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”Tänk på att det
blåser kallt uppe

på toppen”



94%

Mer än  10 000 har svarat i över  140 länder 

Deloitte

-The global human capital trends 



MÄNNISKAN



SCARF
Status

Certainty/visshet
Autonomy/autonomi

Relatedness/relationer
Fairness/rättvisa

BelöningHot

David Rock- 5 domänerna som påverkar beteenden



OMVÄRLD



Förändringstakt
Förändring

Tid

100 år att koppla upp 1 miljard

männikor och 25 år 5 miljarder

2020 ~ 50 miljarder

uppkopplade

enheter - 6 stycken

per uppkopplad

person

+ 25% av mobiltrafiken och + 

40% plattornas trafik är video

Varje minut

+ 100 000 tweets

+ 48h YouTube videos 

+ 680 000 delningar på Facebook

Uppkopplade bilar

Självkörande fordon

Bild: Björn Sandberg



Komplexitet

Makt och politik

Organisationer

Ny företag

Individers liv

Finansiella 
system

Värderingar

Sociala strukturer

Globala stammar

Historia

Förändringar i ledarskap

Nya länder

Innovationer

Arbete och nya jobb
Befolkningstillväxt

Information

Lärande

Management

Konkurrens

Natur och miljö

Regeringar

Ny teknik

Företag

Bild: Björn Sandberg



HR



DÅ

Kontrollera

Optimera

Standardisera

Centralisera

Följa upp



NU

Innovation
Inre drivkraft

Lärande

Engagemang

Samarbete



VAD VI SER
Förändring

Kontroll

Verklighet

Certainty/visshet



VILKET SKAPAR
-Illusion av kontroll



-De första fem dagarna är alltid värst…….
Medarbetarna känner sig oengagerade  

Autonomy/autonomi



KROKBEN 
Planen viktigare än att leverera affärsnytta och kundvärde 



VAD SKA VI GÖRA?

Övning



Kulturfråga-agilt mindset

Agile Onion by AWA, bild: Mia Kolmodin



Bild: Mia Kolmodin

Syn på människan



Engagerade medarbetare



Nöjda och glada och lojala kunder



Vinst



Skapar värde och förverklar vision och mål



Varför?
Den mänskliga värdekedjan

Derived from “Putting the service-profit chain to work” in HBR 1994 

by James L Heskett, Thomas O Jones, Gery W Loveman, W. Earl 

Sasser Junior, Leonard L Schlesinger 

© AGILE PEOPLE



Styrfilosofi/kultur
-hur vi leder styr och utvecklar





- säkert och bra flöde

Management principer-hur vi styr

vs

Bild: Mia Kolmodin 
Modell:Bjarte Bogsnes



• Trust
• Transparency
• Delegated responsibility and decision making
• Self organizing teams
• Trial and error – experiment and fail fast
• Sustainable pace
• Continuous improvement and learning
• Visualization

• Tillit
• Transparens
• Deligeradat ansvar och beslutfattande
• Självorganisering
• Trial & error – experimentera och lär snabbt
• Hållbart tempo
• Ständiga förbättringar och lärande
• Visualisering
• Kundvärde är nyckeln
• Människorna är viktigast!
• Gemensam vision och riktning-Why!

De agila arbetsättet är grundat i principer

Bild: Agile People



HR för agilitet

• vison och mål

• lärande

• utveckling

• kompensation & förmåner

• ledarskap

• rekrytering

• arbetsmiljö

Poster: Dandypeople



Poster: Dandypeople

agilitet för HR



Traditionell vs Agil HR

• HR året, episodiskt
• Specialist-roller
• Policys, regler och 

standardiseringar
• Individuella prestationer
• One size fits all
• Kontrollera och följa upp
• Ledarskapsprogram
• Projektbaserat
• Central kontroll

• Ständigt pågående
• X- Funktionellt
• Stötta flexibilitet, fart och 

samarbete
• Teambaserat
• No size fits all
• Supporta och stötta agilitet
• Självledarskap
• Baserat på stabila team
• Lita på lokala variationer

Individer och interaktion före processer och verktyg



Vad kan vi göra konkret?

Vad kan vi göra konkret?



Vad kan vi göra konkret?



Värdeskapande

Frida Mangen-AgilaHRpodden



Arbetssätt-hypotesbaserat

vs

Bild: Mia Kolmodin



MVP-minimum viable product

-Minsta genomförbara produkt



Psykologisk Trygghet



Transparens/tydlighet



Experimentera
Det är tillräckligt

bra och säkert
nog att testa!



Team-X-funktionella



”bra nog/good enough”

Börja 
småskaligt



Be part of the Business
not a partner of the business



För att lyckas med en
agil transformation 

behöver HR vara
med!



Det behöver inte vara
kallt på toppen, 

tillsammans kan vi 
utforska berget!



• Börja i liten skala, prova på nya sätt att arbeta och 
att experimentera, ex daily stand up eller retro

• Hitta ett projekt att börja med där ni kan testa att 
tillsammans arbeta agilt

• Det är OK att misslyckas!
• Glöm inte att förändring tar tid, var snäll mot dig 

själv och ge inte upp.
• Våga ta hjälp, du behöver inte kunna allt själv!

• HR kan driva den Agila transformationen, ni är 
fantastiska och har en otrolig kunskap om 
människor!

Hur kommer jag igång?





Vart kan jag lära mig mer?

-Kurser
Endagsutbildning grundkurs-Agil HR

https://www.agilahrpodden.se/grundkurs-agil-hr-1-dag

Tvådagarsutbildning Agil HR-certifieringskurs via Agile People

http://www.agilepeople.se/schedule/event/?id=4e1HEjfE

-Böcker

-Poddar

-Meet Up

https://www.agilahrpodden.se/grundkurs-agil-hr-1-dag
http://www.agilepeople.se/schedule/event/?id=4e1HEjfE

