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Sammanfattning 

Titel: Organisatoriska förutsättningar för coachande ledarskap i en agil kontext.  

 

Författare: Marie Andersson och Frida Nyström 

 

Handledare: Karin Bredin  

 

Bakgrund: Användandet av agila metoder, där ett coachande ledarskap förespråkas, ökar 

i snabb takt.  Välutvecklade ledaregenskaper är ingen garanti för ett framgångsrikt 

coachande ledarskap då det kan finnas organisatoriska faktorer som försvårar för ledarens 

arbete. Tidigare forskning har studerat vilka organisatoriska förutsättningar som är 

viktiga för coachande ledarskap, men inte i en agil kontext, varför denna studie behövs.   

 

Syfte: Studiens syfte är att identifiera och analysera organisatoriska förutsättningar för 

coachande ledarskap i en agil kontext.  

 

Metod: Denna studie är en kvalitativ enfallsstudie där semistrukturerade intervjuer 

genomförts med åtta teamledare på Saab AB, Linköping. 

  

Resultat: Genom denna studie har vi identifierat sex stycken förutsättningar för 

coachande ledarskap i en agil kontext. Två av dessa relaterar främst till implementerings-

processen medan övriga fyra berör upprätthållandet av ett coachande ledarskap i en agil 

kontext. Förutsättningarna är; förståelse för förändring, utbildning & individuella mål, 

organisationskultur, strategi & mål, tydliga roller samt målstyrning. De två sistnämnda 

är förutsättningar som inte belysts inom tidigare litteratur om coachande ledarskap men 

som är viktiga i en agil kontext.  

 

Nyckelord: Agil, Scrum, Coachande ledarskap, Teamledare, Organisatoriska förut-

sättningar, Saab AB  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract 

Titel: Organizational prerequisites for managerial coaching in an agile context.  

  

Authors: Marie Andersson and Frida Nyström 

 

Supervisor: Karin Bredin  

 

Background: The usage of agile methods where a coaching leadership style is 

recommended, is increasing quickly. Well-developed leadership capabilities are no 

guarantee for a successful coaching leadership since there are organizational factors that 

might make it difficult. Earlier studies have investigated which organizational pre-

requisites that are important for coaching leadership, but not in an agile context, why this 

study is needed.   

  

Aim: The aim of the study is to identify and analyze organizational prerequisites for 

managerial coaching in an agile context. 

  

Method: The study is a qualitative case study where semi structured interviews have been 

conducted with eight team leaders at Saab AB, Linköping. 

  

Results: Through this study we have identified six different prerequisites for coaching 

leadership in an agile context. Two of these mostly relate to the implementation process 

whereas the other four affect the maintenance of a coaching leadership in an agile context. 

The prerequisites are; understanding changes, training & individual goals, 

organizational culture, strategy & goals, clear roles and management by objectives. The 

last two have not been highlighted in existing literature about coaching leadership, but 

are important in an agile environment.  

Keywords: Agile, Scrum, Managerial Coaching, Team leader, Organizational prerequi-

sites, Saab AB 
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1. Inledning 

Följande kapitel inleder med bakgrunden till studien följt av en problemdiskussion samt 

en diskussion kring varför ämnet är aktuellt. Slutligen redogörs för studiens syfte, 

forskningsfrågor samt forskningsbidrag.  

1.1 Bakgrund 

För att klara av att möta allt mer osäkra och turbulenta marknader väljer många företag 

att arbeta med agila arbetsmetoder (Highsmith, 2001). Dessa arbetsmetoder utmärker sig 

genom att de är flexibla och bygger på iterativa processer för att kunna anpassas till en 

föränderlig marknad (Schwaber & Sutherland, 2013). Genom att fokusera på kunden, 

använda korta tidsplaner samt ständigt sträva efter att skapa värde (Highsmith, 2001), 

hoppas företagen skapa konkurrensfördelar och långsiktig uthållighet (Denning, 2013). 

Genom innovativa produkter och processer kan företaget snabbt anpassa sig till föränder-

liga marknader och behålla sin lönsamhet (Rousseau, Aubé & Tremblay, 2013). 

Medarbetarna är normalt specialister inom särskilda områden och arbetet sker i själv-

organiserande, tvärfunktionella team där arbetet bedrivs i korta cykler för att skapa 

flexibilitet och möjlighet till snabb feedback (Denning, 2013; Chin, 2004). 

 

Att teamen i organisationer som arbetar agilt är självorganiserande ställer särskilda krav 

på ledaren då dennes främsta uppgift blir att underlätta denna process (Denning, 2013; 

Chin, 2004) snarare än att styra arbetet. Att vara ledare i en organisation som arbetar agilt 

handlar om att lita på att medarbetarna klarar sitt arbete och att hjälpa dem att styra och 

organisera sig själva (Chin, 2004; Schwaber & Sutherland, 2013). Gustavsson (2013) 

menar därför att en ledare i en agil kontext bör utöva ett coachande ledarskap, vilket syftar 

till att möjliggöra för individer eller grupper att utöka sitt lärande, för att därigenom 

effektivisera sitt arbete och skapa bättre resultat (Hamlin, Ellinger & Beattie, 2008). 

Coachade ledarskap passar bra i kunskapsintensiva organisationer där medarbetarna är 

specialister inom sina områden (Bawany, 2015), precis som det bör vara i organisationer 

som arbetar agilt (jfr. Denning, 2013). Denna typ av medarbetare uppskattar nämligen 

ofta ett ledarskap som innebär att de själva får stor frihet att bestämma hur de bör arbeta 

för att nå sina mål (Bawany, 2015) vilket är något som kännetecknar ett coachande 

ledarskap (Gustavsson, 2013). Enligt Gustavsson innebär coaching att fokus ligger på att 
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hjälpa gruppen att agera autonomt och att bli så effektiv som möjligt. Ledarens roll är att 

hjälpa individer och team att nå full potential genom att vägleda, stötta, ge feedback och 

uppmuntra sina medarbetare (Avancera coaching, 2015) utan att utöva detaljstyrning 

(Gustavsson, 2013). Vidare ställer en coachande ledare tankeväckande frågor som 

inspirerar den coachade att själv finna lösningar på sina problem (Hudson, 1999).  

 

Coachande ledarskap handlar inte om att lösa problem för stunden utan om att hjälpa 

medarbetarna att utvecklas och därigenom lösa såväl dagens problem som framtida 

sådana (Orth, Wilkinson & Benfari, 1987). Enligt Orth m.fl. innebär detta att ledaren 

arbetar för att skapa en miljö anpassad för lärande och utveckling av individerna inom 

organisationen för att de ska kunna förbättra sina resultat. Rousseau m.fl. (2013) menar 

vidare att coachande ledarskap, tack vare sitt fokus på lärande och utveckling av kompe-

tenser, har en positiv påverkan på innovationskapaciteten inom ett team. Förutom att 

coachande ledarskap motiverar medarbetarna så menar författarna även att möjligheten 

för medarbetarna att själva välja sitt arbetssätt leder till att de får möjligheten att komma 

fram till, och implementera, nya, kreativa idéer. Eftersom innovationer är centralt inom 

agila arbetsmetoder (jfr. Denning, 2013) är coachande ledarskap därför väl lämpat för en 

agil kontext. 

 

Användandet av agila metoder ökar och i en undersökning genomförd år 2013 av 

VersionOne, konstaterades det att nästan 40 % av de tillfrågade (som alla arbetade med 

systemutveckling) arbetar agilt i över 75 % av sina projekt. Denna andel har ökat sedan 

år 2012 (VersionOne, 2013) vilket tyder på att agila arbetsmetoder är ett aktuellt ämne. 

Vidare har det coachande ledarskapet som ledarskapsstil vuxit sig större även i organi-

sationer som inte arbetar agilt, under de senaste tio åren och det blir allt vanligare (Beattie, 

Kim, Hagen, Egan, Ellinger & Hamlin, 2014). Chefer ersätts av mentorer eller coacher 

som ska inspirera snarare än att styra vilket är något som är högt eftertraktat (Malm & 

Johnson, 2014). Det coachande ledarskapets ökade utbredning diskuteras både inom 

forskningen men även inom populärvetenskaplig litteratur och bland företag (Kim, Egan 

& Moon, 2014; Ellinger, Beattie & Hamlin, 2014; Gilley, Gilley & Kouider, 2010).  
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1.2 Problemdiskussion 

I litteraturen om coachande ledarskap har vi sett att det läggs stor vikt vid ledarens 

personliga egenskaper och dennes interagerande med gruppen, medan andra faktorer 

såsom den kontext ledaren agerar i, får mindre utrymme (Batson & Yoder, 2012; Hagen, 

2012; Beattie m.fl., 2014). Gilley m.fl. (2010) menar att det saknas forskning om vilka 

förhållanden som är de optimala för coachande ledarskap och Nieminen, Biermeier-

Hanson och Denison (2013) påpekar att det inom forskningen har konstaterats att 

kontexten påverkar utfallet av ett coachande ledarskap. Enligt Day (2014) är det oreal-

istiskt att tro att ledarskapet kommer att få samma effekt oberoende av vilken organisation 

det utövas i då den organisatoriska kontexten påverkar hur ledarskapet faller ut, varför 

ämnet är mycket intressant. Nieminen m.fl. (2013) hävdar vidare att det saknas forskning 

som förklarar mer exakt hur kontexten påverkar ett coachande ledarskap och ledarskapets 

effekter inom en organisation.  

 

Enligt Goleman (2000) kan ledarens personliga egenskaper och beteenden utvecklas med 

tiden och en individ kan bli en bättre ledare genom att aktivt arbeta för att förändra dem. 

Välutvecklade ledaregenskaper är dock ingen garanti för ett framgångsrikt coachande 

ledarskap då det kan finnas organisatoriska faktorer som försvårar för ledaren att utöva 

ett sådant ledarskap (Redshaw, 2000). Författaren menar att många organisationer väljer 

att utbilda sina ledare i coachande ledarskap, men glömmer därefter bort att anpassa 

miljön de sedan ska leda i och ledarskapet fungerar därför inte som önskat. Att som 

organisation arbeta både med ledarna som individer men även med den miljö de agerar i 

är således viktigt (Redshaw, 2000) varför organisatoriska förutsättningar är intressanta att 

studera.  

 

Några författare (Batson & Yoder 2012; Hagen, 2012; Beattie m.fl., 2014) har studerat 

organisatoriska faktorer och har utvecklat ramverk som belyser de förutsättningar som är 

av stor vikt vid implementeringen av ett coachande ledarskap. De tar alla upp olika 

förutsättningar som de anser vara nödvändiga och som underlättar för att coachande 

ledarskap ska kunna fungera effektivt. Batson och Yoder (2012) menar, precis som 

Beattie m.fl. (2014), att det är viktigt att företagets strategi och kultur ligger i linje med 

ett coachande ledarskap. Hagen (2012) menar vidare att organisationens målsättningar är 

av stor vikt för att ledarskapet ska bli framgångsrikt och att långsiktiga mål är att föredra 
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framför kortsiktiga då ledaren i en miljö med högt satta, kortsiktiga mål tenderar att agera 

mer styrande. Batson och Yoder (2012) tar även upp målsättningarnas koppling till 

företagets strategi som en viktig del i ett framgångsrikt ledarskap. Författarnas tre ramverk 

tar alla upp utbildning och träning som en förutsättning för att coachande ledare ska klara 

av sitt uppdrag. Tillit från högre ledning menar samtliga författare också är väsentligt och 

likaså nämns tillräckliga resurser, främst i form av tid, som betydande.    

 

Som konstaterats ovan finns det ett antal organisatoriska förutsättningar som är avgörande 

för utfallet av det coachande ledarskapet. Forskningen på området är dock fortfarande inte 

heltäckande. Bland annat menar Hagen (2012) och Beattie m.fl. (2014) att trots att det 

identifierats ett antal grundläggande organisatoriska förutsättningar för utövandet av 

coachande ledarskap är det fortfarande möjligt att, genom fortsatt forskning, identifiera 

fler. I vår litteraturgenomgång fann vi dessutom att det inte förklarats hur de 

organisatoriska förutsättningarna påverkar utfallet av coachande ledarskap utan endast det 

faktum att de påverkar. Vidare kunde vi också se att det inte råder full samstämmighet 

mellan forskarna i vad de anser vara de viktigaste organisatoriska förutsättningarna. Enligt 

Hagen (2012) kan fortsatta studier hjälpa till att förklara hur det på bästa sätt går att 

reducera hinder som coachande ledare i dagsläget måste överkomma. En ökad förståelse 

för hur de organisatoriska förutsättningarna påverkar det coachande ledarskapet kan 

minimera risken för att ledaren inte kan utnyttja sin fulla potential. Därigenom kan 

organisationen förbättra sina förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap och därmed 

generera bättre resultat, menar författaren.  

 

Trots kontextens betydelse för ledarskapets effektivitet (Day, 2014) saknas, i litteraturen, 

kopplingen mellan ledarskapet och valet av en agil arbetsmetod, samt kopplingen till den 

specifika kontext som företaget arbetar i. Eftersom användandet av agila arbetsmetoder 

ständigt ökar (VersionOne, 2013) och metoderna förutsätter ett coachande ledarskap 

(Gustavsson, 2013), är denna kontext av stort intresse för forskningen inom området. Det 

resulterade i att vi frågade oss vilka organisatoriska förutsättningar som egentligen 

påverkar ledarskapet i en agil kontext. Vi valde därför i denna studie att undersöka hur 

ledarna i en organisation, som just nu genomgår en förändring i användandet av agila 

arbetsmetoder, och som eftersträvar ett mer coachande ledarskap, ser på sitt ledarskap, 

sina förutsättningar och den kontext de arbetar i. Eftersom det är ledaren närmast teamet 
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som enligt Gustavsson (2013) ska agera coachande är det teamledare som denna studie 

avgränsats till. Begreppen teamledare och ledare används dock synonymt.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att identifiera och analysera organisatoriska förutsättningar för 

coachande ledarskap i en agil kontext.  

 

Utifrån vårt syfte har följande forskningsfrågor formulerats: 

○ Hur uppfattar teamledare i en agil kontext att organisatoriska förutsättningar påverkar 

deras dagliga arbete som ledare?  

○ Vilka av dessa organisatoriska förutsättningar är viktiga för ett coachande ledarskap?  

 

1.4 Forskningsbidrag 

Mycket av dagens ledarskapslitteratur fokuserar främst på individens egenskaper och 

förmågor och inte på den organisatoriska kontexten inom vilken ledarskapet utövas, 

varför denna studie kommer att bidra med ett nytt perspektiv på coachande ledarskap. 

Genom att fokusera på teamledarnas syn på de organisatoriska förutsättningar som råder 

inom organisationen, kan en djupare förståelse för dessa uppnås vilket också saknas i 

dagsläget. Då studien behandlar kopplingen mellan en agil kontext och ett coachande 

ledarskap bidrar den till forskningen inom båda dessa områden men studien blir även ett 

viktigt bidrag för de personer eller organisationer som arbetar, eller vill arbeta, praktiskt 

med coachande ledarskap i en agil kontext. Tack vare en djupare förståelse för de organi-

satoriska förutsättningarna för ett coachande ledarskap i en agil kontext kan organisationer 

underlätta för sina ledare att agera coachande och därmed förbättra effekterna av 

ledarskapet. 
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2. Metod 

I detta kapitel ges en beskrivning och en motivering av studiens undersökningsdesign för 

att sedan övergå till en beskrivning av tillvägagångssättet. Avslutningsvis ges en analys 

av studiens kvalitet samt en diskussion kring studiens etiska aspekter.  

2.1 Undersökningsdesign 

Studiens undersökningsdesign förklarar valet av en kvalitativ ansats samt angreppssättet 

på teori och empiri i form av begreppen induktion och deduktion. Vidare diskuteras 

enfallsstudien som vald forskningsansats samt det vetenskapliga förhållningssättet som 

genomsyrar studien.  

 

2.1.1 Studiens angreppssätt 

Det var i samtal med Saab AB som ett problem identifierades då de frågade sig varför 

vissa agila team presterar bättre än andra och de var intresserade av att undersöka vad de 

som organisation kan påverka för att förbättra även de andra teamens prestation. Det ledde 

oss in på spåret med organisatoriska förutsättningar för ledarskap i en agil kontext och 

eftersom de agila arbetsmetoderna förespråkar ett coachande ledarskap föll det sig 

naturligt att studera detta. För att skapa oss en grundläggande förståelse för det valda temat 

samt för att kunna formulera ett relevant forskningsproblem, gjordes en inledande 

litteraturgenomgång innan empiriinsamlingen påbörjades, vilket är ett deduktivt inslag i 

det annars induktiva angreppssättet (jfr. Bryman & Bell, 2011). Vi fann att den befintliga 

forskningen inom det valda ämnesområdet inte är heltäckande utan flertalet författare 

menar att det fortfarande finns fler organisatoriska förutsättningar som påverkar ett 

coachande ledarskap, kvar att upptäcka (Hagen, 2012; Beattie m.fl., 2014). Utöver detta 

saknas dessutom, inom litteraturen, förståelse för hur de organisatoriska förutsättningarna 

påverkar ett coachande ledarskap samt hur en specifik kontext, i detta fall en agil kontext, 

påverkar de organisatoriska förutsättningarna (jfr. ex. Beattie m.fl., 2014; Gilley m.fl., 

2010). Efter denna litteraturgenomgång påbörjades den huvudsakliga empiriinsamlingen 

följt av en mer omfattande teoriinsamling. Då studien ämnar bidra med ny kunskap genom 

ökad förståelse för sådana förutsättningar, ville vi bibehålla vårt öppna förhållningssätt 

och inte begränsas av färdiga hypoteser eller teorier (jfr. Eisenhardt, 1989) varför vi valde 

ett induktivt angreppssätt. 
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2.1.2 Forskningsansats 

Vi har valt en kvalitativ ansats i vår studie då vi ämnar skapa förståelse för ett coachande 

ledarskap i en agil kontext genom att identifiera och analysera organisatoriska 

förutsättningar för detta. Detta går i linje med den kvalitativa undersökningsmetoden som 

syftar till att förstå, tolka, problematisera, upptäcka eller skapa (jfr. Hultén, Hultman & 

Eriksson, 2007). En kvalitativ metod passar enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) bra för 

att förstå ett fenomen i dess kontext samt för att bidra med en tolkning som ger ökad 

förståelse av fenomenet, vilket är vad denna studie ämnat göra då stor vikt lagts vid den 

agila kontexten.  Kvantitativa undersökningsmetoder handlar å andra sidan oftare om 

insamling och kvantifiering av numeriska data (Bryman & Bell, 2011) vilket således inte 

passar studiens syfte. 

 

2.1.3 Fallstudie 

För att genomföra studien valde vi att använda oss av en enfallsstudie vilket innebär att 

endast ett fall användes för att studera forskningsfrågorna (jfr. Yin, 2014). Detta val 

gjordes då en enfallsstudie lämpar sig bra för att studera ett fåtal händelser eller 

förhållanden och dess inbördes relationer (Blumberg, Cooper & Schindler, 2011). En 

fallstudie syftar till att skapa förståelse för ett fenomen i en särskild miljö (Eisenhardt, 

1989) vilket är vad vi ämnat göra i denna studie varför designen passar vårt syfte väl. 

Resultaten av en enfallsstudie präglas till stor del av den kontext som organisationen 

arbetar i (Blumberg m.fl., 2011). Detta är något som ofta kritiserats (Alvesson & 

Sköldberg, 2008) då det blir svårare att dra generella slutsatser utifrån studiens resultat än 

om ett statistiskt urval gjorts (Blumberg m.fl., 2011). Eftersom det i denna studie lagts 

stor vikt vid den specifika kontexten påverkar det således generaliserbarheten. En tydlig 

beskrivning av både fallföretaget och dess kontext möjliggör dock för läsaren att själv 

bedöma studiens generaliserbarhet (Lincoln & Guba, 1985).  

 

2.1.4 Vetenskapligt förhållningssätt   

Eftersom vi med vår studie vill förstå hur teamledare upplever att organisatoriska 

förutsättningar påverkar deras arbete valde vi ett interpretativistiskt, tolkande, synsätt. 

Detta synsätt stämmer väl överens med valet av dels fallstudie som forskningsdesign, och 
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dels den kvalitativa forskningsansatsen då de syftar till att skapa förståelse för ett fenomen 

i en särskild kontext (jfr. Blumberg m.fl., 2011; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vidare har 

vi i vår studie försökt förstå individernas syn på sin situation och därtill gett en förklaring 

till detta vilket även det stämmer överens med det interpretativistiska synsättet (jfr. 

Blumberg m.fl., 2011; Bryman & Bell, 2011). Genom att tolka de svar vi fått under 

intervjuerna har vi kunnat finna mönster som gjort att vi har kunnat identifiera 

organisatoriska faktorer för coachande ledarskap i en agil kontext.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt diskuteras hur studien genomförts. Valet av metoder för insamling av 

empiri, urval och analys kommer också att diskuteras tillsammans med en redogörelse för 

hur intervjuerna genomfördes. Avslutningsvis beskrivs det hur det empiriska materialet 

analyserats för att komma fram till ett resultat. 

  

2.2.1 Litteraturgenomgång 

För att söka litteratur inom ämnet under den inledande litteraturgenomgången valde vi att 

använda oss främst av de sökord som finns presenterade nedan. Dessa har kombinerats på 

olika sätt för att hitta relevant litteratur för denna studie. Vi har främst använt oss av 

Linköpings universitets bibliotekskatalog, databaserna Scopus och Google Scholar för att 

söka efter vetenskapliga artiklar och Libris för att söka efter böcker inom relevanta 

områden. Artiklarna har vi därefter sorterat efter antalet citeringar samt efter relevans för 

att få fram de artiklar som var mest betydelsefulla inom området.  Vår främsta avsikt var 

inledningsvis att identifiera de luckor som finns i litteraturen idag, varför vi valde att 

främst sortera på årtal och läsa de senaste artiklarna om coachande ledarskap och 

organisatoriska förutsättningar.  
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Sökbegrepp litteraturgenomgång 1: 

● Managerial coaching 

● Context 

● Agile 

● Organizational factors 

● Prerequisite 

● Antecedent 

 

Efter att empirin samlats in och analyserats en första gång genomfördes en andra 

litteraturgenomgång som var mer omfattande än den inledande, och därtill mer specifik 

även om de båda litteraturgenomgångarna skedde på samma sätt. De sökord som användes 

berörde de områden och förutsättningar som identifierats för att kunna utöva ett 

coachande ledarskap i en agil kontext. Nedan presenteras de mest frekvent använda 

sökorden.  

 

Sökbegrepp litteraturgenomgång 2: 

● Role theory 

● Learning culture 

● Leader-follower distance 

● Management by objectives 

● Organizational change 

● Trust 

● Strategy 

● Leadership training 

● Target setting 

 

2.2.2 Företagsinformation 

För att skaffa oss en förståelse för hur fallföretaget ser på ledarskap träffade vi vår 

handledare på företaget, Johan Callenfors, flera gånger under arbetets gång. Vi bestämde 

också möten med projektledare inom huvudprojektet, Gripen E, samt höll två intervjuer 

med teamledarnas delprojektledare, vari vi skapade oss en kontextuell förståelse och fick 

en uppfattning om förväntningarna organisationen har på sina teamledare. På dessa möten 

och intervjuer gavs samtidigt möjligheten att diskutera valet av att använda agila arbetssätt 
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samt hur processen går till när nya teamledare tillsätts. Genom dessa möten och intervjuer 

skapade vi oss dessutom en bild av vilka områden som skulle kunna tänkas vara 

problematiska i teamledarnas arbete, vilket vi sedan hade i åtanke i utformningen av 

intervjuguiderna. Detta är något som rekommenderas av Bryman och Bell (2011) då en 

förståelse för miljön där intervjupersonen arbetar kan bidra till en bättre förståelse och 

tolkning av det som personen berättar. För att ytterligare förbättra vår kunskap och 

förståelse för organisationen, använde vi oss även av företagets hemsida där vi bland annat 

läst om företagets strategi och värderingar. Informationen från dessa källor har dock 

behandlats separat och de organisatoriska förutsättningar vi identifierat har endast 

baserats på intervjuerna med teamledarna. 

 

2.2.3 Urval 

Valet av fallföretag grundade sig på det faktum att företaget för ett par år sedan valde att 

implementera agila arbetssätt i sina utvecklingsteam (Möte med Callenfors, 2015). 

Implementeringen har skett gradvis och har inte skett samtidigt i alla team och fortfarande 

är det team som inte arbetar agilt. Företaget genomgår således fortfarande en 

förändringsprocess mot agila arbetssätt. Utöver detta har synen på ledarskap inom 

organisationen förändrats under de senaste åren där de idag arbetar med att främja ett mer 

coachande ledarskap, till skillnad från tidigare år då tekniskt kunnande varit grunden. 

Ledarskap som fenomen diskuteras samtidigt mer aktivt nu än tidigare (Möte med 

Pettersson, 2015-02-24). Saab representerar därmed på ett bra sätt den förändring vi 

kunnat se i omvärlden, vilket innebär att företag går mot mer agila arbetssätt med ett 

coachande ledarskap (jfr. Highsmith, 2001; Schwaber & Sutherland, 2013).  

 

Valet av intervjupersoner var ett så kallat målstyrt, eller målinriktat urval vilket innebär 

att deltagarna väljs ut på ett strategiskt sätt så att individerna är relevanta för studiens 

forskningsfrågor (Bryman & Bell, 2011). Målinriktat urval är en vanlig urvalsmetod inom 

kvalitativa studier för att hitta intressanta fall att studera samt för att på bästa sätt utnyttja 

sina begränsade resurser (Palinkas, Horwitz, Green, Wisdom, Duan & Hoagwood, 2013). 

Syftet med studien har varit att skapa förståelse för coachande ledarskap i en agil kontext 

genom att identifiera och analysera organisatoriska förutsättningar för detta. Fallföretaget 

arbetar, för att ledarskapet i teamen ska bli mer coachande (Möte med Pettersson, 2015-

02-24), varför vi ansåg att teamledarnas syn på organisatoriska förutsättningar och den 
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agila kontexten var mycket intressant. Med hjälp av deras erfarenheter kunde besvaras 

studiens forskningsfrågor. För att teamledarna skulle ha en klar uppfattning om hur det är 

att vara teamledare i just en agil kontext valde vi att intervjua teamledare vars team arbetat 

agilt under minst tre års tid, även om de själva inte varit teamledare under så lång tid. Hur 

länge varje individ varit teamledare skiljer sig åt och tre av dem har varit teamledare under 

ett års tid eller mindre. 

 

2.2.4 Förberedelser 

För att ta reda på vilka delprojekt som anammat ett agilt arbetssätt tog vi kontakt med en 

delprojektledare högre upp i hierarkin som rekommenderade vilka delprojekt vi borde 

kontakta. Därefter togs den första kontakten med teamledarna via deras delprojektledare 

som mailade ut vår förfrågan om deltagande i studien. Detta såg vi som en fördel då 

teamledarna därmed fick klartecken från sina delprojektledare att ägna en timme av sin 

arbetstid för detta ändamål. Därefter kontaktade vi dem via telefon för att boka in en tid 

för intervju. Efter samtalen skickades ytterligare information ut via mail där bland annat 

studiens syfte förklarades och individerna informerades om att studien är frivillig samt att 

all information behandlas konfidentiellt (se bilaga 3), något som Bryman och Bell (2011) 

förespråkar.  

 

Innan intervjuerna genomfördes skapades två stycken intervjuguider, en för teamledare 

(bilaga 1) och en för delprojektledare (bilaga 2). Frågorna utformades dels genom den 

information vi fått från de tidigare mötena och dels utifrån den inledande 

litteraturgenomgången som genomfördes. Intervjuerna som genomfördes var semi-

strukturerade vilket innebar att intervjupersonerna fick stor frihet att utforma svaren på 

eget sätt, likaså uppmuntrades de till att prata om vad de ansåg vara viktigt (jfr. Bryman 

& Bell, 2011). Genom att använda semistrukturerade intervjuer kunde även frågor utanför 

intervjumallen ställas och frågorna behövde inte ställas enligt inbördes ordning (jfr. 

Bryman & Bell, 2011). Efter den första intervjun uteslöts några frågor då vi insåg att de 

svar vi fick var upprepningar av det som besvarats i tidigare frågor. Två frågor lades även 

till efter den första intervjun, då information vi fick var intressant att diskutera även med 

andra teamledare. 
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Vi valde att använda oss av det som Blumberg m.fl. (2011) kallar “the funnel approach” 

vilket innebär att frågorna som ställs går från att vara generella till att bli allt mer specifika 

under intervjuns gång. Detta gjordes för att teamledarna inte skulle begränsas i sitt 

tänkande kring sitt ledarskap och organisatoriska förutsättningar utan ha en öppen 

inställning och självmant komma fram till vad de ansåg vara viktigt (jfr. Bryman & Bell, 

2011). Därefter smalnades frågorna av till att beröra de specifika områden som 

litteraturgenomgången påvisat vara viktiga för att på så sätt få kännedom om individernas 

uppfattning om dessa. Att intervjuerna var semistrukturerade medgav även att 

intervjuerna behandlade andra organisatoriska förutsättningar än de som tidigare 

forskning antytt vara viktiga, då individerna fick stor frihet att berätta vad de ansåg vara 

viktigt (jfr. Justesen & Mik-Meyer, 2010). De första frågorna behandlade ämnen såsom 

teamledarens syn på ledarskap, både generellt men även sin egen roll som teamledare. 

Därefter behandlades möjliga hinder och stressfaktorer samt det agila arbetssättet och 

slutligen ställdes mer specifika frågor utifrån de organisatoriska förutsättningar som enligt 

litteraturen är viktiga för ett coachande ledarskap, exempelvis utbildningar och 

företagskultur.  

 

2.2.5 Genomförande av intervjuer 

Totalt genomfördes intervjuer med åtta stycken teamledare vilka varade i genomsnitt 

ungefär 50 minuter. Teamledarna fick själva bestämma plats för att de på så sätt skulle 

känna sig mer trygga och bekväma och de valde alla att intervjuerna skulle genomföras i 

företagets lokaler. Detta minskade risken för den så kallade kontexteffekten vilken 

innebär att en intervju i en för intervjuobjektet, konstlad miljö tenderar att ge konstlade 

svar (Jacobsen, 2002). Genom att alla intervjuer genomfördes vis-à-vis kunde vi notera 

om intervjupersonerna på något sätt verkade obekväma eller nervösa och då försöka 

åtgärda detta, något som är svårare vid telefonintervjuer då kommunikationen i form av 

kroppsspråk uteblir (jfr. Bryman & Bell, 2011). Eftersom det fanns en risk att 

informationen intervjuobjekten lämnade skulle kunna upplevas som känslig då den skulle 

kunna innefatta kritik mot organisationen, ansåg vi att det var viktigt att intervjuerna 

genomfördes på ett sätt som ökade möjligheten för oss att avläsa om intervjupersonerna 

kände sig obekväma (jfr. Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2011).  
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Vi valde att i samtliga fall vara närvarande båda två under intervjuerna. Genom att vara 

två eller fler personer som genomför studien ökar studiens trovärdighet då forskarnas 

olika insikter och uppfattningar leder till minskad risk för att dra förhastade slutsatser 

(Eisenhardt, 1989). En risk med att vara flera personer som intervjuar är att 

intervjupersonen känner sig underlägsen (Bryman & Bell, 2011). Därför delades ansvaret 

upp så att ena författaren var ansvarig för att ställa frågorna medan den andra hjälpte till 

att ta anteckningar och ställa följdfrågor. De olika rollerna beskrevs också för den som 

blev intervjuad för att denne skulle känna sig mer bekväm genom att veta vem den skulle 

prata med. 

 

Vi valde att genomföra nya intervjuer tills dess att vi upplevde mättnad, vilket innebar att 

vi inte längre fick ut någon ny information av ytterligare intervjuobjekt (jfr. Eisenhardt, 

1989). Detta gjordes för att minimera risken att någon viktig information förbisågs samt 

för att öka studiens trovärdighet. Efter den sjätte intervjun upplevde vi att det var snarlik 

information som återkom och att vissa mönster fanns i de svar vi fick och då genomfördes 

ytterligare två intervjuer för att försäkra oss om att ingen väsentlig ny information dök 

upp. Sex av intervjuerna genomfördes med teamledarna i ett och samma delprojekt då 

deras förutsättningar är desamma. För att resultaten skulle vara jämförbara och kontexten 

i största möjliga mån identisk, genomfördes de andra två intervjuerna med personer ur ett 

annat delprojekt där de hade liknande förutsättningar. Vi valde att inte intervjua de team-

ledare som arbetar på annan ort än Linköping då deras förutsättningar skiljer sig åt vilket 

skulle kunna påverka resultatet.  

 

Alla åtta intervjuerna spelades in med hjälp av datorer som underlag för den påföljande 

analysen och tack vare att intervjuerna spelades in och transkriberades fanns möjligheten 

att använda citat i empirin. Genom att spela in materialet sparas informationen ordagrant 

och istället för att anteckna allt som sägs under intervjun kunde vi fokusera på att lyssna 

noggrant på vad personen berättade och funder ut följdfrågor (jfr. Bryman & Bell, 2011). 

Innan varje intervju förklarade vi för intervjupersonerna varför vi önskade spela in dem, 

och vi förklarade samtidigt att om de kände att de ville avbryta inspelningen under 

intervjuns gång gick det bra. I empirin är teamledarna benämnda som T1-T8.  
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2.2.6 Analysmetod 

För att analysera det insamlade materialet började vi med att transkribera inspelningarna 

vilket, trots att det var tidskrävande, sågs som en viktig del i analysarbetet eftersom det 

gav en god rekapitulering av vad som sagts under intervjuerna. Därefter skrevs nyckelord 

ner bredvid varje avsnitt beroende på vad varje teamledare pratade om, vilka sedan 

delades in i kategorier (Fejes & Thornberg, 2009). Efter att kategorierna skapats 

bearbetades transkriberingarna igen och färgkodades där varje kategori hade en färg för 

att skapa en överblick över vad personerna tagit upp. Kategorierna byggde på teman som 

var ständigt återkommande under intervjuerna och därmed sållades en del information 

bort som endast dök upp någon enstaka gång. Varje individs åsikter har varit viktiga för 

att förstå forskningsproblemet men huvudsakligt fokus har lagts vid de mönster som 

uppträtt där flertalet teamledare talat om och betonat vikten av samma teman. Vi har 

avsett behålla vårt förutsättningslösa förhållningssätt även i detta steg av studien, för att 

inte avgränsa oss till att endast söka efter mönster som finns beskrivna i existerande 

litteratur. Genom att arbeta på detta sätt undvek vi att gå miste om viktig information eller 

intressanta mönster på grund av ett allt för snävt sökande (jfr. Dalen, 2008). Ett antal 

mönster vi fann empiriskt sammanföll med de organisatoriska förutsättningar för 

coachande ledarskap som beskrivs i tidigare modeller, medan andra mönster inte tagits 

upp som förutsättningar i dessa modeller. Dessa behandlas därför inte i den teoretiska 

referensramen utan först i studiens analyskapitel.  

 

2.3 Studiens kvalitet 

I kommande avsnitt diskuteras studiens etiska aspekter liksom studiens kvalitet, i form av 

fyra delkriterier. Slutligen diskuteras källkritiken som varit ett viktigt inslag genom hela 

forskningsprocessen.   

 

2.3.1 Etik 

Forskningen är viktig i samhället då den kan bidra till förbättringar och därför finns ett 

krav från samhället på att forskning bedrivs, men också på att den ska vara relevant och 

hålla hög kvalitet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtidigt är det viktigt att de individer som 

deltar i forskningen skyddas från skada och kränkning vilket betonas i 

individskyddskravet som kan delas in i fyra delkrav (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa fyra 
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delkrav är de vi utgått ifrån i studien och förklaras nedan tillsammans med en beskrivning 

av hur de hanterats.  

 

Informationskravet innebär att deltagare i undersökningen ska informeras om de villkor 

som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Ett informationsblad skickades 

ut till samtliga som inbjöds att delta i studien (bilaga 3), där bland annat syftet med studien 

förklarades och där de informerades om hur och var forskningsresultaten offentliggörs. 

Våra kontaktuppgifter till handledaren fanns med tillsammans med en uppmaning till 

individen att höra av sig till oss vid eventuella frågor. Informationen upprepades också 

muntligt i samband med intervjutillfället.  

 

Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska ge sitt samtycke till att delta 

(Vetenskapsrådet, 2002) vilket vi uppfyllt genom att fråga personerna muntligt om deras 

samtycke innan intervjuerna påbörjades. Intervjupersonerna har även informerats om 

rätten att själva bestämma på vilka villkor de vill medverka samt rätten att avbryta sin 

medverkan utan att därtill utsättas för övertalning till fortsatt medverkan, eller att det 

medför negativa följder för dem. Vi har även förtydligat muntligt och skriftligt, att 

informationen som samlats in endast kommer att användas i forskningssyfte, vilket är en 

viktig del i nyttjandekravet (jfr. Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Eftersom det fanns en risk för individen eller fallföretaget att känslig information skulle 

komma fram under intervjuerna, valde vi att behandla all information konfidentiellt. 

Konfidentialitetskravet innebär att information som kan röja en individs identitet ska 

hanteras på ett sådant sätt att individerna inte kan identifieras av utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att minska risken för att någon skulle kunna identifiera vem 

som sagt vad, grupperades teamledarna från olika delprojekt till en grupp och benämndes 

endast som teamledare 2, teamledare 3, osv. Genom att intervjupersonerna kommer ifrån 

två olika delprojekt stärktes konfidentialiteten. Detta sågs som nödvändigt då det annars 

inneburit en risk för teamledarna då de, likväl som andra inom organisationen, skulle 

kunna identifiera vem som sagt vad. Namnet på fallföretaget har vi i samråd med 

organisationen valt att tillkännage i studien. För att minimera risken att någon 

utomstående får tillgång till det inspelade materialet, raderas det på företagets begäran vid 

publikationen av denna studie.  
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2.3.2 Kvalitetsaspekter 

För att bedöma trovärdigheten på kvalitativa studier används ofta begreppen till-

förlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Lincoln & Guba, 1985).  

 

Tillförlitlighet - Studien har genomförts i enlighet med god forskningssed för att 

säkerställa en hög grad av tillförlitlighet (jfr. Vetenskapsrådet, 2011). Intervjuerna 

spelades in digitalt och transkriberades sedan för att kunna analyseras i efterhand och för 

att informationen skulle kunna återges ordagrant. Vidare har det sammanställda 

empirikapitlet skickats till teamledarna för godkännande (jfr. Lincoln & Guba, 1985) för 

att säkerställa att vi uppfattat informationen korrekt.  

 

Överförbarhet - Eftersom den valda designen för studien är en kvalitativ enfallsstudie 

betyder det att stor vikt lagts vid den specifika kontexten. Detta påverkar studiens 

generaliserbarhet (Blumberg m.fl., 2011) men genom en tydlig beskrivning av fall-

företaget samt kontexten inom vilken teamledarna arbetar, kan läsaren själv bedöma 

överförbarheten till andra fall (jfr. Lincoln & Guba, 1985). Vi hävdar att studiens resultat 

kan användas för att förstå organisatoriska förutsättningar i andra organisationer som valt 

agila arbetssätt och som eftersträvar eller arbetar med coachande ledarskap.  

 

Pålitlighet - Detta kriterium avser i vilken utsträckning samma resultat kommer att 

uppnås om studien upprepas (Lincoln & Guba, 1985). För att någon annan ska kunna 

genomföra en likadan studie krävs det att forskningsprocessens alla faser dokumenterats 

noggrant (Bryman & Bell, 2011). I denna studie har vi ämnat ge en utförlig beskrivning 

av hur vi gått till väga i processens olika steg. Intervjuguiderna är likaså tillgängliga i 

bilagorna.  

 

Bekräftelse - Fullständig objektivitet är enligt Bryman och Bell (2011) något som inte är 

möjligt inom företagsekonomisk forskning. Därmed är det enligt Bryman och Bell av 

största vikt att forskaren reflekterar kring sina värderingar, förförståelse och dess möjliga 

påverkan på studiens resultat. Ingen av studiens författare har någon personlig relation till 

fallföretaget sedan tidigare utan den har utvecklats under arbetets gång. Vi anser dock 

inte att den påverkat studiens resultat då vi varit medvetna om utvecklingen och ständigt 

arbetat med att behålla vårt öppna förhållningssätt. Vår förförståelse gällande 

organisatoriska förutsättningar som påverkar ett coachande ledarskap i en agil kontext, 
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kommer ifrån vår inledande litteraturgenomgång. Genom att vara medvetna om denna 

förförståelse har vi också här arbetat aktivt för att behålla det öppna förhållningssättet för 

att inte begränsas av vår förförståelse. Detta är något som enligt Dalen (2008) kan hjälpa 

forskaren att på ett bättre sätt utveckla teorier från sitt intervjumaterial istället för att 

endast referera till det som sägs.  

 

2.3.3 Källkritik 

Genom att endast använda primärkällor i empiriinsamlingen var förhoppningen att 

informationen som inhämtades skulle vara mer tillförlitlig än om sekundärkällor använts. 

Detta beror på att sekundärkällor i större grad måste förlita sig på vad andra berättat och 

att det därmed finns en risk att informationen förvrängs eller färgas under studiens gång 

(Jacobsen, 2002). Genom att samla in informationen direkt från individerna så var det 

möjligt att kontrollera under vilka former den samlades in för att på så vis bedöma 

tillförlitligheten. Det finns flera olika möjliga anledningar till varför en individ kan välja 

att inte ge sanningsenlig information och därför måste forskaren försöka ta reda på deras 

motiv för att undanhålla information eller ljuga (Ödman, 2004). En sådan anledning kan 

vara att individen är rädd att informationen den lämnar kan komma att få negativa 

konsekvenser för personen själv. Risken för denna har minimerats genom att 

informationen behandlats konfidentiellt. En annan anledning kan vara att personen 

försöker framställa sig själv på ett visst sätt inför intervjuaren (Jacobsen, 2002). För att 

säkerställa att informationen håller hög kvalitet bör de olika källorna kontrolleras mot 

varandra (Jacobsen, 2002). Detta har gjorts genom att samla in ett rikt intervjumaterial 

från två olika delprojekt och utöver detta har vi även samtalat med projekt- och 

delprojektledare.  
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3. Teori 

Följande kapitel är indelat i två delar, tidigare forskning samt teoretisk referensram. Den 

förstnämnda innefattar övergripande teori och innehåller en sammanfattande 

beskrivning av tre modeller som tar upp organisatoriska förutsättningar för coachande 

ledarskap. Den senare delen utvecklar dessa organisatoriska förutsättningar med hjälp 

av kompletterande teori. 

 

3.1 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer agila arbetsmetoder att förklaras för att ge läsaren en förståelse för 

den kontext inom vilken ledarskapet utövas samt på vilket sätt denna kontext kan påverka 

ledaren. Vidare kommer olika perspektiv på ledarskap att diskuteras och en beskrivning 

av coachande ledarskap att ges. Slutligen beskrivs de tidigare modeller som behandlat 

organisatoriska förutsättningar för ett coachande ledarskap. 

 

3.1.1 Agila arbetsmetoder 

För att bemöta behovet av ständig innovation och förändring på dagens turbulenta 

marknader väljer många företag att arbeta med agila metoder såsom Scrum, Extreme 

Programming (XP) och Lean Development (Highsmith, 2001). Dessa metoder är främst 

utvecklade för systemutvecklingsbranschen och syftar till att snabbt kunna reagera på 

förändrade krav ifrån kunden men också på företagets föränderliga omvärld (Brown & 

Bessant, 2003). Vidare menar författarna att metoderna lägger stor vikt vid proaktivitet 

och att förutse framtida möjligheter och svårigheter. Att kunden ska bli nöjd vid tiden för 

leverans ses som det centrala, inte att ständigt hålla sig till en förutbestämd plan 

(Highsmith, 2001). Kunden förändrar ständigt sina krav under projektets gång vilket 

enligt Highsmith i sin tur ställer krav på leverantörens flexibilitet, något som underlättas 

genom detta arbetssätt. Författaren förklarar att de olika agila metoderna fungerar på olika 

sätt för att hantera dessa utmaningar, vad de dock har gemensamt är följande värderingar 

presenterade i den svenska versionen av ’The Agile Manifesto’. 
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• Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

• Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

• Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

• Anpassning till förändring framför att följa en plan 

(Agile Manifesto, 2001) 

  

De ovanstående principerna innebär med andra ord att genom att individerna i en grupp 

ständigt kommunicerar med varandra, skapar de möjligheter för att snabbt reagera och 

förändra produkten när det behövs vilket minskar dokumentationsbehovet (Highsmith, 

2001). En produkt som fungerar så pass väl att den kan testas när som helst möjliggör 

snabb feedback. Genom att kunden ständigt är involverad i processen kan krav-

förändringar upptäckas tidigt och hanteras omedelbart istället för att teamet följer en 

tidigare utstakad plan som inte längre är aktuell (Highsmith, 2001). För att innovations-

processen ska anses effektiv måste målen inte bara uppnås utan även uppnås på ett sätt att 

organisationen inte förlorar sitt goda rykte och sin trovärdighet (Peralta, Lopez, Gilson, 

Lourenco & Pais, 2015). Det är därför viktigt att inte bara skapa bättre produkter eller 

lösningar, utan även att de levereras enligt kundens förväntningar, exempelvis tids-

mässigt.  

 

Scrum är den mest frekvent använda agila metoden och används i 55 % av de företag som 

använder någon agil metod (VersionOne, 2013). Författarna och grundarna av Scrum, 

Schwaber och Sutherland (2013), förklarar det som ett ramverk inom vilket ett företag 

kan utveckla komplexa produkter. Scrum är organiserat genom ett antal funktioner och 

roller varav utvecklingsteamet är en av dessa (Schwaber & Sutherland 2013). 

Utvecklingsteamet är normalt självorganiserande och tvärfunktionellt och består av ett 

antal individer som är specialister inom sitt respektive område (Schwaber & Sutherland 

2013). Utöver utvecklingsteamet finns det en produktägare som avgör vilka aktiviteter 

eller arbetsuppgifter (även kallade backlog items, se sprint backlog nedan) som ska 

genomföras och i vilken ordning, de ser även till att teammedlemmarna förstår vad de ska 

göra under en sprintperiod (Schwaber & Sutherland 2013). Scrum Mastern har å andra 

sidan en mer coachande roll som ska hjälpa teamet vara självorganiserande och reducera 

eventuella hinder (Schwaber & Sutherland 2013). Rollen innebär inget utvecklingsarbete 

tillsammans med teamet utan all fokus ska läggas på att få teamet att arbeta på ett så bra 
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sätt som möjligt genom att fokusera på processerna (James, 2015). Scrum Mastern 

benämns ofta som ”facilitator” (James, 2015) eller ”servant-leader” (Schwaber & 

Sutherland 2013). Gemensamt för dessa begrepp är dock det faktum att individen varken 

ska bestämma vad teammedlemmarna ska göra eller hur det ska göras, utan den ska endast 

utöva ett mer coachande ledarskap genom att stötta teamet och ge dem feedback 

(Avancera coaching, 2015) utan att utöva detaljstyrning (Gustavsson, 2013). 

  

Scrum metodiken består av ett antal olika delar som förklaras nedan.    

● Sprint – en bestämd tidsperiod, som längst en månad, vilken kan liknas vid ett 

traditionellt projekt med en tydlig start och ett tydligt slut. 

● Sprint Planning – här bestäms vad som ska göras under sprinten och hur. Vidare 

sätts ett sprintmål, vilket är det mål som ska uppnås efter periodens slut. Målet 

ska tydligt visa teamet varför de utvecklar det specifika produktinkrementet. 

● Product Increment – den förbättring av produkten som genomförs under en sprint, 

således det som sedan visas upp för kunden i slutet av sprinten.  

● Produkt Backlog – en lista över allt det som behöver göras gällande utveckling 

och förändring av produkten för att nå fram till slutleverans av en färdig produkt. 

Listan uppdateras ständigt för att bevara flexibiliteten. 

● Sprint Backlog – är en lista över utvalda aktiviteter (backlog items) från produkt 

backloggen som ska genomföras under en sprint samt en plan för hur sprintmålet 

ska uppnås och produktinkrementet ska visas upp.  

● Definition of Done - en, för alla intressenter, gemensam beskrivning av när en 

aktivitet eller ett inkrement kan anses vara färdigt.   

● Daily Scrum – ett kort dagligt möte där man går igenom vad som gjorts sedan 

senaste mötet, vilka problem som uppstått, samt vad som ska göras de närmsta 24 

timmarna. 

● Sprint Review – en utvärdering av hur sprinten gick och en genomgång av 

produktinkrementet där alla intressenter deltar. Här görs eventuella förändringar 

av produktbacklogen och sprint backloggen fastställs.  

● Sprint retrospective – också en utvärdering av hur sprinten har gått men med mer 

fokus på processer och mjuka värden. En plan ska arbetas fram för hur teamet kan 

arbeta för att trivas bättre men också för att arbeta mer effektivt. 

  
(Schwaber & Sutherland, 2013 
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3.1.2 Ledarskap 

Alla organisationer behöver oavsett storlek eller typ, någon form av ledarskap för att 

kunna fungera effektivt och för att kunna uppnå sina mål och visioner (Day, 2014). Parris 

och Peachey (2013) menar att ledarskapet syftar till att få följarna att arbeta mot mål 

speciellt identifierade för organisationens bästa. Jacobsen och Thorsvik (2014) menar 

också att avsikten med att utöva ledarskap är att få medarbetarna att nå särskilda mål och 

utvecklar detta genom att säga att avsikten samtidigt är att motivera dem och få dem att 

trivas. Genom ledarens centrala roll i att sätta mål, visioner och riktlinjer kan denne ha en 

stor påverkan på organisationens resultat och det konstateras att organisationen på sikt 

skulle förlora sin konkurrensfördel vid avsaknad av ledarskap (Alvesson & Sveningsson, 

2003). På grund av detta är det ett av de mest beforskade områdena inom 

beteendevetenskapen (Parris & Peachey, 2013). 

  

Ett väldebatterat ämne inom ledarskapsteorin är huruvida en ledare är “född ledare” eller 

om ledaregenskaper kan utvecklas med tiden. Vissa menar att en individ föds med 

särskilda karaktärsdrag eller egenskaper som gör dem väl lämpade att vara ledare, något 

som kallas ”the trait approach” (Northouse, 2004). Andra forskare lägger istället större 

vikt vid sådana färdigheter och kompetenser som en individ kan lära sig för att därigenom 

bli en bra ledare, något som kallas ”the skills approach” (Northouse, 2004). Katz (1955) 

var en av de första som studerade ”the skills approach” och han menade att en effektiv 

ledare fordrar tre olika kompetenser; tekniska, sociala och konceptuella. Beroende på 

vilken hierarkisk nivå ledaren befinner sig på behöver den olika utvecklade förmågor. 

Teknisk kompetens behandlar individens kunnande inom sitt specialområde medan den 

sociala förmågan handlar om hur individen hanterar och kommunicerar sina egna samt 

andras känslor och hur personen klarar av att samarbeta med andra (Katz, 1955). Den 

konceptuella förmågan förklarar individens förmåga att hantera relationer mellan olika 

delar av organisationen men också mellan organisationen och omvärlden (Katz, 1955). 
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Inom ledarskapsforskningen finns ett stort antal ledarskapsstilar eller beteenden som 

förordas i diverse situationer och miljöer av olika författare (Day, 2014). I organisationer 

som valt att använda agila arbetsmetoder förordas ett coachande ledarskap (Gustavsson, 

2013). Enligt Batson och Yoder (2012) kan coaching delas in i olika undergrupper, främst 

baserat på vem som coachas. En vanlig indelning är excecutive och managerial coaching. 

Executive coaching innebär att en chef blir coachad individuellt, ofta av en extern konsult, 

för att utvecklas i sin roll och kunna utföra ett bättre arbete (Batson & Yoder, 2012). 

Managerial coaching innebär å andra sidan att en mellanchef, ofta en linjechef, coachar 

sina underordnade att utvecklas i sina roller och därmed uppnår bättre resultat (Batson & 

Yoder, 2012). Excecutive coaching motsvaras av vad som ibland kallas external coaching 

och begreppet managerial coaching motsvarar internal coaching (McCarthy & Milner, 
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2013). Med coachande ledare avses vi i denna studie en individ som utövar managerial 

eller internal coaching vilken inom litteraturen ofta kallas “a manager as coach”. 

 

En coachande ledare stämmer till stor del in på Northouses (2004) beskrivning av en 

ledare, som menar att det centrala för en ledare är att skapa förändring. Författaren sär-

skiljer därmed begreppet ledarskap från chefskap, vilket istället handlar om att skapa 

ordning och stabilitet. De två begreppen liknar dock varandra på flera sätt, bland annat 

fordrar ledarskap liksom chefskap att individen kan påverka medarbetarna, samtidigt som 

måluppfyllelsen är centralt inom båda begreppen. Även Tschohl (2014) skiljer på 

begreppen och menar att en chef är en individ som innehar en formell position men att det 

inte per automatik innebär att individen är en ledare. En chef är ofta ansvarig för att sätta 

mål, budgetar och att kontrollera verksamheten medan en ledare istället ska motivera, 

inspirera och coacha medarbetarna (Tschohl, 2014). Tschohl konstaterar dock att varje 

ledarindivid inom ett företag behöver agera enligt båda dessa roller genom att finna en 

balans mellan att vara ledare och chef. Även Kotter (1990) menar att en organisation är i 

behov av båda delarna. En avsaknad av ledarskap kan resultera i en krävande och 

byråkratisk miljö, medan en organisation med starkt ledarskap utan chefskap, kan leda till 

förändringar bara för förändringens skull. Vidare poängterar Kotter att samma person kan 

vara både ledare och chef, vilket skiljer sig något från Tschohls (2014) syn eftersom han 

poängterar att det alltid finns något mått av båda rollerna i varje ledarindivid. Coachande 

ledarskap, eller en “manager as coach”, innefattar mer traditionella chefsåtaganden såsom 

att sätta mål och följa upp arbetet men desto större vikt läggs vid det mer typiska 

ledarskapsbeteendet, nämligen att motivera och engagera medarbetarna (jfr. McCarthy & 

Milner, 2013) vilket stämmer överens med Tschohls (2014) syn.  

 

Ledarskapet påverkas till stor del av den kontext inom vilket det utövas (Day, 2014) vilket 

poängteras bland annat inom det område som kallas contingency theory som innebär att 

det inte finns ett enda bästa sätt att leda en organisation på. Varje kontext kräver således 

en viss typ av ledarskap (Hoffman-Miller, 2013). Ledarskapets effektivitet beror på hur 

väl ledarstilen passar kontexten som ledarskapet utövas i (Hoffman-Miller, 2013; 

Redshaw, 2000; Nieminen m.fl., 2013) och inom de agila metoderna förespråkas ett 

coachande ledarskap (Gustavsson, 2013). För att ledarna inom en organisation ska kunna 

agera coachande krävs, förutom vissa personliga egenskaper och coachande beteenden 
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att ett antal förutsättningar är uppfyllda (Batson & Yoder 2012; Hagen, 2012; Beattie 

m.fl., 2014). Välutvecklade ledaregenskaper är således inte tillräckligt för att ledarskapet 

ska få önskad effekt då organisatoriska förutsättningar kan ha en negativ påverkan på 

utfallet eller försvåra processen (Redshaw, 2000). Utifrån de tre ramverk som 

ovanstående författare (Batson & Yoder 2012; Hagen, 2012; Beattie m.fl., 2014) 

framtagit, kan följande förutsättningar ses som grundläggande för ett effektivt coachande 

ledarskap: 

  

● Miljö – en miljö som värdesätter ständig förbättring genom ökat lärande och även 

uppmuntrar kontinuerligt lärande, och där det finns tillräckligt med tid för att 

utöva ett coachande ledarskap 

● Organisationskultur – en företagskultur som värderar lärande, tillit och delaktighet 

samt gemensamma värderingar 

● Strategi – en strategi som är anpassad till coachande ledarskap 

● Mål – långsiktiga mål är att föredra över kortsiktiga och målen måste accepteras 

av samtliga medarbetare samt vara kopplade till företagets strategi 

● Utbildning – genom att utbilda och träna ledarna i coachande ledarskap kommer 

de att agera mer coachande 

● Förändring - denna faktor nämns som en förutsättning för ett coachande ledarskap 

men utvecklas dock inte närmare i modellerna.  

 

3.2 Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt kommer ovan nämnda organisatoriska förutsättningar för coachande 

ledarskap att utvecklas teoretiskt med hjälp av litteratur inom respektive område. 

Litteraturen rörande organisationskultur berör även miljön, varför dessa behandlas i 

samma avsnitt. Mål och strategi är även de starkt kopplade till varandra varför även de 

behandlas gemensamt. Det teoretiska ramverket kommer senare att utgöra en av 

grunderna för studiens analys.   

 

3.2.1 Organisationskultur   

En organisationskultur kan beskrivas som de osynliga regler som gör att individerna i en 

organisation agerar på ett visst sätt (Acar & Acar, 2014) vilket kan jämföras med 
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begreppet organisationsklimat vilket snarare avser de policyer och aktiviteter som 

organisationskulturen gett upphov till (Törner, 2010).  Törner menar att organisations-

kulturer är ett område som det forskats mycket kring och där det fortfarande inte råder 

konsensus kring synen på vad det egentligen är och hur det bör definieras. Generellt gäller 

dock att organisationskulturen innefattar bland annat normer, värderingar, antaganden och 

tolkningar som finns och eftersom dessa anses giltiga lärs de därför ut till nya medlemmar 

(Acar & Acar, 2014). Nedan kommer två kulturella aspekter, tillit och lärande, att 

diskuteras då dessa enligt ovan nämnda författare (Batson & Yoder 2012; Hagen, 2012; 

Beattie m.fl., 2014) ses som grundläggande för ett coachande ledarskap.  

 

Inom organisationer likställs tillit ofta med förtroende, både för en individs kompetenser 

men även för dennes engagemang för att uppnå företagets mål (Handy, 1995). Tillit inom 

en organisation innebär också att individerna förväntar sig att andra ska handla enligt de 

normer som finns inom gruppen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Gemensamma värderingar 

och upplevd likhet mellan två individer ökar möjligheten för att tillit utvecklas emellan 

dem (Ladyshewsky, 2010). Det upplevda avståndet mellan ledare och följare påverkar hur 

mycket ledaren kan påverka och influera sina följare, där ett mindre avstånd generellt 

medger en större påverkan (Antonakis & Atwater, 2002). Avståndet bestäms bland annat 

av det fysiska avståndet, det psykosociala avståndet i form av exempelvis hierarki och 

status samt av hur frekvent ledare och följare har kontakt med varandra (Antonakis & 

Atwater, 2002; Napier & Ferris, 1993). Samtliga tre faktorer har betydelse för den 

upplevda närheten mellan ledare och följare (Antonakis & Atwater, 2002). Hur pass lika 

ledare och följare anser sig vara är en viktig del av det psykosociala avståndet och Napier 

och Ferris (1993) definierar denna likhet som “...the degree to which an individual 

believes that (s)he is similar to a target individual” (s.331). Författarna förklarar att en 

sådan likhet, precis som gemensamma värderingar och attityder, ofta leder till ökad 

jobbnöjdhet hos följaren men även till att ledare liksom följare ger varandra högre betyg 

i utvärderingar. Detta menar de beror på att en upplevd likhet skapar positiva känslor och 

relationer mellan de två individerna. Felfe m.fl. (2004) menar också att en högre grad av 

upplevd likhet påverkar ledarskapets effektivitet då det bidrar till acceptans och mindre 

motstånd i relationen. Antonakis och Atwater (2002) menar dessutom att ledarskapets 

effektivitet, genom möjlighet till påverkan, även är beroende av att det önskade avståndet 

mellan ledare och följare är detsamma från båda håll. 
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Pelz förklarade år 1952 ledarens viktiga funktion som en länk mellan teamet och övriga 

organisationen (Anderson, Tolson, Fields, & Thacker, 1990). Om en teamledare har 

inflytande uppåt i organisationen är det större chans att teammedlemmarna kommunicerar 

med personen än om de tror att ledaren inte har någon större möjlighet att påverka 

(Anderson m.fl., 1990). Teammedlemmarna var, i Pelz studie, mer nöjda när en person 

med stort inflytande tog deras parti gentemot högre management än en person som inte 

hade något inflytande (Anderson m.fl., 1990) vilket kallas the Pelz Effect (Anderson m.fl., 

1990; Napier & Ferris, 1993).  Det krävs dock att ledaren inte låter detta inflytande 

påverka så att det psykosociala avståndet ökar och den positiva effekten därmed går 

förlorad (Napier & Ferris, 1993). Vidare menar Shamir (1995) att tillit till en ledare som 

hierarkiskt arbetar långt ifrån sina följare, och har ett mer övergripande ledaransvar, 

normalt utvecklas på grund av att följarna tror på dennes motiv och att den arbetar för 

organisationens, och inte för sitt eget bästa. I de ledar-följarrelationer där ledaren arbetar 

närmare medarbetarna menar författaren dock att tilliten utvecklas genom interaktioner 

dem emellan där ledaren visar upp kvaliteter som uppfattas som goda, exempelvis ärlighet 

och pålitlighet. Både det psykosociala avståndet och det strukturella avståndet i form av 

decentralisering och hierarkier får därmed stor betydelse i utvecklingen av tillit i 

relationen (jfr. Napier, Ferris, 1993). 

 

Tillit minskar behovet av kontroll och information och skapar därmed en grund för 

handlingsfrihet inom organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Genom att tydligt 

definiera målet menar Handy (1995) att det är lättare att släppa kontrollen och handla 

baserat på tillit. Coachande ledarskap bygger på att ledaren istället för att styra sina 

medarbetare och deras arbete väljer att låta dem själva avgöra hur de vill arbeta för att nå 

sina mål (Gustavsson, 2013; Ladyshewsky, 2010). Därför blir tillit mycket viktigt för 

denna typ av ledare då det är en grundläggande förutsättning för att skapa en fungerande, 

coachande relation till medarbetaren (Ladyshewsky, 2010) att våga släppa kontrollen (jfr. 

Handy, 1995). Tillit i en relation förstärks normalt med tiden och kan påverka en 

medarbetares resultat och prestation positivt då individen vågar arbeta utanför sin egen 

bekvämlighetszon (Batson & Yoder, 2012).  

 

De flesta företag söker en långsiktig konkurrensfördel vilket innebär att de söker en högre 

ekonomisk avkastning än sina konkurrenter (Acar & Acar, 2014). Medarbetarnas 
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kompetenser och drivkrafter hjälper företaget att skapa värde för kunden och är därmed 

en viktig del i att skapa långsiktiga konkurrensfördelar (Acar & Acar, 2014; Orth m.fl., 

1987). För att utveckla individernas kompetenser krävs lärande varför De Geus (1988) 

menar att det individuella lärandet är nödvändigt för organisationens utveckling. Genom 

ett coachande ledarskap, vilket syftar till att möjliggöra för individer eller grupper att 

utöka sitt lärande, kommer medarbetarna att utvecklas som personer och därigenom 

förbättra sin effektivitet samt resultat (Hamlin m.fl., 2008; Liu, Pirola-Merlo, Yang & 

Huang 2009; Hackman & O’Connor, 2004; Hagen, 2012). Förbättrade resultat upp-

kommer genom att medarbetarna hittar nya och bättre sätt att arbeta på samt att tiden för 

att utföra en viss uppgift således minskar (March, 1991). Förutom ett ökat lärande och 

förbättrade resultat bidrar coachande ledarskap även till ökad motivation, förbättrade 

arbetsrelationer (Redshaw, 2000) kreativitet samt ökat självförtroende (Gilley m.fl., 

2010). Ladyshewsky (2010) menar därför att en organisation som vill gå mot ett mer 

coachande ledarskap måste arbeta med att utveckla en lärande kultur för att underlätta 

lärandet, men även med att träna sina ledare i den coachande rollen. Hagen (2012) 

poängterar också att det är viktigt att ha en lärande kultur för att kunna bedriva ett 

coachande ledarskap och eftersom ledarskap alltid tar plats inom den kultur som finns i 

organisationen, har kulturen stor påverkan på ledarskapets utfall (Batson & Yoder, 2012). 

Genom att skapa en miljö som är anpassad för lärande, exempelvis genom att arbeta med 

feedback och att belöna kunskapsöverföring mellan individer, kan ledaren påverka 

medarbetarna i önskad riktning, nämligen mot ett ökat lärande (Mason, Ruderman & 

Nishii, 2014). Andra sätt att skapa en lärande kultur kan vara att främja aktiviteter som 

bidrar till medarbetarnas personliga utveckling, uppmuntra dem att våga applicera sina 

lärdomar på den dagliga verksamheten men också genom att betona vikten av att lära sig 

av sina misstag (Mason m.fl., 2014). Slutligen påpekar Batson och Yoder (2012) att det 

är av största vikt att organisationsledningen förespråkar och värderar ett coachande 

ledarskap då det annars kan finnas brister i de resurser, som exempelvis tid, och det stöd 

som ges. 

 

3.2.2 Strategi och mål 

Att ha ett tydligt mål är en förutsättning för att aktiviteter och arbetsuppgifter ska kännas 

meningsfulla, och det övergripande målet bör vara känt hos samtliga medarbetare inom 

organisationen (Merchant & Van Der Stede, 2012; Kristof-Bown & Stevens, 2001). För 
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att nå det övergripande målet formulerar organisationen ofta en strategi som ska förklara 

hur de bör hantera sina resurser (Merchant & Van Der Stede, 2012). Därtill bör strategin 

tydliggöras för de anställda för att således vägleda dem mot de aktiviteter de bör utföra 

för att nå målet (Grant, 2010). Allt mer instabila marknader har gjort att strategier har gått 

från att vara detaljerade planer över hur företaget ska nå sina mål till att snarare tala om i 

vilken riktning de önskar arbeta. Dock menar Grant att det krävs någon form av strategi 

för att överleva på en föränderlig marknad då ett företag annars lätt förlorar sin riktning 

och därmed inte uppnår sina mål. De agila metoderna förespråkar en tydlig vision att 

arbeta emot (Sen & Hemachandran, 2010). Istället för en långsiktig plan för hur 

långsiktiga mål ska uppnås förespråkas, enligt författarna, flexibla och iterativa processer 

där arbetssätt och delmål ständigt uppdateras i riktning mot visionen. Detta går således i 

linje med Grants (2010) syn på att strategier tydligt bör förklara riktningen i vilken 

företaget vill arbeta men inte nödvändigtvis specificera hur detta ska gå till. 

 

Hagen (2012) menar att långsiktiga mål är att föredra över kortsiktiga i en organisation 

som arbetar för ett coachande ledarskap, då kortsiktiga mål kan upplevas som stressande 

för ledaren som då tenderar att bli mer styrande. Weldon och Yun (2000) menar dock 

istället att en kombination av både lång- och kortsiktiga mål förbättrar en individs resultat. 

Med långsiktiga mål avser författarna det slutgiltiga målet medan de kortsiktiga avser de 

delmål som sätts upp för att nå dit. Ju tydligare ett mål är, desto effektivare blir det då 

individen styrs i en viss riktning (Johnson, Garrison, Hernez-Broome, Fleenor & Stede, 

2012) och att sätta både lång- och kortsiktiga mål kan motivera individen att inte bara nå, 

utan även prestera över förväntan (Drucker, 1955) vilket är till organisationens fördel.  

Förbättringen av resultatet beror på att uppfyllelsen av kortsiktiga delmål kan motivera 

individen genom känslan av fullbordande (Bandura, 1997).  

 

Valet av delmål är kritiskt för måluppfyllelsen av det övergripande målet inom organi-

sationen då dessa visar medarbetarna vilka aktiviteter som värderas högt (Merchant & 

Van Der Stede, 2012). För att nå det övergripande målet är det av största vikt att samtliga 

individer och grupperingar inom organisationen arbetar åt samma håll (Drucker, 1955). 

Merchant och Van Der Stede (2012) är inne på samma linje och menar att individer oftare 

lägger större vikt vid delmålen och deras måluppfyllelse än vid det övergripande målet, 

varför det är nödvändigt att dessa leder mot det övergripande målet. I målsättnings-
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processen krävs det således att en ledare på lägre nivå förstår det övergripande målet för 

att kunna förmedla det vidare nedåt samt för att kunna sätta delmål för sitt team som går 

i linje med det (Drucker, 1955). Författaren menar att olika organisationer har olika 

metoder för att säkerställa att varje teams mål är kongruenta med resterande team och med 

det övergripande målet. Det viktigaste är dock inte hur det sker utan att det sker. Schaffer 

(2013) menar att målkongruens kan skapas genom att målen kommuniceras tydligt 

uppifrån och ner, men påpekar även vikten av att målen accepteras på lägre nivåer. Målen 

måste kommuniceras på ett sådant sätt att de blir accepterade och att ledarna på lägre 

nivåer sätter organisationens gemensamma mål framför eventuella egna mål (Schaffer, 

2013; Kristof-Brown & Stevens, 2001).  

 

3.2.3 Utbildningar 

Genom att utbilda ledare i coachande ledarskap kan organisationen öka möjligheten till 

att individerna använder sig av coachande beteenden och således ett mer coachande 

ledarskap (Hagen, 2012). Några av de färdigheter som anses viktiga för en coachande 

ledare är förmågan att uppmuntra och stötta medarbetarna (Avancera coaching, 2015) 

samt att ställa motiverande frågor (Hudson, 1999), vilka kan tränas genom utbildningar. 

Johnson m.fl. (2012) kan konstatera att ledarskapsutbildningar har en effekt på ledar-

skapet och att effekten ökas om det finns tydliga mål, gärna flera mål, för individen knutna 

till utbildningen. McCarthy och Milner (2013) påpekar också att det underlättar för 

ledaren om det finns en kultur som är anpassad för en särskild typ av ledarskap när 

kunskaper förvärvade via utbildningar ska omsättas i praktiken. Ledares utveckling och 

lärande underlättas, precis som medarbetarnas, genom en lärande kultur som uppmuntrar 

personlig utveckling (Mason m.fl., 2014). Därför är det viktigt för ledare även när det 

kommer till utbildnings- och träningssammanhang att organisationen uppmuntrar 

individerna att våga applicera sina lärdomar på verksamheten, för att utbildningarna ska 

få önskat resultat (jfr. Mason m.fl., 2014).  

 

3.2.4 Förändring 

En förändring inom en organisation kan ta sig många olika uttryck då den kan vara plötslig 

eller gradvis, omfattande eller i mindre skala (Alvesson & Svenningsson, 2008). 

Författarna menar att bakgrunden till en förändring kan vara extern (exempelvis politiska, 
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tekniska och demografiska inverkningar) eller intern (exempelvis nya nyckelpersoner 

eller produkter inom företaget). Hur förändringen uppfattas menar författarna beror på 

individens perspektiv, samma förändring kan därför uppfattas olika av olika personer. 

  

För att lyckas med en förändring kan organisationen arbeta för att försvaga de krafter som 

arbetar emot förändringen, snarare än att förstärka de krafter som arbetar för förändringen 

(Alvesson & Svenningsson, 2008). Kotter (1996) poängterar vikten av att skapa en tydlig 

vision och strategi för förändringen samt att förmedla dessa på olika sätt för att få ett så 

stort genomslag som möjligt. Genom att arbeta med tydliga visioner och strategier för 

förändringen kan organisationen spara tid och pengar då motståndet minskar när 

förståelsen ökar (Kotter, 1996). Vidare menar författaren att förståelsen för visionen även 

kan motivera de anställda samt styra deras handlingar i linje med den. Även Heracleous 

och Barrett (2001) menar att kommunikationen är central i en förändringsprocess då det 

är genom tydlig kommunikation som organisationen kan skapa förståelse för den.  
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4. Empiri 

Kapitlet inleds med en beskrivning av fallföretaget, dess organisation samt en kort 

redogörelse för de särskilda krav som finns inom den bransch som företaget arbetar. 

Detta efterföljs av en sammanställning av det empiriska materialet uppdelat efter sju 

återkommande teman som identifierats under analysprocessen. Dessa teman är; organi-

sationskultur, tid, mål, styrning, förståelse, roller samt utbildning och individuella mål.  

4.1 Saab AB 

Saab AB är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag med största delen av sin verksamhet 

i Sverige. Företaget startades år 1937 och har ända sedan starten varit ett privat aktiebolag. 

Saab AB hade år 2014 en omsättning på över 23 miljarder kronor, fler än 14 000 

medarbetare och fler än 500 produkter. En av dessa produkter är stridsflygplanet Gripen 

E, vilket utvecklas i form av ett projekt. Företaget är uppdelat i sex olika affärsområden; 

Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence Systems, Security and Defence Solutions, 

Support and Solutions samt Industrial Products and Services. (Saab, 2015) 

  

Projektet Gripen E är placerat under Aeronautics och verksamheten inom projektet är 

sedan uppdelad i ett antal olika delprojekt, och det är i ett av dessa som studien 

genomförts. Delprojekten består av ett antal team som normalt består av mellan fem till 

tio medarbetare och en teamledare. Detta skiljer sig dock något åt mellan de olika teamen, 

vissa är ensamma teamledare medan andra har delat sitt ledarskap med en annan person. 

Varje teamledare har även en linjechef som ansvarar för bland annat den personliga 

utvecklingsplanen och kompetensutvecklingen. De intervjuade teamledarna har dock inte 

samma linjechef. (Möte med Callenfors, 2015)  

 

Under intervjuerna har det framkommit att vissa teamledare kallas projektledare och att 

de ibland är ansvariga för fler än ett team. På företaget används också olika benämningar 

på de olika ledarrollerna inom olika delprojekt, med teamledare avses dock i denna studie 

de individer som är ledare på lägsta nivå medan delprojektledare avser de individer som 

är en nivå högre än teamledarna i hierarkin. Alla team eftersträvar ett agilt arbetssätt även 

om inte alla anammat någon särskild metodik fullt ut. Majoriteten av teamen har dock 

implementerat hela eller delar av Scrum-metodiken.  
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Företagets vision är ’It is a human right to feel safe’ och verksamheten präglas av deras 

grundläggande värderingar; kunnande, förtroende och vilja. Företaget fokuserar på 

högteknologiska produkter och lösningar vilket också påverkar arbetsstyrkans 

sammansättning där ungefär 70 % har en teknisk utbildning. (Saab, 2015) 

  

Flygplansbranschen är strikt reglerad i form av lagar och regler, främst för att säkerställa 

att alla flygplan som säljs är luftvärdiga och säkra (Försvarsmakten, 2015). Eftersom 

Gripen E är ett stridsflygplan påverkar även särskilda militära regler verksamheten, 

exempelvis ’Regelverket för militär luftfart’ vilket i någon mån innebär en restriktion för 

utvecklingen av produkter (jfr. Försvarsmakten, 2015). Det ställs också krav på noggrann 

dokumentation (Möte med Callenfors, 2015). 

 

4.2 Organisatoriska förutsättningar 

Nedan följer en sammanställning av det empiriska material som utgör grunden för 

studien. Materialet är indelat i sju olika aspekter som teamledarna anser är viktiga för ett 

välfungerande ledarskap i en agil kontext och som varit återkommande teman under 

intervjuerna.  

 

4.2.1 Organisationskultur 

Arbetet som bedrivs i projektet bygger på att personalen är kompetent då de jobbar i 

framkant med den senaste teknologin och med att ta fram produkter som aldrig tidigare 

skapats, berättar T4, och säger samtidigt att medarbetarna i många fall innehar en 

spetskunskap som företaget värdesätter högt. Nyanställd personal behöver komma in i sitt 

arbete och känna att de kan bidra, varvid en hjälpande kultur är en förutsättning för att 

behålla personalen, menar T4. T6 menar att det därför utvecklats ett faddersystem med en 

seniora ingenjörer som faddrar för de nyanställda.   

 

De flesta teamledarna uppger att företagskulturen präglas av hjälpsamhet och tillit och 

generellt upplever de ett stöd från organisationen, exempelvis från projektledningen, 

linjen och andra medarbetare. Många Saab-anställda har arbetat många år på företaget 

precis som T6, som genom åren har utvecklat ett stort kontaktnät inom Saab och upplever 
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att hjälp finns att få i den dagliga verksamheten. T2 säger att ”man ställer upp för 

varandra och man hjälper varandra så det brukar inte vara så mycket klagomål på [...] 

själva teamet i sig.” T4 uttrycker vidare att organisationskulturen stödjer den individ som 

är ny i sin roll.   

 

”Om jag behöver stöttning med saker som vi ska göra, där jag är ganska färsk och vi 

behöver göra någonting som jag aldrig gjort så är det bara att gå och be om hjälp då. 

Då pekar de på, fråga honom så kan han hjälpa dig.” (Teamledare 4) 

 

Möten och forum uppskattas av teamledarna då de är ett tillfälle att få en inblick i andra 

team och deras utmaningar samt en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Frågor 

ställs som tillsammans reds ut, teamarbetet synkroniseras och en helhetsbild över 

projektet förmedlas, likaså bidrar diskussionerna till inspiration, menar några teamledare. 

Efter en sprint ges det utrymme för reflektion i teamet under de så kallade sprint-

retrospektiven och samtliga teamledare delar uppfattningen att dessa möten är viktiga då 

de får framföra både sina förbättringsförslag, men också vad som varit bra. Teamledarna 

uppmärksammas när något går bra och får konstruktiv kritik för att kunna utföra arbetet 

bättre nästa gång menar T6. T5 förklarar att de dagliga mötena, Daily Scrum, har liknande 

funktion genom att säga: 

  

“Dels så är det en ren piska, i någon mening. Alltså om du förväntas rapportera på 

saker så får du drivkraft per automatik i någon mening. Det är ena aspekten. Den andra 

aspekten är att det är ett ställe där man kan ta upp förfrågningar, synkronisera arbetet 

och få inspiration från andra och då blir man mer införstådd med vad andra gör och så 

har man potentiellt större chans att hjälpa till i deras vardag i någon mening.” 

(Teamledare 5)  

 

Organisationskulturen präglas, som nämnt, även av tillit vilket blir tydligt i samtal med 

de flesta teamledare. De menar att högre management litar på dem, att de själva litar på 

sina teammedlemmar men också att individerna inom teamen har hög tillit till varandra. 

T8 säger att ”jag litar på medarbetarna, att de kommer med bra förslag och att de gör 

sitt bästa”. Några av dem tar även upp att förtroende är en av företagets grundläggande 

värderingar som de menar genomsyrar verksamheten. Tilliten ifrån projektledningen 

genererar en stabil grund och därför delegeras mycket ansvar. Majoriteten delar 
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uppfattningen att det ges utrymme för att själv styra hur arbetet ska utföras samt att 

projektledningen litar på att de utför ett gediget arbete. Det öppna klimatet bidrar till 

acceptans och möjligheter att diskutera det mesta och T6 menar vidare att ett öppet klimat 

är extra viktigt med tanke på typen produkter de utvecklar. 

 

”Och det är aldrig några problem att säga något, vad man tycker eller så, och det är en 

förutsättning i ett företag som jobbar med flygsäkerhet. [...]Man måste kunna påpeka fel 

och tala om när man själv gjort något fel utan att bli bestraffad, alltså det skulle ju vara 

katastrof för vårt flygsäkerhetsarbete.” (Teamledare 6) 

  

4.2.2 Tid 

I ett stort projekt som Gripen E, där många parter är beroende av varandra, krävs en viss 

koordinering för att synkronisera de olika arbetsuppgifterna inom delprojekten och för att 

arbetet ska fungera effektivt, menar teamledarna. De flesta team blir tilldelade en tidsplan 

från projektledningen som de sedan gemensamt bryter ner i kortare tidsperioder. Därefter 

görs en bedömning av hur många aktiviteter de tror sig hinna med under sprinten, 

resterande aktiviteter placeras i nästkommande sprint, berättar T4. Då den långsiktiga 

tidsplanen de blir tilldelade inkluderar flera team, är teamen beroende av hur väl andra 

team inom det egna samt andra delprojekt följer sina tidsplaner. T2 säger: 

  

“Och också att veta vad andra gör så att man inte gör samma sak. Just i sådana här 

stora projekt så känns det som att skulle man inte ha någon struktur så är det risk att 

saker görs olika på olika ställen och att samma sak görs på olika ställen. Man har inte 

riktigt den synkroniseringen - när är de klara med sin del, och när är vi klara med vår 

del, passar det in i tiden eller är vi ett år före så att vi får sitta och vänta eller…” 

 

Majoriteten av teamledarna upplever emellanåt att tiden inte räcker till och att teamet inte 

lyckas uppfylla sina mål i tid, vilket T3 framhäver genom att säga ”..det beror på att man 

störs av så mycket annat, man har inte tid att lägga den tiden man har tänkt på sina 

arbetsuppgifter.” Flertalet teamledare menar att det ofta inte beror på att de uppskattat 

tiden felaktigt, utan på att störningsmoment uppkommer. Dessa, menar teamledarna, ofta 

tar sig formen av diverse möten men de utgörs främst av arbetsuppgifter som tillkommer 

då andra team är i behov av hjälp. Många teamledare, liksom teammedlemmar, får även 
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sidouppdrag från den tekniska ledningen eller ifrån andra team och delprojekt tack vare 

den spetskompetens de besitter. Detta anser teamledarna beror mycket på den hjälpsamma 

kultur som råder inom delprojektet då det är naturligt att be om hjälp när ett problem 

uppstår. Utan dessa störningsmoment menar de att teamets mål hade uppnåtts i betydligt 

större utsträckning. Några teamledare reducerar detta problem genom att fungera som 

inkanal till teamet vilket innebär att de hanterar förfrågningar och kontakt med andra team 

och övriga organisationen. T4 förtydligar detta: 

 

”Vad gäller teamets del så är det att just ha mig som inkanal till allt vi ska göra för att 

de inte ska behöva bli störda. Det här har vi haft lite problem med också, det är saker 

som kommer från sidan det är de som är sakkunniga, man går ju direkt till dem, så är 

det.” 

  

T4 menar därmed att det blir teamledaren som avgör om det är en uppgift som ryms inom 

tidsramarna eller om den får vänta till nästa sprint. På detta vis elimineras i stor 

utsträckning yttre störningsmoment som stjäl tid från att utföra det planerade arbetet, 

samtidigt som teamledaren behåller kontrollen över tidsplanen, menar T4. Andra 

teamledare upplever dock fortfarande störningsmoment från sidorna som ett 

förbättringsområde. 

  

En annan tidsaspekt som av några anser viktig är att det finns tid för ledarskapet då de 

uppger att det ibland är svårt att få tid till att leda. På frågan om det finns någon särskild 

aspekt som anses viktigt för att ledarskapet ska kunna fungera bra, svarar T7: 

  

“Jag tror att, vi har inte pratat så mycket om det [under intervjun], men jag tror en grej 

är att man faktiskt får ägna sig åt ledarskapet, att det finns utrymme för det.” 

 

T6 förklarar att något som gör att arbetet tar tid är det faktum att medarbetarna i många 

fall är specialister och har en stark passion för teknik. Det medför att de är måna om att 

arbetet blir väl utfört men det leder till att arbetet ibland tar lång tid. Dessutom är Saab 

ett stort och komplext företag där majoriteten av teamledarna uttrycker att förändringar 

tar lång tid att driva igenom. Utvecklarna klagar enligt T7 ofta på att det inte går att själv 

driva igenom en förändring utan det blir en process, vilket gör att det tar tid.  
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”Det är inte som ett litet start-up företag där man bara slänger in att nu gör vi det här 

och så gör alla det så är det klart. Det tar ett tag att få igenom saker och ting.” 

(Teamledare 4) 

 

4.2.3 Mål 

Stor vikt läggs inom projektet på att ta fram tidsplaner med väl definierade och 

specificerade arbetsuppgifter och aktiviteter varför de flesta teamledare anser att teamens 

mål är tydliga. Majoriteten av teamledarna upplever att det är viktigt att ha tydliga mål att 

arbeta mot och T2 uttrycker att det annars är svårt att avgöra om rätt arbetsuppgifter utförs 

och huruvida teamet arbetar i rätt riktning.   

  

De sprintmål som sätts inom teamen har en tydlig koppling till aktiviteterna och är ofta 

formulerade för att mäta om aktiviteterna blivit genomförda. De gäller för en sprint vilken 

ofta är tre veckor lång. T2 poängterar att sprintmålen är bra för att se så att teamet hinner 

med det som planerats och säger att sprintmålen ”… är fyra-fem saker, vi säger att det 

här ska jag ha hunnit med till de här tre veckorna.” Att så stor vikt läggs vid aktiviteterna 

och att målen ofta är formulerade som mått på genomförda aktiviteter, får enligt T1 vissa 

konsekvenser. Personen hade gärna sett mer produktorienterade mål inom teamet, istället 

för verksamhetsbetonade och säger att: 

  

”Istället för att mäta att 17 dokument är utgivna och x antal rader kod är skrivna så 

skriver man att på torsdag ska vi titta på när vi gör det här. Och så går man och tittar 

på det om man lyckas med det eller inte. Det har vi [företaget] väldigt svårt att komma 

till.”  

  

Vidare menar vissa teamledare att eftersom delprojektet arbetar med verksamhets-

fokuserade mål, aktivitetsmål, istället för produktmål vilket de säger att agile förespråkar, 

kan det bidra till att verksamheten blir spretig. Istället för att alla team arbetar mot samma 

mål ägnar sig varje team åt de aktiviteter de anser vara viktigast. Enligt T1 resulterar detta 

i slutänden i att det är svårt att sammanföra dessa till en fungerande produkt, vilket är 

ineffektivt. Medarbetarna talar således i termer om aktiviteter istället för att prata i termer 

av produkt och T1 säger att: 
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”…när vi har ett Sprint-demo så blir det väldigt mycket, det här har vi gjort och så 

pratar man om - Nisse var föräldraledig, Eva var på kurs, sen har vi skrivit ett 

dokument och så har vi checkat in en kod och så har vi kört ett test, alltså vilken 

verksamhet har man gjort.” 

  

Förutom sprintmålen som de flesta teamledare sätter tillsammans med teamet uppger flera 

teamledare även att de har inkrementsmål som gäller för varje kvartal och som sätts 

tillsammans med övriga organisationen Att nå de uppsatta målen anses vara en av de stora 

drivkrafterna och några påpekar också att det brukar vara väldigt uppskattat att få vara 

med när planet flygs. Därför anser några att det är viktigt att sätta små såväl som stora 

mål. T2 upplever att det är svårt att inspirera och engagera övriga teammedlemmar i de 

fall då det är oklart vad som ska göras. Enligt några teamledare beror oklarheten på att 

den tekniska planeringen stundvis är bristfällig, vilket T7 upplever som stressande. 

Otydligheten kring den tekniska ledningen resulterar i oklarheter kring de tekniska 

delarna inom teamet och i frågor som ”...vad det är vi håller på med.” säger T7. 

Lösningen på detta, tror T7, är att ha en stark teknisk ledning som både har kunskap om 

det som teamen utvecklar samt hur arbetet bör utföras, tillsammans en teamledare som 

har det övergripande ansvaret för att teamen når målen utefter kraven. Ett annat alternativ, 

menar T7, är att organisationen väljer teamledare som är specialister på det som teamet 

arbetar med och kan driva designbitarna utan tekniskt stöd från den tekniska ledningen. 

  

Under några intervjuer fördes även företagets övergripande strategi på tal under 

intervjuarna och det framkom då att ingen av de tillfrågade kände sig säkra på vad 

strategin innebär. Vidare uppgav några teamledare att de på kort sikt endast ser 

sprintmålen och vartefter projektet fortlöper blickar de allt längre fram. T7 anser att 

planeringen med lång tidshorisont kan bli bättre medan andra inte upplever att kort-

siktighet är något problem utan menar att det snarare bidrar till att fokus skapas inom 

teamet. 

  

”Det finns en ännu större plan på ännu längre sikt men vi i teamet försöker fokusera på 

de närmsta tre veckorna i alla fall. Men man ska ändå ha en förståelse för vad som 

kommer hända sen…” (Teamledare 2) 
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En annan aspekt som teamledarna för fram är det faktum att de, liksom team-

medlemmarna, oftast fokuserar på sina egna mål som de har inom teamet, såsom sprint- 

och inkrementsmål, och mindre på de stora, organisationsövergripande målen. T6 säger 

att; 

  

”Många av våra ingenjörer är väldigt detalj- och teknikfixerade så de är inte så 

jätteintresserade av de övergripande målen. De känner till dem naturligtvis men deras 

fokus är inte där, utan det är att göra sina egna arbetsuppgifter.” 

 

4.2.4 Styrning 

Uppfattningen om styrningen inom företaget skiljer sig åt mellan de olika teamledarna. 

Tack vare det faktum att det råder en hög grad av tillit inom organisationen menar 

majoriteten att de har en hög grad av frihet och själva kan bestämma hur de vill arbeta, 

men att den slutgiltiga produkten oftast är kontrollerad i hög grad. Det är således inte 

detaljstyrt vilket T4 förklarar genom att säga: 

  

”Det är inte detaljstyrt så att - det här ska exakt ligga där och det ska vara exakt såhär 

och det ska heta exakt såhär, utan hur det ser ut inne i applikationen det styr vi ganska 

mycket över.” 

  

Majoriteten av teamledarna uppfattar att det inom organisationen uppskattas att individer 

kommer med initiativ och att de ofta får gehör för sådana initiativ. Likaså uppger 

teamledarna att de liksom teammedlemmarna motiveras av möjligheten att komma med 

egna initiativ och att det bidrar till engagemang. T8 berättar att teamet trivs bra när de 

känner att de kan påverka sin arbetssituation. 

 

Att teamets slutprodukts funktion är hårt reglerad ovanifrån ses dock som naturligt då de 

befinner sig i en i hög grad kontrollerad bransch där det finns många externa regelverk att 

ta hänsyn till. Vidare menar vissa att på grund av att organisationen är så stor behövs ett 

mått av styrning ovanifrån för att klara av att koordinera och synkronisera arbetet mellan 

de olika teamen, vilket uppfattas som positivt bland teamledarna. En tydlig tidsplan från 

projektledningen som visar på vad som ska göras vid vilken tidpunkt upplevs som 

betryggande. 
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Samtliga teamledare upplever att de har samstämmig målbild med teammedlemmarna då 

de gemensamt brutit ner den tidsplan de blivit tilldelade av projektledningen till 

aktiviteter. Det förekommer därmed inte några målkonflikter ur den aspekten, däremot 

menar vissa att verksamheten kan bli spretig på grund av att organisationen är stor och 

komplex, men också på grund av det faktum att många initiativ kommer nerifrån. T1 

förklarar att avsaknaden av sammanhållande mekanismer resulterar i team som fattar egna 

beslut och en, ibland, ineffektiv verksamhet och säger vidare att: 

  

”…Det beror på att vårt projekt inte har en uttalad strategi om hur verksamheten 

bedrivs, men det finns en outtalad grundprincip tror jag, som är att vi har ganska 

autonoma team med starka drivkrafter och en ganska svag overhead. Då får man en 

spretig verksamhet.” 

 

4.2.5 Förståelse 

 

”Det kan också vara frustrerande att göra saker som man inte tycker är relevant, att 

man inte ser vad gör vi det här för. Är det bara för att vi måste eller vad? Så att en 

förklaring på varför man gör sakerna och även ett tydligt mål.” (Teamledare 2) 

  

Att medarbetarna har ett brett perspektiv och förståelse för arbetsuppgifterna är viktigt för 

teamledarna. T7 menar att vid ett bra ledarskap ska medarbetarna inte behöva ifrågasätta 

varför något utförs. Ledaren ska säkerställa att samtliga inom teamet är medvetna om vad 

som gäller och att alla är bekväma i sin roll, med sina arbetsuppgifter och med den 

arbetsbelastning de har. När T2 reflekterar tillbaka till sin tid som teammedlem upplevde 

personen att det var frustrerande att inte vara införstådd med vad som skulle göras eller 

varför. Idag upplever T2 att det är frustrerande att utföra arbetsuppgifter som inte upplevs 

som relevanta och när det är svårt att se varför de utförs. 

 

Att kunna vara tydlig är av största vikt varför T8 upplever att otydlig information från 

projektledningen är stressande, framförallt om informationen måste framföras till teamet 

trots teamledarens bristande förståelse. Som teamledare är det dessutom viktigt att inte 

utebli med information som kan vara av betydelse för teammedlemmarna och deras 

förståelse, framförallt vid förändringar, menar teamledarna. T6 betonar vikten av detta: 
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”Men det som är viktigt där [vid förändringar] det är ju att man har bra information till 

alla och kan berätta varför, för oftast finns det någon logisk förklaring till varför vi 

måste göra ändringar, varför vi måste göra saker i en annan ordning än det var tänkt 

eller en annan fart eller någonting. Och då är det jätteviktigt att vi inte filtrerar bort 

någonting utan att alla får reda på varför.”  

  

De flesta teamledare tycker att informationsflödet mellan projektledningen och teamet 

fungerar bra och samtliga teamledare delar uppfattningen om att det är mycket 

information som strömmar in. De menar också att en trade–off uppstår där teamledaren 

måste ta ställning till om mötena är relevanta och hur mycket av informationen som är 

relevant vid varje möte. När den avvägningen gjorts ska teamledaren ha tillräckligt med 

förståelse för ämnet för att förmedla informationen vidare, säger T8. Vad teamledarna kan 

se som en utmaning är dels att förstå informationen som projektledningen förmedlar, dels 

att återberätta något som egentligen teammedlemmarna har större kunskap om än de 

själva. T4 poängterar att det kan vara svårt att förstå informationen från projektledningen 

då den ibland reducerats i allt för stor utsträckning så att bakgrundsinformationen saknas.  

  

Teamledarna menar att deras roll handlar mycket om att föra teamets talan gentemot 

projektledningen. Att ledaren förstår sina teammedlemmars arbete och deras situation 

anses därför viktigt för att kunna framföra teamets önskemål till projektledningen på ett 

bra sätt. Eftersom arbetet i teamen sker inom budgetramar, anser T8 att det är viktigt att 

medarbetarna även förstår de begränsningar som finns och varför, så att de vet vad de har 

att förhålla sig till. 

  

4.2.6 Roller 

”..vi lägger ju inte ner mycket tid på att reda ut rollbeskrivningar. Utan vi låter 

människorna förhandla fram dem i sina team, men inget av det här är direkt uttalat.” 

(Teamledare 1) 

 

Uppfattningarna kring huruvida teamledarrollen är tydlig och om förväntningarna på 

rollen från projektledningens sida klargjorts, skiljer sig åt mellan teamledarna. Några 

anser att förväntningarna som projektledningen har på dem som teamledare är tydliga, 
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tack vare att de har en bra dialog med sin delprojektledare och att förväntningarna 

därigenom klargjorts. T3 menar att det ligger i den agila metodiken att tillsammans med 

teamet ta fram en tydlig rollbeskrivning för teamledaren och anser därför att 

förväntningarna på rollen är tydliga. Andra teamledare menar att de inte fått någon tydlig 

rollbeskrivning som beskriver vad som förväntas av dem som teamledare och menar att 

det resulterar i ett mer informellt ledarskap. Dessa teamledare har istället skapat sig en 

uppfattning om förväntningarna genom att prata med tidigare teamledare och studera hur 

dessa arbetat. Bland annat menar T2 att förväntningarna som projektledningen har på hen 

som teamledare är något som aldrig diskuterats och säger: 

  

”Alltså det är ju aldrig något vi har pratat om faktiskt. Jag har jobbat i gruppen innan, 

man vet ju hur en del annat funkat tidigare. Då har jag en uppfattning om hur det nu 

bör vara.” 

  

T2 önskar att det vid rollskiftet hade varit tydligare instruktioner på hur det fungerar inom 

projektet och förklarar att en stor del av ansvaret ligger på teamledaren att lära sig på egen 

hand vilket gör att det tar tid att komma in i arbetet. Även T7 upplever att ledarskapet 

hade kunnat utföras bättre om hen vetat vad som ligger under sitt ansvar och vad som 

förväntas då det annars bidrar till förvirring. 

  

“Det borde vara bättre instruktioner antingen att om man säger att här på Saab så gör 

vi såhär, du får komma in och lära dig allt på egen hand. Ta den tid du behöver. Eller 

att man mer tydligt liksom att såhär och såhär, det här ska du uppnå först, och sen det 

här och du ska få den utbildning och sånt du behöver.” (Teamledare 2) 

 

Genomgående kan dock sägas att teamledarna anser att förväntningarna klargjorts med 

tiden och att de idag har en tydlig bild över vad som förväntas av dem. 

 

En av de frågor som ställdes under intervjuerna handlade om huruvida teamledaren 

identifierade sig med teamet eller med projektledningen och samtliga teamledare menar 

att de snarare identifierar sig med teamet. För vissa var svaret självklart, men inte för alla 

då situationen anses avgörande. I det dagliga arbetet identifierar de sig med teamet medan 

i sin roll som ledare tillhör de projektledningen, berättar T6. Några av teamledarna menar 

att deras roll inte skiljer sig från teammedlemmarnas i särskilt stor utsträckning, vilket är 
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en anledning till att de identifierar sig med teamet. Enstaka teamledare ser dock sig själva 

tillhöra projektledningen i nästan lika stor grad. T2 uttrycker sig som följer: 

  

”Jag skulle nog identifiera mig mest som en del i teamet.[...]Om inte hela teamet lyckas 

så lyckas inte vi andra heller. Sen är det klart att man är en del av projektet också, man 

får information och man bollar idéer också och vad som är rimligt att man förväntar sig 

av teamet på en viss tid, kan man säga.”  

 

Det finns två typer av ledare, menar T5, de som blivit tilldelade sin ledarroll genom sin 

starka tekniska kompetens samt de som innehar goda ledaregenskaper. Några av 

teamledarna har även gått från att vara teammedlem till att bli teamledare och deras nya 

roll innefattar i stor utsträckning samma arbetsuppgifter som tidigare, men med utökat 

ledaransvar. Ibland uppstår det en konkurrenssituation mellan de tekniska 

arbetsuppgifterna och ledarskapet, och i många fall upplevs det tekniska ansvaret som 

viktigare när det är ont om tid, och ledarrollen blir således försummad. 

 

4.2.7 Utbildning och individuella mål 

De flesta teamledarna upplever, även om linjens roll ofta upplevs som otydlig, att de får 

bra stöd från sina linjechefer i sitt arbete. Vissa menar dock att kontakten med linjen är 

beroende av att individen själv tar kontakt och ber om hjälp. Att samarbetet skiljer sig åt 

kan också konstateras, exempelvis genom att teamledarna uppger att så kallade IPM-

samtal (Individual Performance Management) hålls olika frekvent. Det är under dessa 

möten som en individuell utvecklingsplan och individuella mål tas fram av teamledaren 

tillsammans med linjechefen. Vilka typer av individuella mål som sätts skiljer sig åt 

mellan de olika teamledarna. Hälften av teamledarna har mål av mer teknisk karaktär 

medan andra har fokuserat mer på den mjuka delen av ledarskapet. T7 förklarar vilken 

typ av mål som satts genom att säga ”vi har väl haft några som är väldigt konkreta […] 

och sen några som är lite mer flummiga av ledarskapskaraktär.” T2 förklarar sitt mål 

som teamledare: ”Man skulle nästan kunna säga att när jag inte behöver jobba mer, då 

har jag uppnått målet.” 

  

Många av teamledarna påpekar att de uppskattar IPM-samtalen, vilka skapar en möjlighet 

till utveckling i sin roll. Det förekommer dock att teamledarna inte har haft något möte 
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med sin linjechef sedan de tillträtt som teamledare och att deras mål inte uppdaterats sedan 

de tillträdde rollen. T4 säger exempelvis att ”Jag har haft ett [IPM-samtal] sen jag blivit 

teamledare men vi har inte omformulerat målen. Det ska vi göra nästa år.” 

  

Kurser och utbildningar är även de, precis som IPM-samtal, något som erbjuds av linjen 

och de flesta teamledarna anser att det finns ett stort utbud av kurser och utbildningar som 

de kan gå och detta är något som de uppskattar. Samtliga teamledare är också överens om 

att utbildningarna håller hög kvalitet. Dock menar majoriteten att det, precis som med 

mycket annat, är upp till den enskilde individen att ta initiativ till att gå dessa utbildningar. 

Detta resulterar i att några teamledare inte blivit erbjudna någon ledarskapsutbildning 

sedan de tillträdde sin roll som teamledare. Vidare menar några teamledare att det kan 

vara svårt att applicera utbildningens innehåll på verkligheten då kursmiljön ofta skiljer 

sig från miljön inom organisationen.  

 

  

”Jag tycker inte de är dåliga, det är ofta bra utbildningar, de är relevanta. Men jag har 

åtminstone svårt att se hur jag ska ta med dem in i vardagen så, hur jag gör det och att 

göra det. Det beror på att vi inom Aeronautics i praktiken ofta avviker relativt mycket 

mot det som är normen eller grunden i många av kurserna” (Teamledare 1) 
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5. Analys 

I detta kapitel följer en analys av det empiriska materialet vilken gjorts med det teoretiska 

ramverkets fyra organisatoriska förutsättningar för coachande ledarskap som grund. 

Empiriskt identifierades sex stycken organisatoriska förutsättningar som visat sig vara 

viktiga för coachande ledarskap i en agil kontext. Den sjunde aspekten som diskuterades 

i empirikapitlet, tid, ses som en effekt av de andra sex varför den inte behandlas separat. 

Två av dessa förutsättningar, målstyrning och tydliga roller, kommer att analyseras med 

hjälp av ytterligare teori, medan de andra analyseras med hjälp av de fyra 

förutsättningarna från det teoretiska ramverket. I varje avsnitt kommer en diskussion att 

föras kring den organisatoriska förutsättningens relevans, både för ett coachande 

ledarskap och i en agil kontext. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens 

analys.  

 

5.1 Förståelse för förändringar 

Fallföretaget genomgår just nu en förändringsprocess där de implementerat agila arbets-

sätt och önskar att ledarskapet i teamen ska bli mer coachande (Möte med Pettersson, 

2015-02-24). Ett coachande ledarskap är en viktig del i de agila arbetsmetoderna 

(Gustavsson, 2013) varför detta bör implementeras samtidigt. Valet att implementera 

agila arbetssätt och samtidigt gå emot ett mer coachande ledarskap kan beskrivas som det 

Alvesson och Svenningsson (2008) kallar en gradvis intern förändring. Eftersom 

företaget är så pass stort och komplext menar majoriteten av teamledarna att förändringar 

tar tid att driva igenom, vilket ytterligare bidrar till att förändringen sker gradvis. För att 

kunna driva igenom en förändring på ett bra sätt anser Kotter (1996) att det måste finnas 

en tydlig vision och strategi kopplade till förändringen och att dessa måste kommuniceras 

för att fylla sin funktion. En bristande kommunikation kring visionen gör att förståelsen 

för förändringen kan bli lidande (Heracleous & Barrett, 2001), vilket i sin tur kan leda till 

att den inte får önskat genomslag då brist på förståelse kan leda till motstånd (Kotter, 

1996). I dagsläget är flera av de teamledare som intervjuats nya på sin position men trots 

detta har de inte fått någon tydlig beskrivning av vad som förväntas av dem i rollen som 

teamledare, och att de nu förväntas agera mer coachande. Detta menar teamledarna 

innebär att det tar lång tid att komma in i rollen, men det kan även resultera i att 
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teamledarna inte agerar coachande. En otillräcklig beskrivning av förväntningarna på 

teamledarna kan ses som ett tecken på bristande kommunikation kring den eftersträvade 

förändringen som Heracleous och Barrett (2001) förespråkar. Teamledarna påpekar även 

att det vid förändringar är viktigt att inte utebli med information som kan bidra till 

teammedlemmarnas förståelse, vilket tyder på att kommunikationen ses som en viktig 

aspekt inte bara inom litteraturen utan även av teamledarna. Förändring nämndes i de 

tidigare modellerna som en förutsättning för coachande ledarskap (Batson & Yoder 2012; 

Hagen, 2012; Beattie m.fl., 2014) men utvecklades inte närmare. Studiens resultat visar 

dock att förståelse för förändring är viktigt för att den ska få genomslag i en organisation 

samt att en organisation som vill arbeta agilt bör övergå till ett mer coachande ledarskap 

samtidigt som det nya arbetssättet implementeras. Att samtliga inblandade har en 

förståelse för förändringen är dock inte unikt för en agil kontext utan är viktigt vid alla 

typer av förändringar oavsett miljö.  

 

5.2 Utbildning och individuella mål 

På Saab består linjeorganisationens arbete av olika delar varav två av dem innebär att 

erbjuda utbildningar till teamledarna samt att ta fram individuella utvecklingsplaner där 

individuella mål för varje teamledare sätts upp. De flesta teamledare upplever att de har 

ett bra stöd från linjen, men att kontakten dem emellan ofta är beroende av att teamledaren 

tar initiativet. Majoriteten av teamledarna som intervjuats anser att det finns ett stort utbud 

av kurser och utbildningar på företaget och att de normalt håller hög kvalitet. Flera 

teamledare påpekar dock att det är upp till individen att ta initiativ till att gå dessa 

utbildningar samt att de inte har blivit erbjudna någon ledarskapsutbildning sedan de 

tillträdde tjänsten som teamledare, utan istället har de själva behövt be om detta. 

Utbildningar i coachande ledarskap leder normalt till ett mer coachande beteende då 

ledarna får träna på sådana färdigheter (Hagen, 2012) varför dessa är en viktig del i att 

genomföra en förändring av ledarskapet. Enligt the skills approach föds individer inte till 

ledare utan kan genom träning utveckla goda ledaregenskaper (jfr. Northouse, 2004; Katz, 

1955).  Det innebär att oavsett vem personen är, kan en organisation få individer att 

utvecklas i önskad riktning med hjälp av utbildningar inriktade på, i det här fallet, 

coachande ledarskap. Genom att låta individerna själva ta initiativ till att gå utbildningar 

i coachande ledarskap istället för att organisationen uppmuntrar det så utnyttjar de inte 
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till fullo denna väg till förändring, då det finns en risk att teamledarna på grund av 

bristande intresse inte tar detta initiativ.   

 

Under studiens gång har två grupper framträtt bland teamledarna där den ena lägger större 

vikt vid ett tekniskt ledarskap, medan den andra lägger större vikt vid andra ledar-

egenskaper (jfr. Katz, 1955). Detta har även uppmärksammats av teamledarna och team-

ledare 5 säger att det finns ledare som blivit tilldelade sin roll tack vare sin starka tekniska 

kompetens och andra som fått sin roll tack vare goda ledaregenskaper. Flera av de 

intervjuade teamledarna har blivit teamledare efter att först varit en del i teamet och det 

poängteras av några att dem inte hade för avsikt att bli teamledare utan att det var mer av 

en slump de blev teamledare, när den tidigare teamledaren slutade. De två grupperna av 

teamledare framträder dessutom genom det faktum att vissa teamledare mestadels ser sig 

som en del av teamet medan andra i sin ledarroll ser sig utgöra lika stor del av 

projektledningen. För att en organisation ska kunna driva igenom en förändring mot ett 

coachande ledarskap krävs det att de ledare som är mer tekniskt fokuserade anammar ett 

mer coachande beteende och fokuserar mer på mjukare delar av ledarskapet än vad de 

gjort tidigare, vilket kan uppmuntras genom utbildningar. Utbildningar bör därför, utöver 

att vara riktade mot ett coachande ledarskap, anpassas till de olika typer av ledare som 

finns inom en organisation för att uppnå önskad effekt.  

 

Några teamledare förklarar att utbildningarna som erbjuds ofta är relevanta men att den 

nyfunna kunskapen sedan är svår att förankra i verksamheten, då miljön på Saab ibland 

avviker från det som är normen i många kurser. De menar att de därför har svårt att förstå 

hur de ska ta med sig sina lärdomar in i det dagliga arbetet. Detta kan kopplas till 

McCarthy och Milners (2013) diskussion om vikten av att kulturen är anpassad till den 

typ av ledarskap som lärs ut genom utbildningar, som sedan ska implementeras i 

verksamheten. Studien visar därmed, precis som tidigare forskning konstaterat (ex. 

Beattie m.fl., 2014), att för att en organisation kunna dra nytta av ledarnas utbildningar i 

coachande ledarskap måste kulturen anpassas till detta, framförallt genom att främja 

lärande och tillit. För att de utbildningar som genomförs ska få önskad effekt krävs det 

även tydligt utstakade mål för individen kopplade till utbildningarna (jfr. Johnson m.fl., 

2012), då utbildningarna annars kan upplevas som meningslösa. Eftersom mål är 
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motiverande för individer (jfr. Drucker, 1955) så kan mål som är kopplade till utbild-

ningen uppmuntra individen att, även efter avslutad utbildning, agera i linje med dess 

inriktning. Genom att organisationen både möjliggör för ledarna att implementera sina 

kunskaper på den dagliga verksamheten, genom att anpassa kulturen, samt uppmuntrar 

dem att implementera lärdomarna genom att sätta mål kopplade till utbildningen kan de 

öka effekterna.   

 

Den grupp teamledare som är mer tekniskt fokuserad har även övervägande tekniska mål, 

medan resterande teamledare har mål som relaterar till ledarskap. Genom att sätta 

individuella mål riktade mot ett coachande ledarskap, uppmuntras detta beteende då 

tydligare mål gör det lättare att styra individen i en viss riktning (jfr. Johnson m.fl., 2012). 

Genom att organisationen förklarar avsikten och bakgrunden till förändringen de önskar 

genomföra samt, tillsammans med individerna, sätter mål i den riktningen, kan 

förändringen få större genomslag (jfr. Kotter, 1996; Merchant & Van Der Stede, 2012). I 

dagsläget genomförs så kallade IPM-samtal med teamledarna olika frekvent och det 

faktum att somliga teamledare inom organisationen inte har regelbunden kontakt med sin 

linjechef och inte känner till sina individuella mål, kan därför motverka förändringen. 

Några teamledare uppger även under intervjuerna att de inte haft något möte med sin 

linjechef sedan de påbörjade sin tjänst som teamledare eller att deras individuella mål inte 

uppdaterats efter att de bytt tjänst, vilket även detta motverkar förändringen av 

ledarskapet då de individuella målen pekar i fel riktning. För att alla teamledare i en 

organisation ska arbeta i en gemensam riktning krävs det att deras individuella mål 

motiverar dem att arbeta i den riktningen (jfr. Drucker, 1955) varför det är viktigt att 

målen uppdateras i linje med de förändringar som en organisation önskar genomföra. 

Sammanfattningsvis pekar studien, i likhet med tidigare forskning, på att utbildningar och 

individuella mål är viktiga för att driva igenom en förändring av ledarskapet, samt för att 

få teamledarna inom en organisation att arbeta i samma riktning. Detta är dock inte unikt 

för den agila kontexten utan dessa förutsättningar är viktiga för coachande ledarskap 

oavsett kontext.  
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5.3 Organisationskultur 

De flesta teamledare som intervjuats förklarar att tillit präglar organisationskulturen på 

Saab och några av dem poängterar det faktum att förtroende är en av företagets grund-

läggande värderingar. Detta förklarar de genom att säga att högre ledningen litar på ledare 

på lägre nivåer men även genom att de själva litar på sina medarbetare och låter dem 

komma med egna initiativ. Eftersom teamledaren i en agil kontext ska agera coachande 

och låta medarbetarna själva bestämma hur arbetet ska utföras (Gustavsson, 2013) är tillit 

en grundläggande kulturell aspekt, då detta förutsätter att ledaren har tillit till 

teammedlemmarna för att våga släppa kontrollen och låta dem själva styra sitt arbete (jfr. 

Handy, 1995; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att ökad 

tillit leder till minskat informationsbehov och Highsmith (2001) förklarar det minskade 

dokumentationsbehovet vid ett agilt arbetssätt med att ständig interaktion mellan 

individerna leder till att de kan fokusera på att ta fram en fungerande produkt istället för 

att dokumentera hur de arbetat. På fallföretaget har det, trots att organisationskulturen 

präglas av tillit, varit svårt att implementera denna del av det agila arbetssättet då de 

regelverk som finns inom flygplansbranschen ställer stora krav på dokumentation (jfr. 

Möte med Callenfors, 2015).  

  

Studien visar att de flesta teamledarna ser sig utgöra en del av teamet snarare än en del av 

ledningen. Några teamledare menar att det är en naturlig följd av det faktum att deras roll 

inte skiljer sig särskilt mycket från teammedlemmarnas. Att de flesta identifierar sig med 

teamet snarare än med ledningen, påverkar troligtvis det psykosociala avståndet dem 

emellan då den upplevda likheten har stor påverkan på denna aspekt (jfr. Napier & Ferris, 

1993). Detta bidrar förmodligen till ökad tillit mellan ledare och följare samt att 

teamledaren kan utöva större påverkan på medarbetarna (Antonakis & Atwater, 2002). 

Teamledarna poängterar vikten av att de förstår det arbete som sker i teamet för att kunna 

föra teamets talan gentemot projektledningen. Studien visar således att en grundläggande 

teknisk kompetens är avgörande för teamledarnas förståelse, precis som Katz (1955) 

diskuterat. En grundläggande teknisk kompetens underlättar för teamledare att identifiera 

sig med sina teammedlemmar men även för teammedlemmarna att uppleva likhet mellan 

sig och sin teamledare. Majoriteten av teamledarna i studien upplever vidare att de, precis 

som teammedlemmarna, har möjlighet att komma med initiativ och förslag på 

förändringar samt att de ofta får gehör för dessa. De påpekar också att detta är 
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motiverande, både för dem och för teammedlemmarna. Att en organisation medger sådant 

inflytande nerifrån kan, enligt the Pelz Effect, leda till att teammedlemmar känner sig mer 

manade att prata med sin teamledare och framföra sina åsikter än om de uppfattar att 

ledaren inte har något inflytande (jfr. Anderson m.fl., 1990; Napier & Ferris, 1993). En 

balans mellan ett litet psykosocialt avstånd och stora möjligheter till inflytande utgör en 

god grund för tillit att utvecklas inom en organisation.  För att upprätthålla en balans krävs 

dock ett aktivt arbete från organisationens sida. Organisationer bör, exempelvis vid 

tillsättandet av nya teamledare, ta det psykosociala avståndet mellan teamledare och 

teammedlemmar i beaktning, för att upprätthålla tilliten och möjligheten till inflytande. 

Studien visar ett en hög grad av tillit inom organisationer är en god förutsättning för 

utövandet av ett coachande ledarskap och tillit är därför, precis som andra författare 

konstaterat (Batson & Yoder 2012; Hagen, 2012; Beattie m.fl., 2014), en viktig kulturell 

aspekt att ta hänsyn till vid implementeringen av coachande ledarskap i en agil kontext.   

  

De flesta teamledarna uppger att kulturen på fallföretaget utöver tillit, även präglas av 

hjälpsamhet där mer senior personal hjälper de juniora. Likaså är kunskap något som 

värderas högt inom organisationen. En organisationskultur som främjar lärande och 

värderar kunskap är en förutsättning för coachande ledarskap (ex. Hagen, 2012) och detta 

är något som Saab arbetar med på flera sätt. Faddersystemet som ska hjälpa de nyanställda 

kan ses som ett tecken på att företaget arbetar för kunskapsöverföring, något som är en 

viktig del i att bygga en lärande kultur (jfr. Mason m.fl., 2014). Vidare kan olika forum 

och möten, såsom sprintretrospektiv, ses som en väg till kunskapsöverföring (jfr. Mason 

m.fl., 2014). Dessa forum uppfattas av teamledarna som viktiga för deras förståelse för 

verksamheten och ses som en möjlighet till att utbyta erfarenheter och få feedback på 

arbetet som utförts. Mötena bidrar samtidigt till ökad insyn i andra team vilket enligt 

teamledare 5 medför att de har större möjlighet att hjälpa varandra. Att alla, teamledare 

såväl som teammedlemmar, får ta del av informationen från dessa möten är viktigt för att 

öka lärandet hos samtliga individer och inte bara de som aktivt deltagit i mötet. Det öppna 

klimatet som enligt majoriteten av teamledarna råder på företaget möjliggör diskussioner 

som också kan vara en form av lärande och denna öppenhet är således en del av en lärande 

kultur. Två andra aspekter i skapandet av en lärande kultur är att våga applicera sina 

lärdomar på den dagliga verksamheten och att lära sig av sina misstag (Mason m.fl., 

2014). Detta menar teamledarna fungerar bra inom organisationen då det inte är några 
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problem att uttrycka åsikter eller att erkänna misstag. Det har även påpekats att detta är 

extra viktigt eftersom produkternas säkerhet är beroende av att medarbetarna vågar 

erkänna om något fel uppstått. Utan en organisationskultur som präglas av tillit och 

främjar lärande, finns risken att företag inte vågar släppa kontrollen och istället för att 

utöva ett coachande ledarskap kontrolleras medarbetarna på detaljnivå. En annan risk är 

att medarbetarna inte vågar prova nya saker eller att de är rädda att begå misstag ifall 

ledningen inte öppet visar att de stödjer ett sådant beteende, vilket försvårar både lärande 

och utövande av coachande ledarskap. Eftersom agila metoder eftersträvar ständig 

förbättring (Highsmith, 2001) vilket underlättas genom lärande då individerna genom 

lärande kan komma på innovativa lösningar och effektiva arbetssätt (jfr. Rousseau, 2013; 

Hamlin m.fl., 2008), utgör en lärande kultur en förutsättning för arbetet i en agil kontext. 

Studien visar att teamledarna i en agil miljö uppskattar möjligheter till 

kunskapsöverföring och lärande, och att de därmed värdesätter en lärande kultur. För att 

en organisation till fullo ska kunna dra nytta av ett agilt arbetssätt är en lärande kultur 

med en hög grad av tillit en förutsättning.  

 

5.4 Mål och strategi 

Majoriteten av teamledarna anser att det är viktigt att ha tydliga mål att arbeta emot för 

att veta att de är på väg åt rätt håll. Studien visar även att teamledare i högre grad fokuserar 

på sina sprintmål än de övergripande, långsiktiga målen. Sprintmålen formuleras ofta som 

ett mått på utförda aktiviteter och är därför effektiva för att se att de hinner med vad de 

planerat, menar teamledarna. Några menar dock att produktfokuserade mål hade varit 

bättre än verksamhetsbetonade, som det är idag, då verksamheten annars riskerar att bli 

spretig. Teamledare 1 påpekar att det är svårt att i slutänden sammanföra de olika teamens 

delar till en fungerande produkt när de under arbetets gång fokuserat på specifika 

aktiviteter snarare än på slutprodukten. De agila metoderna förespråkar, precis som några 

av teamledarna yttrat, ett produktfokus där stor vikt läggs vid att ständigt ha en produkt 

som går att testa (jfr. Agile Manifesto, 2001). Några teamledare menar att en förståelse 

för varför varje uppgift utförs är viktig då det annars kan leda till frustration och att det är 

svårt att motivera teammedlemmarna när det är oklart vad som ska göras. Detta kan 

kopplas till Kristof-Bown och Stevens (2001) diskussion om att tydliga mål är en 

förutsättning för att arbetsuppgifterna ska kännas meningsfulla. Några teamledare 

poängterar även att det till stor del är deras uppgift att se till att teammedlemmarna får 
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denna förståelse. Enligt Scrum-metodiken är det produktägarens ansvar att se till att 

teammedlemmarna förstår sina arbetsuppgifter (Schwaber & Sutherland, 2013) men 

eftersom de flesta team på Saab valt att inte implementera denna metod fullt ut, har de 

därför inte någon uttalad produktägarroll varför ansvaret faller på teamledaren.  

  

Majoriteten av teamledarna fokuserar på kortsiktiga mål även om flera förklarar att det 

även finns inkrementsmål som ofta sträcker sig över ett kvartal. Flera poängterar 

dessutom att långsiktiga mål är motiverande och att det exempelvis brukar uppskattas av 

teammedlemmarna att få vara med vid en provflygning. Det framgår dock att många 

teammedlemmar inte är särskilt intresserade av stora, organisationsövergripande mål, 

utan hellre vill fokusera på sitt eget arbete. Vi anser att kortsiktiga mål är en förutsättning 

för de agila arbetsmetoderna då de möjliggör en utvärdering av arbetet som skett under 

sprinten, vilken normalt är tre veckor lång. En sådan möjlighet till självutvärdering är ofta 

motiverande för individerna vilket kan leda till förbättrade resultat (Bandura, 1997). 

Sprintmålen bör dock kompletteras med ett tydligt långsiktigt mål, tydlig vision (jfr. Sen 

& Hemachandran, 2010) samt en strategi för hur detta ska uppnås då det annars är lätt att 

tappa riktningen (Grant, 2010). Saab har en övergripande strategi vilken vi diskuterade 

på våra inledande möten med vår handledare och andra inom organisationen. När vi sedan 

frågade teamledarna om denna under intervjuerna uppgav de dock att de kände sig osäkra 

på vad strategin egentligen innebär vilket pekar på en otydlig eller otillräcklig 

kommunikation kring denna, vilket ytterligare kan bidra till ett överdrivet fokus på 

kortsiktiga mål. 

  

Att det långsiktiga målet kommuniceras på ett tydligt sätt från den högre ledningen är en 

förutsättning för att teamledare ska kunna sätta mål som går i linje med detta (Schaffer, 

2013), vilket ställer krav på att organisationsledningar är tydliga i sin kommunikation och 

med vad de vill uppnå för att därigenom hjälpa teamledare i deras arbete med att sätta 

sprintmål. En otydlig bild av det långsiktiga, övergripande målet kan medföra en risk att 

de kortsiktiga mål som sätts inom en organisation inte går i linje med vad resterande 

organisationen önskar åstadkomma (jfr. Drucker, 1955). Detta riskerar att göra att 

verksamheten blir spretig, vilket några teamledare nämnde som ett problem. Målen måste 

även kommuniceras på ett sådant sätt att de blir accepterade och att teamledarna på lägre 

nivåer sätter organisationens gemensamma mål framför eventuella egna mål (jfr. 
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Schaffer, 2013; Kristof-Brown & Stevens, 2001). För att en teamledare i en agil kontext 

på ett bra sätt ska kunna utöva ett coachande ledarskap bör denne få stöd ifrån resterande 

organisationen i form av tydliga, långsiktiga mål och en strategi som talar om hur de bör 

arbeta för att nå dit.  

 

Sammanfattningsvis har vi kunnat se att tydliga mål, både lång- och kortsiktiga, är viktiga 

för ett coachande ledarskap i en agil miljö och precis som det teoretiska ramverket 

poängterat, är det av stor vikt att målen har en tydlig koppling till företagets strategi och 

övergripande mål för att undvika att verksamheten blir spretig. Att målen accepteras av 

alla är också viktigt och underlättas genom tydlig kommunikation vilket samtidigt bidrar 

till förståelse. Till skillnad från de modeller som utgjort grunden för vårt teoretiska 

ramverk, visar studien även att det är viktigt att det finns ett tydligt produktfokus. Detta 

är särskilt viktigt i en agil kontext då det läggs stor vikt vid att ständigt kunna testa sina 

produkter för att möjliggöra snabb feedback och flexibilitet (jfr. Highsmith, 2001) samt 

för att olika teams arbete i slutänden ska vara kompatibla. Ett aktivitetsfokus hade istället 

medfört att verksamheten riskerar att bli spretig, då varje team inom en organisation 

koncentrerar sig på att genomföra aktiviteter som riskerar att inte gå i linje med andra 

teams utförda arbeten.  

 

5.5 Målstyrning och ledarskap 

De modeller på vilka vi baserat vårt teoretiska ramverk har inte behandlat valet av styrning 

som en förutsättning för coachande ledarskap. Vi har däremot funnit att Saab använder 

sig av målstyrning vilket innebär att ledarna, istället för att detaljstyra medarbetarna, styr 

medarbetarna mot ett tydligt slutmål och låter dem själva bestämma hur de når dit (jfr. 

Merchant & Van Der Stede, 2012). Precis som tidigare nämnt menar majoriteten av 

teamledarna att det finns stora möjligheter för dem, och för teammedlemmarna, att 

komma med egna initiativ och att de själva till stor del får välja sitt arbetssätt. 

Teamledarna uppger att både de själva och teammedlemmarna uppskattar denna frihet att 

få bestämma sitt eget arbetssätt och att ha möjlighet att påverka sin arbetssituation, vilket 

går i linje med Bawany (2015) som menar att personer med specialistkompetenser ofta 

trivs bra med ett coachande ledarskap då de normalt är självgående och mycket kunniga 

inom sitt område. Att inte detaljstyra arbetet utan endast ge medarbetarna tydliga mål att 

arbeta emot är en grundläggande del av ett coachande ledarskap (Ladyshewsky, 2010), 
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och det faktum att medarbetarna själva får välja sitt arbetssätt underlättar för dem att vara 

innovativa, vilket är en av grunderna i ett agilt arbetssätt (jfr. Rousseau m.fl., 2013; 

Denning, 2013). Sammantaget anser teamledarna att arbetet inte är särskilt detaljstyrt men 

att teamets slutprodukt i hög grad är kontrollerad och specificerad, bland annat då den 

kontrolleras av ett externt regelverk, vilket stämmer väl överens med målstyrningens 

principer (jfr. Merchant & Van Der Stede, 2012). Inom de agila metoderna förespråkas 

att kombinera denna typ av styrning med en fungerande produkt som kan testas, för att på 

så sätt effektivisera arbetet (Schwaber & Sutherland, 2013). Det som av några teamledare 

upplevts som problematiskt är det faktum att det fokuserats på aktiviteterna istället för på 

produkten i allt för stor utsträckning, vilket medfört att verksamheten tenderat att bli 

spretig. Studiens resultat visar således att målstyrning är välanpassat till ett coachande 

ledarskap i en agil kontext. För målstyrningen i en agil kontext ska få de positiva effekter 

som organisationen eftersträvar visar studien att det är viktigt att inte bara ha ett tydligt 

långsiktigt mål, utan även att målet är tydligt produktfokuserat då det minskar risken för 

att verksamheten ska bli spretig. 

  

Vidare har vi sett ett tydligt mönster i de teamledare vi intervjuat där vissa har varit mer 

tekniskt intresserade än andra, som istället lagt större vikt vid det som Katz (1955) 

benämner den sociala kompetensen. De teamledare som varit mer tekniskt fokuserade har 

även haft övervägande tekniskt fokuserade individuella mål, medan andra teamledare har 

mål som handlar mer om de mjukare delarna av ledarskapet. De både grupperna anser, 

trots att de skiljer sig åt, att ett visst mått av både den tekniska och den sociala förmågan 

är viktig då de både måste förstå teamens arbete, men också måste kommunicera på ett 

bra sätt med teamet och med övriga organisationen. Teamledarna poängterar att en stor 

del av deras roll handlar om att föra teamets talan, varför det är viktigt att förstå vad 

teamets arbete innebär. De menar även att arbetet handlar mycket om att ta in och sålla i 

den information de får från projektledningen, att förstå den och sedan förmedla den vidare 

till teamet. Detta trots att teamet ibland har större kunskap om ämnet än de själva, vilket 

ytterligare visar vikten av den sociala kompetensen (jfr. Katz, 1955). Eftersom ledaren 

inte kan tala om för specialisterna hur de ska utföra sitt arbete då de inte besitter den 

tekniska kompetensen, tvingas de istället arbeta med ett coachande ledarskap för att 

medarbetarna själva ska komma på hur de bör arbeta och hur de kan utvecklas som 

personer. Teamledare 7 poängterar dock vikten av att ha både ett tekniskt ledarskap med 



 

 

57 

 

 

specialistkompetens samt ett annat ledarskap som handlar mer om att se till att teamet 

uppnår sina mål, men menar även att dessa funktioner inte behöver innehas av samma 

person. Teamledaren kan istället fokusera på måluppfyllelsen om det finns ett bra stöd 

från en stark teknisk ledning, eller tvärt om. Studien visar således att ledarskapet antingen 

kan uppfyllas av en och samma person eller genom att dela upp ansvaret mellan flera 

individer eller funktioner, där en ansvarar för det tekniska och någon annan för de mjukare 

aspekterna, precis som Schwaber och Sutherland (2013) förespråkar i sin uppdelning 

mellan Scrum Master och produktägare.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att teamledarna, precis som Katz (1955) före-

språkar, upplever att en kombination av teknisk och social förmåga är att föredra i rollen 

som teamledare, och att ett coachande ledarskap förespråkar mer av den sociala delen (jfr. 

Gustavsson, 2013). Studien visar att en grundläggande teknisk kompetens som gör det 

möjligt för teamledaren att förstå teamets arbete är viktigt, men teamledarrollen bör 

kompletteras med en starkare teknisk ledning, eller en produktägarroll med tekniskt 

ansvar, där teammedlemmarna kan få ett stöd i tekniska frågor. Studien pekar även på att 

det är möjligt, och kanske ibland enklare, att agera coachande om teamledaren inte har 

djupare teknisk kunskap än sina teammedlemmar då de annars skulle kunna tendera att 

tala om för teammedlemmarna hur de bör arbeta för att produkten ska bli så bra som 

möjligt.  

 

5.6 Tydliga Roller 

Tydliga rollbeskrivningar har inte benämnts som en förutsättning för coachande ledarskap 

av de författare vars modeller utgjort grunden för det teoretiska ramverket. På Saab har vi 

dock funnit att det inte läggs ner särskilt mycket tid på att reda ut vad en roll innebär och 

på att ta fram rollbeskrivningar, vilket fått vissa negativa konsekvenser varför detta 

diskuteras nedan. Några teamledare anser att de från början haft en tydlig bild av vad 

deras roll innefattar medan andra först med tiden har fått en tydlig bild av rollen. Flera 

skapade sig en uppfattning av vad rollen som teamledare innebär genom att se till hur 

föregående teamledare utfört sitt arbete snarare än att ledningen talade om det för dem. 

Flera teamledare önskar att de fått bättre instruktioner när de började rörande vad deras 

roll innebär och vad som ryms inom deras ansvarområde. Detta för att utöva ett bättre 

ledarskap redan från början, till skillnad från idag när det läggs stort ansvar på 
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teamledaren själv att lära sig och komma in i sin roll. Om förväntningarna på en roll inte 

förtydligas från både mottagaren, vilket är den person som innehar rollen, samt från 

sändaren, vilket är andra personer som har förväntningar på en specifik roll, kan detta leda 

till problem (Westlander, 1993). Rolloklarhet eller brist på konsensus kan leda till att 

individens motivation för sitt arbete minskar, men också till stress och en känsla av 

meningslöshet då otydliga förväntningar upplevs svårare att leva upp till, vilket slutligen 

kan leda till försämrade resultat (Westlander, 1993). I dagsläget menar flera teamledare 

att rollförväntningarna inte förklaras explicit, utan de får själva skapa sig en bild av de 

förväntningar som andra har på rollen som teamledare. Teamledare 1 förklarade att 

organisationen låter teamledarna förhandla fram sin roll tillsammans med teamet och att 

rollen därmed blir otydlig. Förhandlas teamledarnas roll fram tillsammans med teamen 

anser vi det finns en risk att teammedlemmarnas och teamledarnas syn på teamledarrollen 

skiljer sig från projektledningens rollförväntningar och att det således råder brist på 

konsensus (jfr. Parker & Wickham, 2005) inom en organisation och mellan team. 

  

Några av teamledarna anser att det ibland uppstår en konkurrenssituation mellan de 

tekniska arbetsuppgifterna och det övriga ledarskapet och att den tekniska delen ofta anses 

viktigare, vilket gör att ledarskapet blir lidande. Teamledarna har således två olika 

ansvarsområden, vilka skulle kunna ses som två skilda roller som konkurrerar om 

individens tid. Tschohl (2014) poängterar även att varje ledarindivid inom ett företag 

måste finna en balans mellan att vara chef och ledare, vilket innebär att de måste arbeta 

för att kontrollera och följa upp verksamheten men också motivera och coacha med-

arbetarna. Trots att ledarna bör agera coachande innehar de även mer typiska chefs-

åtaganden och måste således balansera dessa. Båda dessa fenomen kan liknas vid det som 

Westlander (1993) kallar rollkonflikter vilket innebär att en individ kan inneha inte bara 

en, utan flera roller där förväntningarna på den ena rollen är oförenliga med för-

väntningarna på den andra rollen vilket kan leda till stress för individen (Biddle, 1986). 

Konkurrenssituationen som uppstår kan även jämföras med rollöverbelastning som 

Westlander (1993) menar är när en roll innefattar för svåra eller en för stor mängd upp-

gifter vilket, precis som andra rollrelaterade problem, kan upplevas som stressande. Att 

de tekniska delarna av ledarskapet ses som viktigare än de mer mjuka delarna går emot 

teamledarens roll inom de agila metoderna då denne inte ska utföra något utvecklings-

arbete tillsammans med teamet, utan ska få teammedlemmarna att arbeta på ett bra sätt 
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och få dem att fokusera på processerna (jfr. James, 2015; Schwaber & Sutherland, 2013). 

Ledningen har under våra möten uttryckt en önskan om att ledarskapet i teamen ska bli 

mer coachande (Möte med Pettersson, 2015-02-24) i samband med övergången till agila 

metoder vilket innebär att de förmodligen förväntar sig ett sådant agerande från 

teamledarna. Enligt teamledarna har detta däremot inte förtydligats utan de har själva fått 

skapa sig en bild av rollförväntningarna, vilket är ett exempel på en diskrepans mellan de 

förväntningar som ledningen har och de förväntningar som förmedlas (jfr. Westlander, 

1993). Förutom att det leder till att det, enligt teamledarna, tar onödigt lång tid att komma 

in i teamledarrollen så kan det enligt Westlander även leda till stress.  Utan vetskap om, 

och förståelse för, den förändring som ledningen eftersträvar, kommer teamledare således 

inte att förändra sitt beteende så att det blir mer coachande.  

  

För att undvika problemet med otydliga roller, och den stress som det innebär, är det 

viktigt att rollförväntningarna förtydligas, antingen muntligt eller skriftligt, från båda håll 

för att därefter kunna diskuteras (Westlander, 1993). För att beskriva vilka förväntningar 

och värderingar det rör sig om för en specifik roll tar organisationer ofta fram en 

rollbeskrivning eller en befattningsbeskrivning (Pató, 2012). Genom att från projekt-

ledningens sida förklara de förväntningar som finns på teamledarna, att de nu förväntas 

agera i enlighet med de agila metoderna och bedriva ett mer coachande ledarskap, kan 

rolloklarheten minskas. Ett förtydligande av att huvudfokus bör ligga på ett coachande 

agerande istället för på ett tekniskt ledarskap minskar även problemet med rollkonflikter 

eller rollöverbelastning som identifierats. Pató (2012) menar vidare att en tydlig roll-

beskrivning kan bidra bland annat till minskade konflikter mellan ledare och medarbetare 

men också till ett bättre resultat då det blir tydligt för individen vad den förväntas göra 

och den därmed inte slösar tid på onödiga aktiviteter. Studien pekar på att tydliga 

rollbeskrivningar skulle kunna vara en förutsättning som skulle kunna få den nye 

teamledaren att komma in i sin roll betydligt snabbare och att ledarskapet därmed skulle 

kunna förbättras. Det är viktigt att rollförväntningarna inte bara klargörs för nya team-

ledare utan även för de teamledare som varit med sedan innan övergången till agila 

metoder då även de förväntas agera mer coachande. 

  

Många teamledare upplever störningsmoment som till stor del utgörs av förfrågningar om 

hjälp ifrån andra team. Detta anser de beror på att många individer har en spetskompetens 
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som andra kan behöva ta del av samt att det råder en sådan kultur på företaget att det är 

öppet för att be om hjälp vid eventuella problem. De menar vidare att störningsmomenten 

är en av de största orsakerna till att de inte uppnår sina mål i tid då dessa störningsmoment 

upptar mycket tid. Detta har några teamledare hanterat genom att fungera som inkanal till 

teamet och ansvarar för att ta emot sådana förfrågningar, vilket är i enighet med vad 

Schwaber och Sutherland (2013) förespråkar då de menar att teamledaren ska hjälpa 

teamet vara självorganiserande och reducera möjliga hinder. Teamledare 4 poängterar att 

genom att fungera som inkanal till teamet reduceras antalet yttre störningsmoment som 

stjäl tid från att utföra det planerade arbetet, vilket underlättar för teamledaren att behålla 

kontrollen över tidsplanen och således förbättra teamets måluppfyllelse. Genom en 

tydligare rollbeskrivning som förklarar att teamledaren i en agil kontext förväntas agera 

som inkanal (jfr. Schwaber & Sutherland, 2013) kan problem med störningsmoment 

undvikas i stor utsträckning.  

 

Studiens resultat pekar på att en tydlig rollbeskrivning är en viktig förutsättning för att 

teamledarna ska klara av sin ledarroll på ett bra sätt. En viktig del i förändringar är att det 

finns en tydlig vision och strategi för vad som ska uppnås vilket även gäller förändringen 

av ledarskapet inom organisationer (Kotter, 1996). Klargörs det i rollbeskrivningar att 

teamledaren förväntas agera coachande skulle det förmodligen bidra till ett beteende som 

stämmer bättre överens med hur en ledare i en agil miljö förväntas agera och genom att 

tydligt kommunicera målet med förändringen och bakgrunden till den, får den troligtvis 

större genomslag (jfr. Kotter, 1996). Tydliga roller har inte benämnts som en förutsättning 

för coachande ledarskap i de modeller på vilka det teoretiska ramverket byggts men 

studien visar, efter ovanstående diskussion, att en tydlig teamledarroll bör anses vara en 

förutsättning för coachande ledarskap i en agil kontext. Särskilt viktig är 

rollbeskrivningen för nya teamledare och organisationer som önskar förändra det 

ledarskap som bedrivs.  

 

5.7 Sammanfattning av studiens analys 

Figur två nedan, illustrerar samtliga sex organisatoriska förutsättningar för coachande 

ledarskap i en agil kontext som identifierats genom studien. Vid en implementering av 

agila arbetsmetoder och coachande ledarskap, förutsätts det att cirkeln är sluten och att 

samtliga sex organisatoriska förutsättningar uppfylls för att fullborda implementeringen 
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av ett coachande ledarskap. De organisationer som redan implementerat en agil 

arbetsmetod och ett coachande ledarskap fordrar endast de fyra delarna som utgör en 

enhet, då de tillsammans utgör en god grund för att upprätthålla ett coachande ledarskap 

i en agil kontext.  
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6. Slutsatser 

Nedan presenteras studiens resultat och svaren på de forskningsfrågor som ställdes upp 

inledningsvis, samt en diskussion kring studiens bidrag. Kapitlet innehåller även förslag 

på vidare forskning inom området.  

 

6.1 Studiens bidrag 

Studiens syfte var att identifiera och analysera organisatoriska förutsättningar för 

coachande ledarskap i en agil kontext. Förutom att analysera de fyra organisatoriska 

förutsättningarna som utgjorde vårt teoretiska ramverk, har vi även identifierat ytterligare 

två, tydliga roller samt målstyrning. 

 

Fallföretaget som utgör den empiriska grunden för studien valde relativt nyligen att 

implementera agila arbetsmetoder och synen på ledarskapet har gradvis förändrats från 

att vara mer tekniskt fokuserat till att organisationen idag arbetar för att främja ett mer 

coachande ledarskap. Vi har, precis som det teoretiska ramverket, kunnat konstatera att 

förståelse för förändringar samt utbildningar är grundläggande förutsättningar för 

coachande ledarskap. Förståelsen för förändringar är nödvändig för att dessa ska få 

genomslag inom organisationen och utbildningar i coachande ledarskap hjälper team-

ledaren att förstå vad den förväntas göra och hur den ska agera efter förändringen. Utöver 

utbildningar har vi även funnit att individuella mål som är kopplade till coachande 

ledarskap motiverar individen att agera coachande. Dessa organisatoriska förutsättningar 

är särskilt viktiga i en förändringsprocess likt den som fallföretaget befinner sig i, men är 

dock inte unika för just den agila kontexten.  

 

Den agila kontexten är dock på flera sätt speciell vilket påverkar andra organisatoriska 

förutsättningarna för coachande ledarskap. Teamledarrollen i en agil kontext är speciell 

då individen inte förväntas delta i teamets arbete utan ska snarare underlätta för dem att 

agera självorganiserande. En viktig del av rollen är att se till att teamet skyddas från yttre 

störningsmoment vilket ställer krav på en tydlig rollbeskrivning samt att alla inom 

organisationen är överens om teamledarens ansvar. Eftersom arbetet bedrivs i tvär-

funktionella, självorganiserande team behöver ledaren inte en hög teknisk kompetens 
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inom samtliga områden utan bör istället agera coachande för att underlätta team-

medlemmarnas utveckling, vilket leder till förbättrade resultat. En viktig del i ett agilt 

arbetssätt är att sträva efter ständig förbättring, vilket underlättas genom lärande. För att 

teamledaren ska kunna möjliggöra individuellt lärande inom teamet krävs ett öppet klimat 

och en lärande kultur. Agila arbetsmetoder förutsätter även att teammedlemmarna själva 

får välja hur de vill arbeta för att nå sina mål, vilket förutsätter att det finns ett stort mått 

av tillit inom organisationen för att ledaren ska våga släppa kontrollen. Genom att använda 

målstyrning med tydliga mål minskar graden av detaljstyrning och teammedlemmarna 

kan, efter varje sprint, utvärdera om de kommit närmare det långsiktiga målet. Eftersom 

de agila metoderna förespråkar att hela tiden ha en fungerande produkt som kan testas bör 

målen vara tydligt produktfokuserade. Sammanfattningsvis visar studien att de 

organisatoriska förutsättningarna för coachande ledarskap i en agil kontext innefattar 

ytterligare två aspekter än vad tidigare forskning visat gäller för coachande ledarskap 

generellt, nämligen tydliga roller och målstyrning. 

 

När studien inleddes fann vi att stor vikt inom befintlig ledarskapslitteratur lagts vid 

ledarens personliga egenskaper och att kontexten, trots att den visat sig påverka utfallet 

av ledarskapet, inte fått särskilt stor uppmärksamhet inom forskningen (ex. Day, 2014). 

Genom denna studie har vi visat att den agila kontexten påverkar de organisatoriska 

förutsättningarna för coachande ledarskap vilket styrker uppfattningen att såväl 

personliga egenskaper som den kontext inom vilken ledaren agerar är viktiga för att 

ledarskapet ska kunna fungera effektivt. Teamledarna som deltog i studien anser att 

organisatoriska förutsättningar både kan underlätta och försvåra deras dagliga arbete, och 

att de vid felaktiga förutsättningar känner sig hindrade i sin ledarroll. De organisatoriska 

förutsättningarna som identifierats bidrar till förståelsen för hur en organisation kan 

påverka utfallet av ett coachande ledarskap i en agil kontext genom att ge rätt 

förutsättningar. Vi menar att en organisation som säkerställer att de sex identifierade 

förutsättningarna är uppfyllda ger sina ledare goda möjligheter att utöva ett coachande 

ledarskap i den agila kontexten, även om individens personliga egenskaper fortfarande 

spelar roll för det slutgiltiga utfallet.  
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6.2 Vidare forskning 

Eftersom studiens resultat baseras på endast ett företag skulle det vara intressant att 

genomföra en flerfallsstudie där flera teamledares uppfattning kring hur organisatoriska 

förutsättningar påverkar deras arbete kan redovisas. Genom en mer omfattande studie av 

andra företag kan fler organisatoriska förutsättningar komma att identifieras och 

förståelsen för de sex som vi identifierat kan ytterligare förbättras. Denna studie har tittat 

på agila metoder generellt, men inte studerat hur de organisatoriska förutsättningarna kan 

tänkas skilja sig åt, beroende på vilken av dessa metoder ett företag använder. Detta kan 

också utgöra en grund för vidare forskning då metoderna, trots att de i mångt och mycket 

liknar varandra, även innehåller vissa skillnader. Eftersom dessa förutsättningar är 

framtagna ur teamledares perspektiv skulle det även vara intressant att studera huruvida 

dessa sex förutsättningar är aktuella även för ledare på andra nivåer inom en organisation, 

eller om vissa förutsättningar skulle komma att ersättas av andra när ledare på högre 

nivåer studeras. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide teamledare 

● Kan du berätta lite om dig själv?  

● Hur skulle du beskriva din roll som teamledare? 

● Vad anser du kännetecknar en bra ledare? 

● Känner du att du har möjlighet att leva upp till den bilden? 

● Kan du berätta vilka hinder du upplever i din roll som teamledare?  

● Vilket stöd upplever du att du får från organisationen i att bemöta de här 

hindren? 

● Kan du beskriva någon situation då du blev stressad som teamledare?  

● Vi har förstått att ni arbetar agilt, berätta mer om det. 

● Berätta vad det agila arbetssättet ställer för krav på dig som ledare? 

● Hur tydlig anser du att din roll är och tror du att det på något sätt påverkar ditt 

arbete? 

● Hur påverkar företagets strategi ditt arbete? 

● Kan du beskriva hur målsättningsprocessen ut? 

● Kan du beskriva hur måluppföljningsprocessen ser ut? 

● Kan du beskriva hur informationsflödet fungerar mellan teamet och 

(del)projektledningen? 

● Har du fått någon särskild utbildning eller träning i ledarskap? 

- om ja, hur har den påverkat ditt ledarskap? 

- om nej, hur tror du att det hade kunnat hjälpa dig? 

● Kan du beskriva företagskulturen här på Saab? 

● Skulle du säga att du identifierar dig med ditt team eller med projektledningen? 

● Baserat på det vi pratat om idag, är det någon särskild aspekt du tycker är extra 

viktig för att ledarskapet ska kunna fungera bra? 

● Är det något annat du vill tillägga? 

 

  



 

 

 

 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide delprojektledare 

● Kan du berätta om och i så fall hur Saabs syn på ledarskap har förändrats under 

de senaste åren?  

● Vad kännetecknar en bra teamledare? 

● Vad letar ni efter när ni tillsätter teamledare?  

● Vad innebär teamledarrollen?  

● Vilka problem brukar teamledarna uppleva?  

● Vilket stöd ger ni till teamledarna?  

● Vi har förstått att flera (del)projekt valt att arbeta agilt, kan du berätta mer om 

hur det har blivit så? 

● Varför eftersträvar ni ett agilt arbetssätt?  

● Tror du att valet av arbetssätt ställer några särskilda krav på teamledarna och i så 

fall vilka?  

● Kan du berätta hur målsättningsprocessen för teamen ser ut?  

● Kan du berätta hur måluppföljningsprocessen ser ut? 

● Finns det några problem med att det blir “spretigt”, dvs. att teamen drar åt olika 

håll?  

● Är det något annat du vill tillägga?  

 

  



 

 

 

 

 

Bilaga 3 – Utskickad information  

Vi heter Frida Nyström och Marie Andersson och vi läser internationella civilekonom-

programmet vid Linköpings universitet. Vi skriver nu under våren vårt examensarbete på 

Saab och vill bjuda in dig till att delta i vår intervjustudie. Vårt examensarbete syftar till 

att beskriva och analysera de organisatoriska faktorer som påverkar ett coachande 

ledarskap. Genom att förstå hur dessa faktorer påverkar ledarskapet kan organisationen 

undvika att ledare blir hämmade i sin roll och därmed förbättra sina resultat.  

 

Vi kommer att genomföra ett antal intervjuer på Saab och du har bjudits in till att delta i 

vår studie med hänsyn till den position du har inom företaget och du kommer under 

intervjun att få besvara ett antal frågor angående ditt ledarskap. Resultaten av studien 

kommer att publiceras i vårt examensarbete som vi kommer att lägga fram första veckan 

i juni. Vi planerar även att ge en presentation exklusivt för Saab där vi presenterar vad vi 

kommit fram till. Mer information om detta kommer senare. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun 

eller att inte svara på en/flera frågor och det utan något krav på förklaring. Informationen 

som samlas in kommer endast att användas i forskningssyfte och den kommer att 

behandlas konfidentiellt dvs. de uppgifter du lämnar kommer inte att kunna kopplas till 

dig som person. Däremot kommer företaget att nämnas vid namn. Vi vill även lyfta fram 

att vi undertecknat Saabs sekretessavtal. 

 

Vår handledare heter Karin Bredin och är universitetslektor på Institutionen för 

Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) vid Linköpings Universitet. Telefonnummer; 

013 - 28 15 58. 

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor 

 

Frida Nyström 0704 - 88 41 01 (friny521@student.liu.se) 

Marie Andersson 0739 - 45 70 57 (maran735@student.liu.se) 

 

 

 


