och 

anpassningsförmåga 
 



Vanliga supertankersymtom 1 

■ Starkt fokus på avvikelser från plan 

 

■ Kortsynthet, fixande och trixande med siffror 

 

■ Kostnader prioriteras oftare än kvalitet och kundtillfredställelse 

 

■ Viktigare att följa givna rutiner än att göra undantag för kundens skull 

 

■ Envägskommunikation uppifrån och ner 

 

 



Vanliga supertankersymtom 2 

■ Medarbetare och chefer väntar hellre på beslut uppifrån än tar egna 
initiativ 

 

■ Man litar inte på varandra och skyller gärna ifrån sig 

 

■ En vi-och-dom-känsla mellan ledning och medarbetare 

 

■ Irriterad stämning och hög personalomsättning, särskilt bland 
attraktiv personal 



Vi borde skapa fiskstim! 

• Decentraliserade 
• Stark omvärdsbevakning 
• Snabba beslut  
• Snabba till handling 
• Väl samordnade 
• Extremt bra flexibilitet och 

anpassningsförmåga, dvs 
AGILA! 

 



■ Hundsport – Agility 

■ Projektledning – Agile Project Management 

■ IT-folk 

■ HR – Agile HR 

■ Diskuteras allt mer inom management och styrning 

 
Betydelse: 
■ Smidig 

■ Rörlig 

■ Anpassningsbar 

 

 

Agil – Vad är det för konstigt ord? 



■ Undersökning av hur företag i Silicon Valley styrs 

 

■ En VUCA-värld: 

■ Volatile 

■ Uncertain 

■ Complex 

■ Ambiguous 

 

■ Inga MBA’s i Silicon Valley! 

 

■ MBA’s är utbildade för företag som är: 

■ Stora 

■ Centraliserade 

■ Byråkratiska 

 

Silicon Valley-modellen 



Det agila företaget prioriterar: 

Kundfokus över ägarfokus 

Anpassningsförmåga över planering 

Tillit framför granskning 

Inre motivation framför yttre belöningar 
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Ägarfokus – Kundorientering 

 

■ Biotech-företaget Gyros hade under en period svår kapitalbrist 

■ Prioritet 1 var att få ut en produkt på marknaden 

■ Ägare och styrelse tog all tid för ledningen 

■ … som inte hade någon tid över för organisationen 

■ Till sist gjorde huvudägaren och ledningen upp en plan  

■ Huvudägaren, SLS, köpte ut alla andra större ägare för att ge ledningen 

arbetsro 

■ Gyros fick ut en produkt på marknaden och framtiden är ljus!  



■ Ingen budgetering eller prognostisering 

 

■ Långt driven decentralisering 

 

■ ”Aktivitetsplanering” utan kvantitativa mål 

 

■ Jämför med tidigare perioder 

 

■ Jämför med (var)andra 

 

■ Stark kostnadsmedvetenhet och kultur 

 

 

 

Planering – Anpassningsbarhet 

  



Planering – Anpassningsbarhet 

  

■ Zara kan få fram nya klädmodeller  på två veckor – för konkurrenterna tar 

det månader 

■ Tät kommunikation mellan butiker, design och produktion 

■ Designers sitter bland sömmerskorna mitt i fabriken 

■ De har också kläderna upphängda i butiken 24 timmar efter de beställts 

■ Varorna flygs ut till butikerna upphängda på ställningar 

■ De har extra kapacitet i alla led 



Granskning - tillit 

Tvingande prestationsmätning 

■ Fokus på utvärdering 

■ Tjänar högre chefers behov 

■ Är ofta förenklade och trubbiga 

■ Uppfattas ofta som negativa av de som mäts 

■ Stärker defensivt beteende 

■ Försöker skapa buffertar 

■ Kortsiktigt beteende 

■ Manipulering av siffror 

Källa: Wouters & Wilderom 2008 



Granskning - tillit 

Möjliggörande prestationsmätning 

■ Fokuserat på förbättring 

■ Hjälper medarbetarna att göra ett bättre jobb 

■ Ger feedback 

■ Identifierar problem 

■ Pekar på förbättringsmöjligheter 

■ Underlättar prioritering 

■ Möjliggörande prestationsmätning 

■ Baseras på medarbetarnas professionella kompetens och 

erfarenhet 

■ Tillåter experimenterande med prestationsmätningen 

Källa: Wouters & Wilderom 2008 



Inre motivation – yttre belöningar 

Stearinljusexperimentet 

Källa: Pink (2009) 



Inre motivation – yttre belöningar 

Not in my backyard 

Källa: Frey & Jegen 2001 

Positiva med 
ersättning: ~25% 

Positiva utan 
ersättning: ~50% 



Inre motivation drivs av: 

Autonomi 
 
 
 

Kompetens 
 
 
 
 

Syfte 

Källa: Pink 2009 



Jaja, allt det där låter ju väldigt bra,  

men det funkar knappast i praktiken! 

Realistisk chef 
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Moderna hippa företag tillämpar det! 



Andra har gjort det i decennier! 



Det agila företaget 

• Kundfokus 
• Anpassningsförmåga 
• Tillit 
• Inre motivation 

Göran Nilsson 
goran.nilsson@fek.uu.se 
http://detagilaforetaget.se/ 


