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Abstract 
 

The purpose of this study was to identify the positive and negative aspects of the work and 
dynamics of a management team and from that recommend how the team can improve. The 
aim was also to investigate whether there was a gap between how the members of the 
management team comprehend themselves and how the project, section and team managers 
comprehend the management team. The management team contains of seven core team 
members and is the head function of a research and development site in central Sweden. The 
results are based on interviews with the present members of the management team and three 
former members, a survey among the project, section and team managers and by participating 
observation on meetings with the team. The results show that the management team is an 
overall well-functioning team that with some changes and improvements, especially 
concerning communication and information, can reach even further. In addition the results 
show that there was no considerable gap between how the management team comprehends 
them and how the project, section and team managers comprehend the management team. 
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Syftet med föreliggande studie var att identifiera en ledningsgrupps negativa och positiva 
aspekter och utifrån dessa rekommendera hur gruppen skulle kunna utvecklas till det bättre. 
En ytterligare målsättning var att undersöka huruvida det fanns ett gap mellan hur 
ledningsgruppen ser på sig själva och projektledarna och grupp- och sektionscheferna i 
organisationens syn på densamma. Ledningsgruppen består utav sju fasta medlemmar och är 
den högsta instansen på en forsknings- och utvecklingsavdelning i Mellansverige. Studiens 
resultat baseras på intervjuer med både nuvarande och före detta ledningsgruppsmedlemmar, 
en enkätundersökning genomförd bland projektledare och grupp- och sektionschefer, samt 
observationer utförda vid gruppens olika mötesformer. Resultatet visade att ledningsgruppen 
är en överlag välfungerande grupp, som dock med ett antal förändringar och förbättringar 
skulle kunna nå ännu längre. Vidare visade resultatet att det inte föreligger ett nämnvärt gap 
mellan gruppens medlemmar och projektledarna och grupp- och sektionscheferna vad gäller 
uppfattningen av ledningsgruppen.  
 
Nyckelord; ledningsgrupp, ledarskap, grupputveckling, intervju, enkätundersökning 
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1 
I detta inledande kapitel avses att ge läsaren en bakgrund till uppsatsens problemområde och 
teoretiska referensram. Därefter följer en kort företags- och uppdragsbeskrivning och sedan en 
problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis 
redogörs för de avgränsningar som gjorts i samband med studien. 

 
 
1.1 Inledning och teoretisk referensram 
 
Ledningsgrupper i företag och organisationer började först på 1970-talet att bildas mer 
frekvent i Sverige och är således ett relativt modernt fenomen (Mattsson, 1992). Till att börja 
med agerade ledningsgruppen mestadels som en informationsgrupp, för att sedermera 
utvecklas mer mot att bli en grupp vars främsta syfte var att göra ledningen mer effektiv och 
stärka ledarskapet (Pettersson, 1994). Flera studier har påvisat ett samband mellan den ökade 
förekomsten av ledningsgrupper och den växande komplexiteten i verksamheter och 
organisationer, samt den tilltagande turbulensen i omvärlden (Ernborg, 1998). Idag är 
ledningsgrupper vanligt förekommande i både små och stora organisationer. Man kan säga att 
utvecklingen har gått från att chefen har direktkontakt med sina medarbetare till att han eller 
hon arbetar tillsammans med sin ledningsgrupp (Mattsson, 1992). Denna övergång i arbetssätt 
har enligt Ernborg (1998) fungerat olika bra i olika organisationer. Vissa ledningsgrupper har 
endast hanterat informationsfrågor av det enklare slaget, medan andra har kunnat fokusera 
mer på komplexa problem, såsom mål, strategier och utvecklingsarbete av gemensamma 
verksamheter. Enligt Edström, Norbäck och Rendahl (1989) är ett delat ledarskap en 
förutsättning i mer komplexa organisationer och företag. Att man som ensam chef ska kunna 
fatta övergripande beslut minskar i takt med att komplexiteten ökar och det blir då omöjligt 
att kunna behärska alla de områden där beslut ska fattas. Han eller hon behöver personer som 
kompletterar de egna erfarenheterna och kunskaperna för att kunna lösa alla de problem som 
kan uppstå. Vidare menar författarna att ledningsgrupper fungerar som stöd vid svåra och 
osäkra beslutssituationer. 
 
Olika författare definierar begreppet ledningsgrupp på olika sätt. I litteraturen finner man en 
rad författare som intresserat sig för fenomenet och nedan följer ett axplock av hur dessa, 
både svenska och internationella, ser på saken. Yukl (2002) ser ledningsgrupper som 
grupperingar där ledamöterna tillsammans åtar sig styrningen av företagets operativa frågor. 
Han menar vidare att vad gäller de strategiska frågorna är det chefen som har huvudansvaret 
och medlemmarnas roll blir då att vara ett stöd för denne. Mattsson (1992) anser att begreppet 
ledningsgrupp i litteraturen har olika betydelser. Vissa författare använder begreppet för att 
beskriva en liten grupp individer med en ledare i spetsen som spontant träffas och diskuterar 
frågor som rör ledningen.  Övriga delar av organisationen har liten eller dålig insyn i vad som 
händer i det slutna sällskapet. Andra jämställer ledningsgruppen med ledningsorganisationen 
för den aktuella avdelningen, företaget eller koncernen. Mattsson (1992) själv definierar 
begreppet som “ett antal ledande personer inom en organisation inklusive dess chef, vilka på 
ett planerat sätt arbetar i gruppform för att effektivisera ledningen” (Sid. 11). I boken 
Skapande företagsledning (Normann, 1989) återger författaren för de båda forskarna 
Thompson och Stymnes syn på begreppet. Thompson kallar ledningsgruppen för 
”dominerande koalitioner” och anser att sådana förekommer som en följd av de förhållanden 
inom organisationer som leder till osäkerhet. Ledningsgruppen ses som en avspegling av vad 
som pågår i organisationen och är således reaktiv. Stymne ser dock ledningsgruppen som mer 
proaktiv, då värderingar utgår från denna och påverkar både organisationens struktur och 
strategi. Normanns (1989) egen definition av ledningsgruppen kan ses som ett mellanting 
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mellan dessa både synsätt, då han menar att gruppen aktivt inverkar på organisationen, men 
att detta sker med hänsyn till exempelvis omvärlden samt företagets olika stödfunktioner och 
uppgifter. Ellmin och Levén (1994) poängterar att ledningsgruppen har ett gemensamt ansvar 
för hela verksamheten. Det resulterar i att de medlemmar som ingår i ledningsgruppen har ett 
dubbelt ansvar i och med att man samtidigt ansvarar för det egna ansvarsområdet. 
 
Grupp- och teambegreppen 
 
Som ovan beskrivet har det blivit allt vanligare i arbetslivet att det finns ett delat ledarskap i 
form av ledningsgrupper, snarare än att en chef ensam bestämmer. Det blir då väsentligt att se 
till gruppen och dess utveckling för att nå ett delat ledarskap av hög klass. Det blir även av 
intresse för uppsatsens syfte att här definiera begreppen grupp, team och dynamiken inom 
dessa, då ledningsgruppens möjlighet att arbeta effektivt klart påverkas av denna dynamik.  
Svedberg (1992) definierar begreppet grupp som; ”I en grupp samspelar medlemmarna (minst 
två stycken) för att nå ett mål eller utföra en uppgift” (sid 11). Maltén (1992) redogör för ett 
antal kriterier som bör vara uppfyllda för att en grupp ska anses vara bildad. Gemensamma 
mål och normer är två av förutsättningarna, liksom att gruppen träffas regelbundet och 
systematiskt, att man känner samhörighet med varandra och att man kan kommunicera inom 
gruppen. Fleischman och Harris (1962) hävdar att det finns två olika dimensioner inom 
gruppen; relations- och uppgiftsdimensionen. I relationsdimensionen är fokus på den enskilda 
människan i gruppen medan uppgiftsdimensionen är inriktad på hur man ser på arbete och 
effektivitet i gruppen. Beroende på växelspelet mellan dessa dimensioner blir arbetsresultatet 
och gruppmedlemmarnas personliga behållning olika stort i olika grupper. Författarna menar, 
i likhet med Likert (1961) att den relationsinriktade chefen är den mest effektiva. Enligt 
Ellmin & Levén (1994) riskerar en grupp med för stor uppgiftsdimension att bli en ren 
prestationsgrupp som i värsta fall blir förlamad av prestationsångest. I denna grupp finns inte 
plats för skratt och social samvaro. I en grupp med för stor relationsdimension riskerar man 
att få en ”mysgrupp” som aldrig får något uträttat i form av beslut. Det bästa scenariot 
inträffar enligt författarna när balansen mellan dessa är på en jämn nivå, det gäller 
arbetsgrupper i allmänhet och ledningsgrupper i synnerhet. 
 
Det har dock enligt Lind och Skärvad (1998) blivit vanligt att i Sverige tala om team inom 
organisationer och företag. Man kan fråga sig varför man valt att använda sig av ett engelskt 
begrepp framför det svenska ordet lag och författarna förklarar detta med att lag förknippas 
först och främst med idrott. Sköld och Wengelin (2000) definierar ett team på följande vis: 
 
” Ett team känner sina medlemmar, kan utnyttja medlemmarnas styrkor och hantera 
svagheterna. Teamet kan göra 2+2 till 5, med andra ord har teamet en positiv synergi. 
Teamet förstår vad medlemmarna säger i ord, skrift- och kroppsspråk. Teamet litar på att 
medlemmarna vill varandras bästa. Därför ges konstruktiv kritik i syfte att hjälpa (feedback). 
Teamet har olika åsikter och privata värderingar och respekterar skillnaderna. Teamet är 
öppet för idéer och diskussion och törs hantera konflikter därför att grundkänslan är 
trygghet. Teamet är en gemensam bild av teamets mål. Men detta behöver inte vara lika med 
organisationens mål”  (Sid 33). 
 
Skillnaden mellan ett team och en grupp är enligt Lind och Skärvad (1998) att teamet arbetar 
målinriktat, med engagemang, enhetligt och har personlighetstyper som kompletterar 
varandra. Dessa kriterier behöver nödvändigtvis inte återfinnas i en grupp. I föreliggande 
studie kommer dock båda begreppen att användas då begreppet grupp är ett mer vedertaget 
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begrepp inom svenska språket och ordet samtidigt ingår i det frekvent förekommande 
begreppet ledningsgrupp. 
 
Ledare för ledningsgrupp 
 
Enligt Belbin (1981) är ledaren en extremt viktig byggsten i en ledningsgrupp, han eller hon 
kan enligt honom i vissa fall ses som halva gruppen. Detta blir ofta väldigt tydligt då en grupp 
byter chef och hela gruppen i och med detta ändrar karaktär. Yukl (2002) menar att kvaliteten 
på ledarskapet i teamet avgör hur pass bra en grupp blir på att fatta beslut. Ordföranden i 
gruppen kan till viss del lägga ut ledarskapet i gruppen, men gruppen mår bra av att ha en och 
samma person som åtminstone leder mötet med allt vad det innebär. Att ledaren för gruppen 
kan skilja grupprocesserna från sig själv och sitt ledarskap är enligt Nilsson (1998) av yttersta 
vikt för att ledaren och gruppen ska utveckla ett konstruktivt förhållningssätt till varandra. 
Enligt Boalt Boëthius (2003) visar studier utförda i grupper att det effektiva ledarskapet 
infinner sig när det finns en balans mellan fokus på uppgifterna som ledningsgruppen ska 
utföra och på personerna som ska utföra dem. Enligt Mattson (1992) kan en ledare utveckla 
sin grupp genom att försöka influera medlemmarna att förändra tankesätt, skapa och 
förverkliga nya visioner och hitta nya lösningar på problem. Han eller hon kan även ändra 
rådande normer och mål och de positiva effekterna av ett sådant aktivt handlande kan bli 
mycket stora för gruppen. Enligt Pettersson (1994) bör ledaren vara visionär och strategisk till 
sin natur för att detta synsätt ska kunna etableras på ett bra sätt i gruppen. Att ledaren själv är 
säker i sig själv och i sin roll som ledare, gillar att stå i centrum men ändå har förmågan att 
lyfta fram andra och kunna se och tillvarata gruppmedlemmarnas kunskaper, personliga drag 
och motivation är även av betydelse för ett bra klimat i gruppen. Enligt Nilsson och 
Andersson (2003) är den demokratiske ledaren som kännetecknas av att han/hon låter alla 
delta i beslut och planering och även uppfattar sig som en i gruppen, den ledarprofil som 
alstrar gruppresultat som håller en jämn och hög kvalitet. Mattsson (1990) menar att ledaren 
kan hjälpa till att utveckla medlemmarna i ledningsgruppen genom att ställa högre krav och 
på så vis skapa engagemang. Enligt J:son Hansson (1988) klarar en ledningsgrupp som är 
mogen en ledare med en lägre auktoritetsgrad, än en grupp som är mindre mogen. 
Högpresterande team har ofta ledare som snarare än att diktera för gruppen vilket beslut som 
är rätt och vilka lösningar man bör välja, uppmanar gruppen att diskutera problem för att i 
slutändan nå konsensus (Yeatts & Hyten, 1998). Ledare för mer lågpresterande team försöker 
istället i större utsträckning att försöka få majoritet att driva igenom sina egna idéer och 
visioner. Enligt Yukl (2002) skiljer det på hur olika ledare ser på feedback vad gäller sitt eget 
ledarskap. Ledare som är säkra i sig själva tenderar att i större utsträckning uppmana sina 
gruppmedlemmar att ge personlig återkoppling och ta till sig den feedback som då framförs. 
Mer osäkra ledare tenderar att i större grad ignorera och undvika att ta till sig den eventuella 
återkoppling som når honom/henne och som rör de svagheter som finns i dennes ledarskap. 
  
Effektivitet i ledningsgrupp 
 
Då effektiviteten i gruppen är avgörande för hur gruppen uppfattas både av de egna 
medlemmarna och organisationen i stort är det av intresse att närmare beröra vad som 
kännetecknar effektiva grupper. 
 
Det finns inga ledningsgrupper som blir effektiva av sig själva (Ellmin & Levén, 1994). Det 
ligger enligt författarna ett hårt arbete bakom de välfungerande grupperna och detta arbete är 
betydelsefullt både för medlemmarna av gruppen och organisationen. Hur arbetet i gruppen 
fungerar kan ha inverkan både på medlemmarnas tillfredsställelse med arbetet överlag och 
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deras personliga utveckling. Om man är en del av en väldigt effektiv ledningsgrupp kan det 
även ha stor påverkan på och ge identitet åt det individuella ledarskapet. Enligt J:son Hansson 
(1988) finns det tre områden som har inverkan på gruppens effektivitet, där det första är 
uppgiften som teamet har att lösa och i vilken situation som gruppen befinner sig. Även 
individfaktorer hos medlemmarna i gruppen och hur bra de kompletterar varandra, 
exempelvis vad gäller kompetens, är omständigheter som påverkar gruppens resultat. Det 
tredje och sista området som har betydelse för effektiviteten berör samspelet mellan 
medlemmarna i gruppen. Dahlkwist (2004) menar att i en effektiv grupp känner sig 
medlemmarna trygga med varandra, de är motiverade och har ett samstämmigt och tydligt 
mål att arbeta mot. Effektiva grupper kännetecknas även av att medlemmarna strävar åt 
samma håll och står bakom de majoritetsbeslut som fattats i gruppen. En effektiv grupp är inte 
heller helt beroende av en eller flera individers närvaro utan kan klara av att någon eller några 
stundtals är frånvarande. Ellmin och Levén (1994) anser att det finns vissa drag som 
kännetecknar en icke-fungerande grupp där upprepningar och brist på förnyelsekraft är två av 
dessa. Vidare är omoget beteende (revir, intriger och utspel), ineffektivitet, att de sociala 
relationerna eller tredje part drabbas eller att de enskilda medlemmarna tar skada, andra drag 
som indikerar att gruppen måste ta sig an sin situation. Detta kan avhjälpas antingen med egen 
kraft eller med extern hjälp, men är extremt viktigt att det åtgärdas på något vis. Molin (1994) 
redogör för andra varningssignaler som kan göra att en grupp tappar i effektivitet, där 
osårbarhet och en känsla av att ingenting kan hända gruppen för att den är så bra är ett av 
dessa. Vidare bör man reagera om gruppens ständigt letar bortförklaringar när de får kritik 
eller misslyckas, att man gör ”motståndarna” stereotypa genom att benämna dem som 
inkompetenta fiender som man inte behöver bry sig om och att gruppen har en alltför stor 
samsyn i olika frågor. Mattsson (1992) har sammanställt vilka kännetecken som finns för 
effektiva respektive ineffektiva grupper vad gäller deras samverkan; 
 
 
Ineffektiv grupp      Effektiv grupp 
 
Medlemmarna visar likgiltighet.     Atmosfären är avspänd,  
        medlemmarna är engagerade. 
 
Några få dominerar. Diskussionen är vid sidan    Alla deltar aktivt i diskussionen 
av ämnet.       om gruppens uppgift. 
 
Gruppens arbete är vid sidan av målen.    Alla accepterar gruppens mål. 
 
Livlig diskussion där man inte lyssnar    Man lyssnar på varandra, man  
på varandra.       ”vågar vara dum”. 
 
Skilda uppfattningar undertrycks eller  Skilda uppfattningar accepteras  
tystas ner.       och analyseras. 
 
Förhastade beslut, oklarhet om beslut,    Samstämmighet i beslut, beslut  
oenighet i efterhand om beslut.     accepteras. 
 
Kritik framkallar spänningar.     Konstruktiv kritik till  
        medlemmarna. 
 
Känslor döljs.       Känslor tillåts.   
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Ordföranden står för ledarskapet.    Ingen dominerar, ledarskapet  
        växlar. 
 
Gruppen undviker att diskutera hur den fungerar.  Gruppen är kritisk mot sig själv. 
 
 
Källa: Mattsson (1992), Ledningsgruppen-så kan den utvecklas. Sid 47-48 
 
 
Mattsson (1990) skiljer dock på inre och yttre effektivitet i ledningsgrupper. Den inre 
effektiviteten hänger samman med på vilket sätt arbetet utförs i gruppen, medan den yttre 
effektiviteten är ett mått på vad gruppen presterar för enheten i stort. Om gruppens totala 
resultat blir bättre än vad det skulle ha blivit om alla gruppmedlemmar jobbat var för sig 
brukar man tala om att det uppstått synergieffekt. Enligt Mattsson (1992) kan sådana höja 
ledningens effektivitet, särskilt när det rör utvecklingsfrågor och andra kreativa och ganska 
osäkra områden. Det kräver dock att gruppen tillvaratar synergieffekterna och prioriterar och 
aktivt jobbar med dessa frågor. Ellmin och Levén (1994) betonar dock att även de mest 
effektiva grupperna kan ha faser då ingenting verkar hända och detta kan vara resultatet av en 
ansträngande period eller uppladdning inför en kommande utmaning. Dessa perioder kan 
fungera som en viktig och välbehövlig andningspaus för gruppen. 
 
Uppgifter för ledningsgrupp 
 
Ledningsgrupper har enligt J:son Hansson (1988) generellt sett åtta olika områden att 
behandla i sitt arbete, omvärldsavspaning, resursanskaffning, vision och strategier, struktur 
och system, människor, kultur, image och integration. Enligt Mattsson (1992) är många 
ledningsgrupper för fokuserade på de operativa frågorna, dvs. de frågor som rör den dagliga 
verksamheten istället för mer allmängiltiga ledningsfrågor. Situationen ser ut på det viset trots 
att gruppens medlemmar oftast vill lägga fokus på de mer generella ledningsuppgifterna, som 
strategiska frågor och förändringsfrågor, snarare än de operativa. Författaren tror att orsaken 
till att fokus läggs på de operativa frågorna kan bero på ett flertal olika faktorer där en av 
dessa är att gruppmedlemmarna har behov av att bli informerade om vad som händer i övriga 
organisationen och att få samordna de operativa frågorna. Ledningsgruppsmötena blir ett 
passande tillfälle för att diskutera dessa frågor, istället för att anordna separata möten med de 
chefer som är inblandade i de specifika frågorna. Ellmin och Levén (1994) talar om vikten av 
att ha en strukturerad agenda inför ledningsgruppsmötena som behandlar strategiska frågor, 
medlemmarnas egna frågor där de behöver råd och stöd och även sådana frågor som stärker 
samspelet i gruppen. Utan en agenda riskerar mötet att bli diskussioner som inte leder någon 
vart. Enligt författarna kan ledningsgruppen ha mycket att vinna på att när de operativa 
frågorna är som flest, lyfta blicken och ta sig an mer frågor av strategiskt slag. Mattsson 
(1992) anser vidare att de enskilda cheferna kan använda ledningsgruppen som ett bollplank 
för personliga problem i sitt ledarskap. Vid mötena kan mycket tid gå åt till att vrida och 
vända på problem som den enskilda chefen lika gärna hade kunnat diskutera med en av 
gruppmedlemmarna vid sidan av mötet. Gruppen skulle då få mer tid till frågor som verkligen 
berör gruppen och organisationen som helhet. Det kan även finnas chefer som söker lägga 
över ansvaret för en fråga som rör honom eller henne på gruppens ordförande och låta denna 
ta ett beslut. Vid sådana tillfällen bör ordföranden se att ärendet inte hör till agendan och avstå 
från att diskutera detta. Ytterligare en anledning till att strategiska frågor mer sällan står på 
agendan är för att dessa frågor är komplexa i sin karaktär. På ledningsgruppsmöten där tiden 
ofta är begränsad blir det en konkurrens mellan operativa respektive strategiska frågor, där de 
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operativa är mer aktuella och lättare att se syftet med. Enligt Mattsson (1992) är det ovanligt 
att flera medlemmar i gruppen är visionärt och strategiskt inriktade, men då så är fallet kan 
gruppen använda de operativa uppgifterna för att få strategiska ingångspunkter och lära sig att 
förebygga en mängd vardagsproblem. Författaren ser ett samband mellan medlemmarnas 
ambitioner och vilka frågor som dominerar på agendan. Grupper med medlemmar där 
ambitionerna är begränsade tenderar att ha agendor som övervägande behandlar operativa 
uppgifter, grupper med medelstora ambitionsnivåer behandlar komplexa och kortsiktiga 
uppgifter och de grupper som fokuserar på utvecklings- och strategifrågor har ofta mycket 
höga ambitioner. I ledningsgrupper finns ofta personer som har likartade chefsbefattningar 
och frågor som rör deras arbetsområde tenderar att bli dominerande på möten. Enligt 
Mattsson (1992) kan då de chefer som inte är lika kunniga inom dessa områden hamna 
utanför diskussionen alltför ofta. Detta kan stävjas genom att de chefer som har liknande 
chefsbefattningar träffas på annan tid än vid ledningsgruppsmöten och diskuterar dessa frågor. 
På ledningsgruppsmötena kan de berörda cheferna redogöra för vad man då diskuterat i stora 
drag för att göra hela gruppen delaktig, utan alltför stor tidsförlust.  Det är enligt Ellmin och 
Levén (1994) av yttersta vikt att ledningsgruppen har klart för sig hur organisationen reagerar 
på utsänd information, bland annat om de mål man satt upp för verksamheten är realistiska. 
Om ledningsgruppen inte åtnjuter medarbetarnas förtroende kan det vara svårt att öka deras 
motivation. Därför är information och kommunikation en viktig del av ledningsgruppers 
arbete. Det är också viktigt att anpassa kommunikationen till vad som är målet för densamma. 
Är målet att förmedla information kan man använda sig av skriftliga kanaler eller Internet, 
medan om målet är att sprida kunskap om ett område är verbal kommunikation att föredra 
(Högström, Bark, Bernstrup, Heide & Skoog, 1999). Enligt Clampitt (2001) kännetecknas 
effektiva ledare av att de väljer vilka kanaler som de ska skicka budskap via med stor omsorg.  
 
Arbetsklimat 
 
Arbetsklimat har i flera studier visat sig vara den i särklass viktigaste faktorn för trivseln, 
resultatet och hur man utför sitt arbete i gruppen (Sandberg, 1997). Enligt Mattsson (1992) 
hänger graden av kreativitet och nya tankesätt samman med vilket arbetsklimat som råder på 
arbetsplatsen. Man kan ha mycket kompetent personal och den bästa tekniska utrustningen, 
men om inte arbetsklimatet är bra kan uppfinningsrikedomen och trivseln hos medarbetarna 
hämmas. Arbetsklimatet påverkas av en rad faktorer i organisationen, exempelvis storleken 
och strukturen på gruppen, gruppmedlemmarnas personligheter, gruppnormer och ledarens 
visioner och mål. Olsson (1998) betonar att ett gruppklimat inte bara existerar inom gruppen 
utan bärs med av medlemmarna även då gruppen inte är samlad. Ekvall (1993) menar att även 
företagets lönsamhet kan påverka arbetsklimatet i organisationen och dess grupper. Om 
arbetsklimatet i en ledningsgrupp kännetecknas av utmaning, tillit, frihet, debatt, livfullhet, 
risktagande, konflikter, humor, stöd och tid för idéer kan det främja kreativiteten i gruppen 
(Mattsson, 1990). Då man studerar och utvecklar ledningsgrupper kan man enligt författaren 
utöver ovan nämnda faktorer även koncentrera sig på hur inflytandet under möten är fördelat. 
Om det är en dominerande person kan det tyda på brist på engagemang hos de övriga 
gruppmedlemmarna. Man bör dessutom se till öppenheten i gruppen vad gäller samtal om 
problem och känsliga ämnen. Öppenheten kan leda till att var och en kan få feedback på sitt 
arbete och man lär känna varandra bättre. Spänningar och konflikter inom gruppen ger också 
ett bra mått på arbetsklimatet. Spänningar kan vara tecken på att överensstämmelsen mellan 
mål och prestation är dålig och konflikter kan ses som att två parter tror att det inte går att 
förena sina viljor. Om man hanterar detta på ett bra sätt kan både spänningar och konflikter 
leda till en större förståelse bland gruppmedlemmarna och man kan få problem belysta ur 
många olika synvinklar. Man kan även utläsa mycket av att studera relationerna mellan 
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medlemmarna i ledningsgruppen. Hur medlemmarna samspelar kan påverka hur pass effektiv 
gruppen blir. Samspelet kan vara beroende av hur medlemmarna passar för varandra vad 
gäller kompetens, personlighet och inställningen till arbetet och gruppen. Enligt Ellmin och 
Levén (1994) finns det två ytterligheter vad gäller klimatet i en ledningsgrupp. Det ena 
samspelet präglas av försvar, övertalning, kontroll och ogillande och kallas för försvarspräglat 
klimat, medan den andra typen är det stödjande klimatet där ömsesidighet, gensvar, öppenhet 
och förtroende är dominerande. Författarna menar att klimatet i en ledningsgrupp kan skifta, 
men att det också kan permanentas så att det mestadels är av ett slag. Vidare menar man att en 
effektiv ledningsgrupp har ett klimat som mestadels är stödjande. Ett viktigt inslag i en grupp 
för att den ska lära sig av sina erfarenheter och bli bland annat mer effektiv är att det finns 
relevant feedback som förmedlas på ett bra sätt mellan gruppmedlemmarna (Yukl, 2002). Det 
finns då möjlighet att utvärdera situationer och lära sig av andras kommenterar om hur man 
agerat och hur gruppen agerat och på så sätt utveckla gruppen mot ett mer effektivt arbetssätt.  
 
Gruppstorlek 
 
Maltén (1992) menar att gruppens storlek har inverkan på kommunikationen i gruppen. Små 
grupper omfattar enligt författarens definition grupper om två till tio personer, medan stora 
grupper räknas som de med över 15 deltagare. Enligt Mattsson (1992) främjar en liten 
gruppstorlek samverkan och ett mer familjärt klimat, samtidigt som individen kan känna sig 
mer tvungen att delta aktivt i gruppen. Maltén (1992) klargör dock att i en mindre arbetsgrupp 
kan gruppens totala erfarenhet och kunskap bli begränsad och att man därför inte kan belysa 
alla aspekter av ett ämne. I en större grupp finns fler personer som alla har samlade 
erfarenheter och kunskaper att lösa problem med. I en stor grupp kan dock den enskilda 
individen känna att man får en passiv roll, då större delen av tiden går till att lyssna på de 
andras inlägg (Mattsson, 1992). I en stor grupp är det även lättare att det inom gruppen bildas 
subgrupper som kan ha oförenliga mål (Cartwright, 2002). Enligt Dahlkwist (2004) har det i 
undersökningar visats att det bästa arbetsresultatet uppnås i ledningsgrupper som har mellan 
fem och åtta medlemmar. Där finns förmodligen den rätta balansen mellan att gruppen är 
tillräckligt liten för att alla ska vara aktiva och tillräckligt stor för att gruppen har en samlad 
erfarenhet och kompetens som gör att bra idéer och förslag kan genereras. 
 
Homogenitet och heterogenitet 
 
Medlemmarna i en ledningsgrupp och deras personligheter påverkar självfallet dynamiken i 
gruppen. Individerna kan vara mer eller mindre lika varandra till sättet och bakgrunden. Då 
gruppen domineras av olika personlighetstyper kallas den för heterogen, medan en likformig 
grupp kallas homogen (Mattsson, 1992). En heterogen grupp med flera personlighetstyper och 
profiler kan vara en verklig resurs för en grupp, men det är då mycket viktigt att de olika 
individerna har ett samstämmigt mål att arbeta mot (Ellmin & Levén, 1994).  Dagerfall (1992) 
menar att om en grupp är för homogen i sin sammansättning kan denna starka kärna till 
ledningsgrupp ses som något positivt i det korta loppet. Antar man dock ett längre perspektiv 
kan denna typ av grupp vara orsaken till att gruppen så småningom måste gå skilda vägar. 
Detta för att individerna i gruppen har liknande tankesätt och sätt att se på problem och att det 
därmed kan leda till brister i att fatta beslut, göra bra urval och föra konstruktiva diskussioner. 
Petterssons (1994) egen erfarenhet är att det är lätt att missbedöma situationer och ta beslut 
som blir mindre bra om gruppen är för homogen. Vidare menar han att i en homogen grupp 
tenderar gruppsammanhållningen att bli så stark att individerna i gruppen inte vågar ha 
avvikande åsikter och att det på så vis bildas en kollektiv åsikt. Belbin (1981) hävdar att team 
som är sammansatta endast på grund av medlemmarnas intelligens tenderar att prestera sämre 
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än andra mer ”normala” team. Medlemmarna av de team med hög intelligens fastnar ofta i 
diskussioner som inte leder någon vart och klankar oftare än andra team ner på övriga 
medlemmars svagheter. Enligt Belbin (1981) presterar teamen mycket bättre om man 
rekryterar någon på annan basis utöver intelligensen, exempelvis personligheten och efter 
vilken roll individen skulle få i teamet.  Tomicic (1998) ifrågasätter dock att en grupp 
antingen är homogen eller heterogen. Hon anser att en och samma grupp kan vara lika på 
vissa sätt men olika på andra och att detta även kan växla över tiden. Enligt Sargent (1981) är 
grupper med både manliga och kvinnliga medlemmar att föredra, då dessa grupper har visat 
sig lösa problem överlägset bättre än grupper som enbart har medlemmar av samma kön. 
 
Grupptänkande 
 
Sammanhållning inom gruppen ses ofta som en positiv aspekt som medför bra effekter för en 
arbetsgrupp (Olsson, 1998). Undersökningar om grupper har dock visat att en alltför stark 
gemenskap i en grupp kan medföra även negativa konsekvenser. Ellmin och Levén (1994) 
menar att det i alla grupper finns en mer eller mindre stor press på den enskilda individen att 
bli lik de andra i gruppen. I vissa grupper blir dock denna likformighet alltför stor och 
påtaglig. Janis (1982) redogör för det så kallade grupptänkandet (groupthink) och menar att i 
grupper som har en stark sammanhållning kan det kritiska tänkandet upphöra för att 
grupptrycket gör att man vill vara solidarisk med ledaren och gruppens inställning. Vidare 
anser han att detta beteende kan finnas i alla grupper men är vanligast förekommande i 
grupper med hög status, då de medlemmarna har mest att förlora på att gå emot gruppens 
normer. Olsson (1998) talar om att medlemmarna inom en sådan grupp tycker att gruppen är 
ofelbar och denna övertygelse gör att de uppfattar kritik som ett hot mot gruppen. Vidare 
redogör Janis (1982) för beteenden som kan påverka om den sammansvetsade gruppen 
utvecklar ett grupptänkande eller ej. Om gruppen är förhållandevis avskild från andra grupper 
ökar risken att det speciella tänkandet utvecklas. Likaså om ledaren i gruppen signalerar att 
avvikande inslag i diskussionen inte får förekomma. Om gruppen fattar beslut under stress är 
det ytterligare en faktor som enligt författaren påverkar om grupptänkande utvecklas eller ej. 
Han nämner vidare att om gruppen är medveten om fenomenet grupptänkande kan det 
förhindra att det uppstår i gruppen. Det finns dock de forskare som inte är eniga med Janis 
och som menar att en stark sammanhållning i grupper inte alls behöver föda fram 
grupptänkande (Fuller & Aldag, 1998; t´Hart, 1998). Gruppens norm kan antingen vara att 
sträva mot konsensus vilket kan leda till grupptänkande eller kritisk analys vilket kan 
förhindra detsamma (Postmes, Spears & Cihangir, 2001). En grupp med ett öppet klimat med 
mycket diskussioner kan således trots en stark sammanhållning generera effektiva och bra 
resultat. 

 
Roller och syfte i ledningsgrupp 
 
Mattsson (1990) menar att det kan skapas konflikter i ledningsgrupper om medlemmarna inte 
har klart för sig vad som förväntas av dem och vilka roller de har i gruppen. Detta skapar en 
osäkerhet på hur man ska förhålla sig till situationer som kan inträffa i ledningsgruppsarbetet. 
Lennér Axelson och Thylefors (2005) menar att det sociala samspelet i en grupp klart 
underlättas om man har klara roller att förhålla sig till. Enligt Mattssons (1992) studier har det 
visat sig vanligt förekommande med oklara roller i de ledningsgrupper som han har studerat. 
Han ser ett samband mellan att grupper med oklara roller ofta har fokus på operativa frågor 
och förklarar detta med att inga diskussioner förs om medlemmarnas roller i gruppen på grund 
av att gruppen har fullt upp med verksamhetsfrågor. Med rollerna i gruppen kommer också 
makt och status (Maltén, 1992). Detta skapar i sin tur hierarkier inom gruppen som har sin 
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utgångspunkt i de roller som de enskilda människorna har fått i gruppen. Enligt Yukl (2002) 
ges ofta medlemmar med högre status mer utrymme i ledningsgruppen och de med lägre 
status blir mer passiva och tystlåtna. Det kan hänga samman med att en person med lägre 
status inte vågar ifrågasätta en medlem som har en högre position eller status. Här har 
gruppens ordförande ett stort ansvar att stävja denna obalans genom att stödja personer med 
lägre status och på så sätt upplösa eller åtminstone minska hierarkin i gruppen. Denna obalans 
kan enligt J:son Hansson (1988) även hänga samman med att nytillkomna medlemmar inte 
ges lika stort utrymme som mer seniora medlemmar. Likaså här har ordföranden ett stort 
ansvar att lyfta fram de nya medlemmarnas åsikter och få med dem i gruppen. Det finns både 
formella och informella roller i en grupp, där de formella går att finna i exempelvis en 
befattningsbeskrivning. De informella rollerna hänger samman med omgivningens 
förväntningar på gruppen, grupprocesser inom gruppen och personliga egenskaper. Vad gäller 
en ledningsgrupps syften är det enligt Mattsson (1992) en fråga som sträcker sig längre än till 
vad resultatet i slutändan förväntas bli. Gruppmedlemmarna kan endast ställa upp på de syften 
som finns för gruppen om de kan identifiera sig med dem . Det är därför viktigt att man med 
jämna mellanrum på ett öppet sätt stämmer av vilka syften som finns i gruppen. Man kommer 
då att märka om individernas syften med att delta i gruppen rimmar illa med gruppens. 
Författarens lösning på problem av sådan karaktär är att rikta in sig på att lära känna 
gruppmedlemmarnas behov och syften genom att föra en öppen dialog. 
 
Utveckling av ledningsgrupp 
 
Yukl (2002) anser att man aldrig kan utveckla en grupp på ett varaktigt sätt endast genom att 
ledaren startar ett initiativ. En hållbar utveckling av ledningsgruppen kräver dessutom att en 
majoritet av medlemmarna ställer sig bakom planerna och att man strävar mot en gemensam 
uppfattning om strategier och visioner. Han menar vidare att utveckling av ledningsgruppen 
är en förutsättning för att uppnå den höga grad av effektivitet som krävs för att en 
ledningsgrupp ska nå resultat som står sig i den hårda konkurrensen i många branscher. 
Utvecklingen av gruppen inriktar sig på att se till mer långsiktiga problem och frågor, samt till 
att ta tillvara på de starka och positiva aspekterna hos gruppens alla medlemmar, inklusive 
ledaren (Mattsson, 1992). Vidare hävdar han att de ledare som verkligen tar tag i ett medvetet 
utvecklingsarbete för sin ledningsgrupp är de som känner att de är trygga i sina roller och att 
de har sina medarbetares förtroende. Om utvecklingsinitiativet istället kommer från 
medlemmarnas sida blir ledaren även här en viktig part, då förändringen måste passera via 
honom/henne och accepteras innan den genomförs. Cartwright (2002) menar att ju mer man 
investerar i grupputvecklingen, desto mer har man chans att få ut av den. Yukl (2002) 
förordar att ett team efter en avslutad aktivitet kan utvecklas mycket genom att träffas och 
samtala om varför aktiviteten antingen lyckades eller misslyckades. Man kan diskutera vad 
som gjordes bra och vad som skulle kunna göras annorlunda vid liknande situationer i 
framtiden. Detta arbetssätt används frekvent i det militära med framgång, men är enligt 
författaren tyvärr sällsynt i andra organisationer.  
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1.2 Företags- och uppdragsbeskrivning 
 
Företaget, i denna uppsats kallat för X, är ett av världens ledande inom sitt område och har 
totalt 64 000 anställda i 44 länder världen över. I Sverige arbetar idag nära 13 000 personer 
för företaget och 8000 av dem är verksamma på den anläggning i Mellansverige där 
uppsatsens undersökning har varit förlagd. Den aktuella enheten Y där studien har utförts är 
en av företagets forsknings- och utvecklingsenheter och har i nuläget cirka 220 anställda. 
Enheten är indelad i fyra avdelningar och en projektledarfunktion, vardera med en högsta chef 
som deltar i ledningsgruppen. De övriga två fasta medlemmarna i gruppen är enhetens högste 
chef samt chefen för kvalitetssäkringsfunktionen. Förutom dessa deltar även en HR-
representant och en finansrepresentant på agendabasis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Översikt över enheten Y:s organisation och de representanter som återfinns i ledningsgruppen 
 
Chefen för enheten Y är intresserad av att utveckla den ledningsgruppsmodell som man idag 
arbetar efter i ledningsgruppen för enheten Y. Gruppen är intresserad av att få reda på var de 
befinner sig i dagsläget och hur de kan förändra sitt arbetssätt inför framtiden. Dessutom vill 
de få en bild av hur delar av enheten Y:s anställda uppfattar ledningsgruppen och dess arbete. 
Undersökningen genomförs inte för att det har varit några problem i ledningsgruppen eller 
missnöje med dess arbete från personalens sida, utan för att enhetens ledning anser att det inte 
finns någonting som är så bra att det inte kan bli bättre. De anser att gruppen hela tiden 
behöver utvecklas och utmanas och ser denna uppsats som ett viktigt led i detta.  
 
Då syftet med uppsatsen är att utveckla och förbättra ledningsgruppsmodellen för enheten Y 
anses det vara motiverat att närmare beskriva dagens arbetssätt. Ledningsgruppen träffas en 

Enhet Y 
I chef över enheten, tillika ordförande i 

ledningsgruppen 

AVD. 1 
43 pers, 
inkl 
5 stycken 
chefer, 1 
repr. i lgr 

AVD. 2 
Cirka 80 
pers, inkl 13 
chefer, 1 
repr. i lgr 

AVD.3 
47 pers, 
inkl 8 
chefer, 1 
repr. i lgr  

AVD. 4 
Cirka 35 
pers, inkl 4 
chefer, 1 
repr. i lgr 

Projektledning 
7 personer, 
inkl 1 chef 
som dock 
inte 
rapporterar 
till 
ordföranden 

ENHET Y 
1 enhetschef, tillika ordförande i 

ledningsgruppen 
Totalt 220 anställda 

Kvalitetsfunktion 
 
8 personer, inkl. 
1 chef  som sitter 
med i 
ledningsgruppen och 
representerar denna 
fristående funktion 
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fredag varje månad för så kallade verksamhetsstyrningsmöten mellan 9-16, där operativa 
frågor blandas med mer strategiska. Vid dessa möten kan projektgrupper, representanter för 
andra funktioner och andra viktiga personer inbjudas för att diskutera och presentera olika 
frågor för ledningsgruppen. I god tid innan mötet skickas en agenda ut till de berörda och i 
början av mötet finns möjlighet att ändra och göra tillägg till denna. Ordföranden är den som 
förklarar mötet öppnat och sen leder mötet mer eller mindre handfast under dagen. Gruppen 
har ett roterande sekreterarskap och protokollet skrivs direkt under mötets gång på en 
dataskärm som alla kan se. Sekreteraren för dagens möte ansvarar sedan för renskrivning av 
protokollet och lägger upp det samma dag på en gemensam gruppdisk som bara 
ledningsgruppens medlemmar har tillgång till. Till protokollet bifogas eventuella 
presentationer som har varit under dagen så att var och en kan gå tillbaka till dessa efter mötet 
och slippa att anteckna under presentationerna. Gruppen har en logg för strategiska och 
taktiska frågor som förs vid varje möte och som vid nästkommande möte följs upp efter hur 
arbetet fortskrider. Det finns även ett förväntat utfall angivet vid varje sådan pågående 
aktivitet, vad det ska leda till, hur långt man har kommit och när det ska vara klart. Dessa 
uppgifter jobbar gruppen med i par, där en person står som ansvarig för att aktiviteten 
slutförs. I slutet av varje möte sammanställs en kommuniké som läggs ut på enhetens hemsida 
för att de anställda ska bli uppdaterade på vad ledningsgruppen diskuterar på sina möten. 
 
Varje kvartal träffas gruppen en fredag mellan 9-16 för att följa upp hur kvartalet har gått för 
de olika avdelningarna och för enheten Y som helhet. Dessa möten är sedan en tid tillbaka 
förlagda till utanför kontoret och man träffas istället i medlemmarnas privata hem. I samband 
med mötet blir det rundvisning av hus och trädgård och en lite längre lunchpaus då värden 
ansvarar för att bjuda alla på lunch. I övrigt går det till som ovan beskrivet med roterande 
sekreterarskap och samma ordförande. Även här kan mötesdeltagarna följa vad som skrivs i 
protokollet via en projektorbild av en dataskärm. Även detta möte avslutas med en 
sammanställning av det mest väsentliga som gruppen diskuterat och beslutat om och detta 
finns tillgängligt för de anställda på Internet. Varje mötesfri fredag träffas de medlemmar från 
gruppen som har möjlighet för att äta lunch mellan 12-13 och samtidigt diskutera taktiska 
frågor. Två gånger per år hålls dessutom ett enhetsmöte där ledningsgruppen presenterar 
aktuella frågor som rör enheten Y. Mötet är öppet för alla anställda på enheten och varar i 
cirka två timmar. Sista delen av detta möte finns utrymme för medarbetares frågor till 
ledningsgruppen om det som presenterats eller om andra områden.  
 
 
Agendamall för verksamhetsstyrningsmöte 
 

1. Uppföljning av föregående mötesprotokoll   1 timme 
2. Uppföljning av pågående strategiska aktiviteter  1-2 timmar  
3. Övriga problem och frågor     1-3 timmar 
4. Uppdatering av den strategiska loggen   1-2 timmar 
5. Sammanställning av kommuniké till medarbetarna  1 timme 

 
Agendamall för kvartalsmöten 
 

1. Uppföljning av föregående mötesprotokoll   1 timme 
2. Uppföljning av pågående strategiska aktiviteter  1-2 timmar 
3. Avdelningsvisa kvartalsredovisningar + för enheten  1,5 timmar 
4. Analys av enhetens resultat och förslag till   2 timmar 

strategiska förbättringar  
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5. Prioritering av strategiska förbättringar   1 timme 
6. Analysera de strategiska förslagen och sammanställ   2 timmar 

en genomförandeplan 
     7.  Uppdatering av den strategiska loggen   1-2 timmar 
     8.    Sammanställning av kommuniké till medarbetarna  1 timme 

 
 
1.3 Problemdiskussion 
 
Med utgångspunkt i ovan beskrivna teorier kan man förstå att arbetet med att utveckla en 
ledningsgrupp är en väldigt komplex och komplicerad uppgift. Det är många olika processer 
som påverkar hur gruppen fungerar tillsammans och vad som blir resultatet av deras 
gemensamma arbete. Om man eftersträvar att utveckla ledningsgruppen framgångsrikt krävs 
det även engagemang från gruppens ledare och en majoritet av medlemmarna. Utvecklingen 
kan även störas av förändringar i omvärlden eller av att det tillkommer eller faller ifrån 
medlemmar i gruppen. Då ledningsgrupper endast förekommit i Sverige i drygt trettio år är 
den specifika ledningsgruppslitteraturen fortfarande relativt sällsynt. Det finns dock mycket 
skrivet om generella grupputvecklingsprocesser och gruppteorier. Det känns därför som ett 
område där ny forskning behövs och skulle kunna vara till stor nytta för både ledare och 
medlemmar i ledningsgrupper i arbetslivet. 
 
I det aktuella fallet har ledningsgruppen självmant tagit initiativ till att medverka i denna 
studie och få rekommendationer för hur deras ledningsgrupp kan utvecklas. Det långsiktiga 
arbetet med att utveckla ledningsgruppen finns med på en strategisk logg som gruppen för och 
uppdaterar vid varje mötestillfälle. Ledaren i gruppen är en stark visionär och är mycket 
drivande i arbetet med att utveckla ledningsgruppen och enheten Y. Hans målsättning är att 
innan pensioneringen om cirka tio år ta enheten till sådana höjder att man kan tala om 
världsklass.  
 
 
1.4 Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att identifiera styrkor och svagheter i den befintliga 
ledningsgruppsmodellen och med utgångspunkt ur dessa rekommendera hur modellen 
eventuellt kan förbättras och förändras, samt vilka delar man bör bibehålla och förstärka. 
 
 
1.5 Problemformuleringar 
 
Utifrån det ovan presenterade syftet avses att med den aktuella studien besvara följande 
frågor: 
 

• Finns det inom den befintliga ledningsgruppsmodellen välfungerande områden som 
behöver underhållas eller förstärkas för att kunna bibehållas? 

 
 
• Finns det inom den befintliga ledningsgruppsmodellen förändrings- och 

förbättringsområden som skulle kunna föra gruppen framåt om de åtgärdades? 
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• Finns det ett gap mellan hur ledningsgruppens medlemmar ser på gruppen och dess 
arbete, respektive hur personer i chefspositioner och projektledarna ser på detsamma? 

 
 
1.6 Avgränsningar 
 
I föreliggande undersökning av fallstudiekaraktär studeras en ledningsgrupp i ett stort globalt 
företag under hösten 2005. Ledningsgruppen som avses är en grupp på sju fasta medlemmar 
på en enhet med 220 anställda inom företagets svenska forskningsavdelning. Alla är chefer 
som i sin tur har svenska eller globala överordnade att rapportera till. Medlemmar som enbart 
medverkar på agendabasis, såsom HR- och finansrepresentant, har medvetet inte inkluderats i 
undersökningen. Detta för att de inte är en del av kärnan i gruppen och således inte påverkar 
gruppens dynamik nämnvärt.  De anställda på enheten som medverkar i denna studie är enbart 
personer i chefsposition samt projektledarna, totalt omfattar dessa 29 personer. Med 
ledningsgruppsmodell menas det arbetssätt som gruppen idag använder sig av, vad gäller 
bland annat kommunikation, struktur och rutiner.  
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2 Metod 
 
Detta kapitel ämnar ge en bild av hur underlaget till studiens resultat och diskussion har 
samlats in och bearbetats, samt vilka personer som medverkat i studien.   
 
2.1 Undersökningsdeltagare 
 
Då ledningsgruppen består av sju fasta medlemmar och alla har en lika viktig roll i 
sammansättningen av gruppen ansågs det nödvändigt att få höra samtliga individers syn på 
den befintliga ledningsgruppsmodellen. Att utesluta någon skulle ha kunnat påverka hela 
resultatet och gett en haltande bild av verkligheten och dessutom hade man kunnat gå miste 
om intressanta infallsvinklar och problem- och utvecklingsområden. Skälet till att intervjua 
ytterligare tre före detta ledningsgruppsmedlemmar var för att få ett ”utifrånperspektiv” från 
individer som dessutom fått lite distans till gruppen och dess arbete. Detta för att se om den 
utanförstående gruppens syn skiljde sig markant från den nuvarande gruppens syn på sig 
själva. Det är ett relativt stort material som har bearbetats, men alla dessa delar ansågs viktiga 
för att få en så pass rättvisande bild av situationen som möjligt.  
 
Vid urvalet till enkätundersökningen valdes att förutom sektions- och gruppchefer även 
inkludera projektledarna trots att dessa inte är formella chefer. Detta för att deras roll innebär 
mycket kontakt med ledningsgruppen och ett informellt chefskap. De fick deltaga i 
undersökningen med reservation för att de till viss del skulle särbehandlas som grupp vid 
analysen för att inte påverka resultaten på något sätt. Respondenterna ombads därför att vid 
enkätens början fylla i vilken befattning de hade, där projektledare var den ena kategorin och 
grupp- eller sektionschef den andra.  

 
 
2.1.1 Ledningsgruppen 
 
Ledningsgruppen på den aktuella enheten består som tidigare nämnts av sju fasta medlemmar, 
med chefen för enheten som ordförande i gruppen. Gruppen består av sex män och en kvinna 
och de flesta har en utbildningsbakgrund från KTH i Stockholm. Medlemmarnas ålder 
varierar mellan 37-53 år (medelålder 43,6 år) och de flesta har genomgått olika 
ledarskapsutbildningar där DFL, det framsynta ledarskapet, numera Leda, är den vanligast 
förekommande. Ledamöternas befattningar är ordförande, fyra avdelningschefer, en chef över 
projektledarna och en chef över kvalitetssäkringsfunktionen.  

 
2.1.2 Cheferna och projektledarna 
 
Cheferna som ingår i enkätundersökningen är sektions- och gruppchefer på enheten och 
omfattar 27 personer. Projektledarna driver projekt där anställda från enhetens fyra olika 
avdelningar ingår, då enheten är en matrisorganisation. Projektledarna är endast sex stycken 
till antalet och redovisas i resultatredovisningen delvis separat, då de inte är formella chefer 
som de övriga.  Av de 33 personerna som mottog enkäten valde 29 stycken att svara vilket ger 
en svarsfrekvens på 88 %. Av dessa var 21 män (72 %) och 8 kvinnor (28 %). 46 % av 
respondenterna var mellan 38-47 år och 23 stycken var grupp- eller sektionschefer, medan 6 
stycken arbetade som projektledare. 40 % av de medverkande uppgav att de var fil. Dr och 30 
% hade en avslutad magisterutbildning bakom sig. En person fyllde inte i denna uppgift och 
resterande 8 personer hade en avslutad gymnasieutbildning eller fil. Kand. med sig i bagaget. 
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Medelvärdet vad gäller antal år som man arbetat på företaget X är 12,7 år och samma siffra 
för enhet Y är 10,0 år.  

 
2.2 Procedur 

 
2.2.1 Intervjuerna 
 
Intervjuerna med cheferna genomfördes 30 augusti- 7 september, 2005 och tog mellan en 
timme till två och en halv timme beroende på hur utförligt respondenten besvarade de frågor 
som ställdes. Samtalen ägde rum i chefernas arbetsrum och vid alla utom den första intervjun 
användes bara bandspelare för att dokumentera det som sades. Vid den första intervjun togs 
även kompletterande anteckningar för att det rådde en osäkerhet på bandspelarens 
inspelningskvalitet. Bryman (2002) förordar att man som intervjuare enbart ska koncentrera 
sig på respondenten och inte föra anteckningar under intervjuns gång. Innan bandspelaren 
startades berättade intervjuaren om syftet med intervjun och lite om sig själv, för att få en så 
avslappnad stämning som möjligt. Vid de flesta intervjutillfällena kom man att prata ostört, 
men vid ett fåtal tillfällen ringde mobiltelefoner, vanliga telefoner eller knackade det på 
dörren. Då sådana störningsmoment inträffade var det lätt för respondenten att tappa tråden 
och intervjuaren försökte då att hjälpa dem att minnas vad det var man talade om innan 
avbrottet. Trots att cheferna är mycket uppbokade och har ett pressat schema kändes det som 
att de tog sig tid att prata både om ledningsgruppen och arbetet i den, men även om andra 
saker utanför det egentliga ämnesområdet.  
 
Till hjälp för att få ett flytande samtal användes en intervjuguide bestående av ett antal frågor, 
indelade under fyra rubriker; bakgrund, ledningsgruppen, ledningsgruppen som High 
Performing Team och framtiden (Bilaga 1). Guiden utformades i samråd med handledaren på 
företaget utifrån studiens problemformuleringar, den kunskap som fanns om gruppens 
arbetsmodell, samt litteratur rörande High Performing Teams. Då de flesta av 
ledningsgruppens medlemmar visade sig vara väldigt talföra blev intervjuarens roll mest att 
lyssna. Samtalet fördes dock vidare genom att denna introducerade nya frågor som ledde till 
att samtalet åter kom igång och i vissa fall ställdes även följdfrågor. Intervjuaren strävade hela 
tiden efter att visa intresse för det som delgavs mig genom att nicka, se uppmuntrande ut, ha 
ögonkontakt och ibland ”hmma instämmande”. Detta förespråkar Trost (1993) för att 
intervjupersonen ska känna att det denne delger är av intresse och vilja fortsätta berätta. 
Författaren understryker dock att det inte är fråga om att oavbrutet stirra respondenten i 
ögonen, då detta kan uppfattas som obehagligt. Det kändes som att de flesta var bekväma i 
situationen att bli intervjuad när de väl kom igång och pratade. Pauser och tystnad tilläts i stor 
utsträckning så att ämnet verkligen var uttömt och inga nya infallsvinklar förbisågs, innan en 
ny fråga togs upp. Enligt Krag Jacobsen (1993) är pausen viktig både för intervjuaren och för 
den intervjuade då båda parter har tid att reflektera över vad som sagts. 
 
Under de sju intervjuerna med ledningsgruppens medlemmar figurerade ett antal namn på 
tidigare medlemmar och någon eller några individer föreslog att även dessa borde ingå i 
studien. Det fanns redan innan lösa funderingar på att göra något liknande och på detta 
snöbollsmetodsliknande vis samlades tre namn på tidigare ledamöter in. Dessa kontaktades 
via mail eller telefon och informerades om syftet med studien, samt att deras eventuella 
medverkan skulle kunna bidra med ett annat perspektiv och djup till studien. Alla tillfrågade 
valde att acceptera och dessa intervjuer genomfördes mellan 26 september och 4 oktober, 
2005. Intervjuguiden omarbetades en del inför dessa intervjuer och samtalen blev därför lite 
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annorlunda mot de tidigare och framförallt kortare, endast en timme långa (Bilaga 2). De 
bearbetades dock på exakt samma sätt som de tidigare intervjuerna. 
 
Samtliga intervjuer spelades in på bandspelare med tillhörande mikrofon och respondenterna 
visade stor förståelse för att det behövdes användas sådan apparatur. Vid vissa av 
bandupptagningarna blev ljudkvaliteten av olika anledningar bristfällig, varpå utskriftsarbetet 
försvårades avsevärt. Var och en av intervjuerna skrevs ut ordagrant i anslutning till 
intervjutillfället och det fanns även tillgång till diktafonutrustning för att underlätta 
utskriftsarbetet.  
 
Då samtliga ledningsgruppsmedlemmarnas utskrifter var slutförda tog analysarbetet vid. 
Varje intervjuutskrift gicks igenom för sig och de problem, styrkor och 
förändringsmöjligheter för ledningsgruppen som varje individ hade delgivit vid intervjun 
markerades. Dessa sammanfördes sedan på tre olika listor med samma rubriker och under 
rubrikerna återfanns undergrupper till dessa. Varje undergrupp belystes med hjälp av citat ur 
intervjuerna som speglade den aktuella gruppen. Under exempelvis rubriken problemområden 
återfinns undergruppen mötesrutiner med citatet ”Man borde ändra mötesinnehållet, det är fel 
balans mellan diskussioner om hur verksamheten går och det övergripande systemet. För 
mycket vikt läggs vid systemen istället för verksamheten”. På liknande vis analyserades och 
grupperades de positiva och negativa aspekter som de före detta medlemmarna ansåg att 
ledningsgruppen hade under den tid då de själva var en del av den. Rubriken rörande 
förändringar valdes bort, då det kan vara svårt att bedöma vilka förändringar som bör göras i 
en grupp man inte längre tillhör. Men de positiva och negativa aspekter som fanns i gruppens 
arbete kan till stor del kan jämföras med de som finns idag och som framkommit under 
intervjuerna med nuvarande ledningsgrupp. Att på detta vis strukturera intervjuer efter teman 
som framkommer efter datainsamlingen redogör Langemar (2005) för, utifrån Hayes (2000) 
analysmetod, så kallad induktiv tematisk analys.  
 
De citat som återfinns i resultatkapitlet är direkt refererade, detta för att intervjuarens egen 
tolkning av vad som sagts inte ska återges. Direkta citat kan vara ett hot mot anonymiteten i 
en så pass liten population, men då citaten inte kan anses som känsliga redovisas dessa ändå 
på detta vis. I de fall där stycken har förkortats är detta markerat med (…). Detta för att 
underlätta för läsaren och undvika upprepningar och liknande. I de fall där namn figurerar i 
texten har detta markerats med en parentes och en mer anonym titel, exempelvis då namnet på 
kvalitetssäkringschefen är nämnt har detta i texten markerats med (kvalitetssäkringschefen). 
 
2.2.2 Enkäten 
 
Enkätundersökningen togs fram för att mäta om det finns ett gap mellan hur ledningsgruppen 
själva ser på sitt arbete och hur deras underställda chefer ser på detsamma. Vid arbetet med att 
ta fram relevanta frågor utgick man från ett antal olika ämnesområden som skulle belysas; 
ledningsgruppen, förtroendet, kommunikationen och mål. Dessa kategorier valdes utifrån vad 
som var mätbart av de problemområden och styrkor som framkom ur analysen av 
intervjuerna, samt vad som annars kunde vara av intresse för ledningsgruppens utveckling. 
Enkäten kom att bestå av 24 påståenden eller frågor, varav två av dessa hade öppna 
svarsalternativ där respondenten fritt skulle uttrycka sig (Bilaga 3). Varje påstående 
besvarades på en femgradig Likertskala som såg ut som följer; instämmer helt, instämmer 
delvis, varken instämmer eller tar avstånd ifrån, tar delvis avstånd ifrån och tar helt avstånd 
ifrån. I de fall där det var en fråga istället för ett påstående såg svarsalternativen olika ut 
beroende på hur frågan löd. Exempelvis vid frågan; Närvarar du vid enhetsmöten? var 
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svarsalternativen; alltid, ofta, vet inte, sällan och aldrig. Det första respondenterna fick fylla i 
var kön, ålder, högst avslutade utbildningsnivån, hur lång anställningstid de hade på företaget 
X respektive enheten Y, samt om de var projektledare eller sektions- eller gruppchef. Detta 
för att ha ett antal variabler att jobba med vid databearbetningen. Vid utformandet av 
undersökningen var Enkäten i praktiken (Ejlertsson, 2005) och handledaren på företaget 
viktiga delar i att hitta de rätta frågorna. Då frågorna var formulerade och färdiga återstod att, 
i ett enkätprogram för datorer som fanns att tillgå via företagets HR-avdelning, skapa det 
formulär som respondenterna sedan fyllde i via Internet. Här angavs förutsättningarna för 
undersökningen, till exempel att varje respondent endast kunde svara en gång. 
Undersökningen testades även vid ett flertal tillfällen för att se att programmet var tillförlitligt 
och att frågorna var otvetydiga. 
 
Enkätundersökningen skickades ut via e-mail 7 oktober, 2005 och svaren samlades i en 
databas i det enkätprogram som ovan beskrivits. Respondenterna fick ett följebrev där syftet 
med enkäten preciserades och uppgifter lämnades om att svaren skulle komma att behandlas 
konfidentiellt. I brevet fanns länken där undersökningen gick att finna och det var bara att 
klicka på denna för att starta undersökningen. Efter fyra arbetsdagar hade drygt 50 % svarat 
på enkäten och en påminnelse skickades ut som var en gemensam skrivelse från forskaren 
samt ordföranden i ledningsgruppen, tillika chefen för enheten. Detta med avsikt att avsevärt 
förbättra svarsfrekvensen för undersökningen. Tio dagar efter att första mailet skickades ut 
stängdes undersökningen och vid denna tidpunkt hade 88 % av de som fått tillgång till 
undersökningen svarat, vilket motsvarar 29 av 33 personer. Svaren bearbetades därefter 
statistiskt i statistikprogrammet SPSS. 
 
2.2.3 Observationerna 
 
Observationerna pågick under hela studiens gång då de olika mötesformerna var utspridda 
under hösten 2005. Denna del av studien bygger på närvarande vid tre 
verksamhetsstyrningsmöten där mest operativa frågor behandlades, ett kvartalsvist möte där 
resultat och strategier stod på agendan och ett enhetsmöte med hela avdelningen, där delar av 
ledningsgruppen informerade de anställda om aktuella frågor. Vid 
verksamhetsstyrningsmötena och det kvartalsvisa mötet som alla var förlagda till fredagar, var 
tidsramen satt till klockan 9-16, med lunchpaus vid 12. Enhetsmötet hölls en torsdag mellan 
13-15 och var förlagt till en lokal i närheten av de byggnader där de flesta anställda arbetar.  
 
Vid verksamhetsstyrningsmötena, som alla har varit förlagda till konferensrum på kontoret, 
har observatören suttit på en stol utmed väggen, medan ledningsgruppen har varit placerad 
runt ett konferensbord. Detta för att inte väcka för mycket uppseende och påverka gruppen 
mer än nödvändigt. Observatören har endast haft anteckningsblock och penna med som 
utrustning, men talat in en sammanfattning av dagen på bandspelare vid hemkomsten. Vid 
antecknandet har observatören försökt att vara diskret och detta betonar Bryman (2002) vikten 
av då gruppen annars kan påverkas av att de blir påminda om att de observeras. 
Anteckningarna gjordes dock i anslutning till observationerna för att inte tankar, känslor och 
intryck skulle gå förlorade allteftersom tiden gick. Vid första mötet introducerade ordföranden 
att en observatör skulle närvara men att de skulle se denna som en fluga på väggen och agera 
som vanligt. Under mötets gång har observatören enbart tilltalats vid ett fåtal tillfällen, men 
på luncherna som har pågått under drygt en timme har denna dock varit med som en i gruppen 
och ätit i företagets matsal eller i ett närliggande fikarum. Anteckningarna från mötet skrevs 
rent och sammanfördes med det som talats in på band vid dagens slut.  
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Det kvartalsvisa mötet var mer speciellt, då ledningsgruppen nyligen infört att dessa möten 
ska hållas hemma hos medlemmarna själva, för att lära känna personerna i gruppen på ett mer 
privat plan. Gruppmedlemmen som man är hemma hos ansvarar även för lunchen, samt har 
rundvisning av sitt hem. Vid detta möte var det svårare att hålla en låg profil då alla var med 
på rundvisningen, då observatören fick skjuts med en gruppmedlem på både dit- och 
hemvägen, samt var med och hjälpte till med maten. Denna försökte dock att vara så icke-
deltagande vid själva mötet som möjligt och var även vid detta möte placerad på en stol som 
var frånskild mötesbordet. I övriga delar gick det till som ovan beskrivna observation av 
verksamhetsstyrningsmötet.  
 
Vid enhetsmötet deltog observatören som åhörare precis som de anställda som kommit dit. 
Anteckningar togs om bland annat hur information kommunicerades, vilka budskap som 
skickades ut och vilka frågor som ställdes. Även här sammanställdes anteckningar och en kort 
sammanfattning talades in på bandspelare vid hemkomsten. Detta för att inte gå miste om de 
tankar och känslor som mötet väckte just då.  
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3 Resultat och diskussion 
 
Denna del är uppsatsens kärna och redogör för vad som framkommit under intervjuer, 
enkätundersökningen och vid observationerna. Diskussionen har vävts samman med resultatet 
för att underlätta för läsaren att följa med i det relativt omfattande materialet. 
 
 
3.1 Resultat från intervjuer med ledningsgruppens nuvarande medlemmar 

 
3.1.1 Positiva aspekter att bibehålla och förstärka för ledningsgruppen 

 
Klimatet 
 
Nästan samtliga medlemmar beskriver klimatet i gruppen i övervägande positiva termer. Man 
är en grupp med en utvecklad känsla för varandra, där kommunikationen är rak och det är 
högt i tak. Konflikterna är få, man har dock mycket diskussioner och man håller sedan i 
somras kvartalsmöten hemma hos varandra vilket utvecklar känslan för varandra ytterligare. 
Respondent 4 känner såhär angående gruppens klimat; 
 
”Ja, jag tycker att det är ett öppet klimat. Skulle jag säga något som de andra inte gillar så 
skulle jag få det direkt i ansiktet och det tycker jag känns som en trygghet i det, det kan vara 
jobbigt också, men det är faktiskt en stor trygghet i det. Det kommer tillbaks”. 
 
Respondent 7 håller med; 
 
”Ja det är högt i tak och det känner jag är en av de riktigt positiva delarna jämfört med 
andra ledningsgrupper som jag har erfarenhet från”. 
 
Respondent 2 berättar; 
 
”Det finns inte mycket konflikter inom gruppen, om man med konflikter avser sådana 
meningsskiljaktigheter som inte leder gruppen framåt. Däremot är det väldigt högt i tak inom 
gruppen och vi har ofta olika åsikter och diskuterar mycket. Jag tycker att denna 
ledningsgrupp alltid har haft högt i tak och inte har behövt lägga ner tid på att jobba fram ett 
sådant klimat. (Ordföranden) har en stor del i det hela. Man ska få ha meningsskiljaktigheter 
och vara sig själva. Det är viktigt”.   
 
Enligt Sandberg (1997) har arbetsklimat i flera studier visat sig vara den i särklass viktigaste 
faktorn för trivseln, resultatet och hur man utför sitt arbete i gruppen. Att klimatet upplevs 
som mestadels positivt kan således på många sätt prägla hur gruppen presterar resultatmässigt 
och enligt Ellmin och Levén (1994) har effektiva ledningsgrupper ofta ett stödjande klimat 
som kännetecknas av öppenhet, förtroende, gensvar och ömsesidighet. Det som har berättats 
under intervjuerna tyder på att denna grupps klimat för det mesta håller sig inom de stödjande 
ramarna och detta är något som gruppen bör värna om. Initiativet med att hålla 
kvartalsmötena i hemmiljö kan vara ett bra sätt att än mer utveckla känslan för varandra som 
många vittnar om finns i denna ledningsgrupp. Även att ordna någon 
grupputvecklingsaktivitet kan vara något som gruppen kan behöva kontinuerligt för att 
bibehålla det arbetsklimat man idag har. Yukl (2002) menar att ledaren måste vara den som 
initierar en sådan satsning och att den måste stödjas av en majoritet av medlemmarna för att 
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bli hållbar. Den senaste aktiviteten var för drygt 1,5 år sedan och sen dess har det även 
tillkommit två nya medlemmar i gruppen, vilket ytterligare underbygger behovet av en 
liknande satsning.  
 
Gruppen som sådan 
 
Gruppen som sådan fungerar på det hela taget väldigt bra enligt medlemmarna. Man tycker att 
de flesta är aktiva under möten, att man som grupp är proaktiv, effektiv och hela tiden strävar 
mot att bli bättre. Man tycker även att man är en strukturerad, dynamisk och flexibel grupp 
som är kompetent och bra på att lösa problem. Respondent 2 uppfattar gruppen på detta vis; 
 
” (Ordförandens) ledningsgrupp är utan tvekan den mest dynamiska ledningsgrupp med högt 
i tak och mest respekt, genuint intresse av att verka för gemensamma mål.  Väldigt bra 
samarbete. Vi jobbar i så stor utsträckning som vi kan för (företaget X) tillsammans”. 
 
Respondent 1 uttrycker saken såhär; 
 
”Vi har trevligt, vi är ena jävlar på att lösa akuta problem i organisationen och se till att den 
funkar, tittar man på organisationen så finns det väldigt få surdegar kvar inom 
(avdelningarna). Vi har inte haft några större olösta konflikter och så”.  
 
Vad gäller medlemmarnas engagemang är gruppen splittrad, vissa tycker att det finns ett lågt 
engagemang medan andra är väldigt positiva till detsamma. Respondent 3 säger till exempel 
såhär; 
 
”Alla är jätteengagerade, det känns som att alla vill. Vårt gäng jobbar för (enhet Y) och vi 
har (enhet Y)-hatten på oss när vi sitter där och vi sitter inte med vår egen avdelningshatt och 
kämpar för vår egen avdelning utan vi tittar på hela (enhet Y) och kämpar för dem”. 
 
Likaså respondent 1 uppfattade engagemanget hos gruppmedlemmarna som högt och 
uttrycker sig som följer; 
 
”De flesta brinner för det här, det tycker jag.  
Intervjuaren: På vilket sätt märks det? 
Ja, det är ingen som sitter och besvarar sina mail på mötena till exempel, det har det varit 
tidigare. Man kommer och det är en bra sak också. Man är aktiv, de flesta är aktiva under 
mötet. Det är ingen som så att säga detachar. Man kan se på kroppsspråket nästan att det är 
ingen som gör det. Alla är med. Sen är det klart att det är lite i varierande grad men jag 
tycker nog att alla är med”. 
 
Respondent 6 tycker att gruppen fungerar så bra att man inte bör göra några större 
förändringar i dagsläget. Han /hon svarar såhär på frågan om vilken som är gruppens största 
utmaning inför framtiden; 
 
”Att bibehålla det vi har idag, faktiskt. Jag tror att vi har nått långt. 
Intervjuaren: Hur tänker du då, bibehålla strukturen, personerna eller vad?  
Hur vi jobbar och samarbetar och gemensamt driver verksamheten.”  
 
Effektiviteten i gruppen hänger enligt Dahlkwist (2004) bland annat samman med om 
medlemmarna känner sig trygga med varandra, vilket utifrån vad som berättats under 
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intervjuerna verkar vara fallet i denna ledningsgrupp. En annan viktig byggsten för hög 
effektivitet är medlemmarnas motivation, vilken enligt ett antal respondenter har beskrivits 
som hög bland gruppens medlemmar. Det var dock ett antal respondenter som ansåg att 
motivationen hos vissa individer i gruppen för tillfället var låg. Därför kan det vara av intresse 
att försöka öka motivationen hos de gruppmedlemmar som inte känner starkt engagemang och 
samtidigt bibehålla den hos de medlemmar med ett stort engagemang. Det behövs balans i 
medlemmarnas grad av motivation, vilket skulle kunna göra gruppen än mer effektiv än i 
dagsläget. I grupper där motivationen är låg hos ett antal individer tenderar de motiverade 
personerna att dominera talutrymmet under mötet (Mattsson, 1990). Enligt Mattsson (1992) 
finns det ett samband mellan hur hög ambitionsnivå som medlemmarna i gruppen har och 
vilken typ av frågor som gruppen jobbar med. Låga ambitioner korrelerar med mestadels 
operativa frågor på agendan, medan höga ambitioner leder till mer utvecklings- och 
strategifokuserade dagordningar. Om man aktivt jobbar för att höja motivationen kan alltså en 
bieffekt av detta vara att gruppen lyfter blicken och blir mer visionära. Ordföranden i 
ledningsgruppen kan behöva fundera på vad som skulle kunna skapa motivation i gruppen i 
form av utmaningar eller belöningar. Enligt Mattsson (1992) kan ledaren skapa engagemang 
genom att ställa högre krav på medlemmarna i gruppen och det skulle möjligen behövas i 
detta fall. Det sista citatet från respondent 1 vittnar om att det har varit på ett annat sätt 
tidigare vad gäller engagemanget i gruppen och jämför man med den gamla situationen ter sig 
kanske dagens engagemang som högt. Att medlemmarna inte besvarar sina mail under mötet 
och aktivt deltar under sammanträdet bör dock kanske mer ses som underförstått för 
medlemmar av en grupp som leder en enhet som den aktuella och inte som ett tecken på 
brinnande engagemang. Det är även av yttersta vikt att få alla medlemmar i gruppen att känna 
som respondent 3 gör vad gäller gruppens samarbete över avdelningsgränserna. Detta 
resonemang återkommer och vidareutvecklas i redovisningen av gruppens 
utvecklingsområden. Att gruppen låter sig bli kritiskt granskad tyder också på att man är 
öppen för förbättringar och förändringar av dagens arbetssätt och vittnar om ett proaktivt 
förhållningssätt. Enligt Mattsson (1992) är en självkritisk ledningsgrupp ofta ett kännetecken 
på att gruppen är effektiv. Därför kan det vara att föredra att gruppen även i framtiden låter 
sig kritiskt granskas av studenter eller externa konsulter, för att ständigt sträva mot att 
utvecklas ytterligare.  
 
Struktur 
 
Nästa område som fick många positiva omdömen var den struktur som fanns kring gruppen 
vad gäller bland annat antalet möten, gruppstorlek och dokumentation av vad som sägs på 
mötena. Respondent 5 svarar såhär på frågan om hur han/hon tycker att gruppens möten 
fungerar; 
 
”Jag tycker att det fungerar bra. Jag tycker att det är bra saker som diskuteras och man får 
en agenda innan. De är väl sammansatta och balanserade”. 
 
Samma respondent svarar såhär på frågan om ledningsgruppen är lagom stor; 
 
”Ja, det tror jag, den får inte vara större men inte mindre heller. Jag tror att det finns risk att 
det blir svårt att ta beslut annars om man har större ledningsgrupp”.  
 
Mötesprotokoll skrivs efter ett rullande schema och alla i gruppen är med och ansvarar för 
detta. Detta är något som fungerar mycket bra och såhär beskriver respondent 7 förfarandet; 
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”Vi roterar protokollskrivandet och det hanteras efter ett väldigt noggrant schema som (en 
avdelningschef) håller och håller koll på vems tur det är. Jag tycker att det finns en poäng 
med det för det skapar en delaktighet, jag menar när man kommer dit så är man inte bara en 
representant för sin avdelning utan man är också en i ledningsgruppen. Och om man då 
tvingas sammanfatta hela mötet så utvecklas även den delen. Det fungerar bra och 
protokollen duger”. 
 
Respondent 3 svarar som följer på en fråga från intervjuaren om dokumentationen av vad som 
tas upp på mötena fungerar bra; 
 
”Ja det tycker jag. Vi skriver protokollen direkt och vi har (en avdelningschef) som håller 
reda på oss vem som ska vara sekreterare så det går runt. Vi har också en logg för 
strategiska frågor och en för taktiska frågor så att vi ett ganska bra system där måste jag 
säga”.   
 
Inför mötena med gruppen skickas en agenda ut några dagar i förväg vilket ger medlemmarna 
möjlighet att i början av mötet ha synpunkter och tillägg till densamma. Detta uppfattas som 
mycket positivt och bör därför bibehållas även i framtiden. Enligt Ellmin och Levén (1994) är 
det av yttersta vikt att det finns en agenda och den får gärna behandla strategiska frågor, 
medlemmarnas egna problem och sådana frågor som stärker samspelet i gruppen. Utan 
agenda riskerar mötet att bli ostrukturerade diskussioner som inte leder till resultat. Vad gäller 
storleken på gruppen har denna grupp på sju personer enligt Dahlkwist (2004) ett idealiskt 
antal medlemmar, då gruppen hamnar inom ramen av de fem till åtta medlemmar som visats 
sig generera det bästa arbetsresultatet i ledningsgrupper. Ordföranden har även berättat att 
man tidigare var fler personer i gruppen men detta reducerades så småningom till dagens antal 
för att få en mer effektiv grupp. Gruppen bör dock inte minskas ytterligare då små 
arbetsgrupper kan ha tillgång till begränsad total erfarenhet och kunskap, vilket enligt Maltén 
(1992) kan leda till magra diskussioner och svag problemlösningsförmåga. Dagens storlek på 
gruppen kan enligt Mattsson (1992) vara en bidragande orsak till det familjära klimat som har 
skapats i gruppen och samme författare hävdar att små grupper dessutom skapar mer aktiva 
gruppmedlemmar. Det är dock viktigt att belysa att ett alltför familjärt klimat kan ge grupper 
med tendenser till grupptänkande och detta bör undvikas i görligaste mån. Förutsättningarna 
för att gruppen ska kunna arbeta både med operativa och strategiska frågor som Mattsson 
(1992) förordar ökar då gruppen har ett system för att strukturera dessa frågor i form av en 
logg som följs upp vid varje möte.  
 
Ledarskap 
 
Gruppens ordförande och dennes ledarstil är ett av de ämnen som respondenterna har berört 
och mestadels har omdömena varit positiva. De flesta är överens om att ordföranden är en bra 
och naturlig ledare och att han är bra på att skapa en trivsam stämning i gruppen. Han 
omnämns dessutom som en ledare som strävar efter att utveckla gruppen och göra den mer 
heterogen. Respondent 6 beskriver det aktuella ledarskapet på detta vis; 
 
”(Ordföranden) är en bra ledare, han är visionär och entreprenör. Men han är inte en 
manager, jag brukar skilja på leaders och managers. Han pekar inte ut riktningen, han litar 
på andra, han ger inte klara direktiv om hur saker ska göras, han är ingen person som noga 
följer upp aktiviteter och prickar av att saker och ting motsvarar uppställda mål. Så att jag 
trivs bra med det ledarskapet, jag tycker om att ta ansvar själv och ta egna initiativ, så mig 
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passar det nog rätt bra. (…) Men det är ett bra ledarskap som jag ser det, inget tydligt 
ledarskap på så sätt att han styr verksamheten. Hoppas att du förstår vad jag säger”.  
 
Respondent 7 berättar om en utveckling som skett av gruppens syn på vad som ska 
åstadkommas. Den har på senare år blivit mer likriktad och detta kopplar respondenten till 
ledarskapet; 
 
”Även om det inte finns några mättal på det så vet vi vad som är viktigt och det är ju ett 
tecken på att det finns ett bra ledarskap, att vi inte är så spretiga längre. Det är en skillnad 
mot förut att då drog alla mer åt olika håll. Även om jag fortfarande kan tycka att var och en 
jobbar för sig för mycket så tycker jag ändå att vi drar åt samma håll. Det är ju ett tecken på 
att det har utövats någon form av ledarskap. (Ordföranden) har samlat ihop styrkorna så att 
vi numera drar åt samma håll”. 
 
Ledaren är någon som påverkar hela ledningsgruppens dynamik och kan i vissa fall ses som 
halva gruppen (Belbin, 1981). Den aktuella ledningsgruppen har haft samma ordförande i alla 
år och medlemmarna förefaller vara nöjda med det ledarskap som ordföranden utövar. 
Liksom Yeatts och Hyten (1998) förespråkar försöker inte ordföranden i denna ledningsgrupp 
att övertyga medlemmarna om att hans idéer och förslag är de bästa, utan främjar hela tiden 
att en intensiv diskussion, där fördelar vägs mot nackdelar, ska föregå besluten. Han 
omnämns även som visionär och entreprenör vilket enligt Pettersson (1994) är positiva 
egenskaper när det gäller att behandla strategiska frågor. Då ordföranden bestämmer 
dagordningen och har en visionär inställning, kan detta motverka att de strategiska frågorna 
försummas till förmån för de operativa frågorna. J:son Hansson (1988) menar att en 
ledningsgrupp som är mogen kan hantera en ledare med lägre auktoritetsgrad bättre än en 
grupp som är mindre mogen. De flesta medlemmar i denna grupp verkar trivas med 
ordförandens ledarstil som kännetecknas av just en relativt låg grad av auktoritet, vilket kan 
tyda på att gruppen är mogen.   
 
Feedback 
 
Att gruppen får den feedback som behövs är många i gruppen överens om. Ordföranden har 
varje måndag avsatt tid för varje avdelningschef där det finns utrymme för återkoppling både 
till avdelningschef och till ordföranden. Man har även ett årligt planeringssamtal som sedan 
följs upp utifrån hur det har gått under året. Viktigt att poängtera är att kvalitetssäkringschefen 
och projektledarchefen inte rapporterar till ordföranden för ledningsgruppen utan har egna 
globala chefer som man har den typen av samtal med. Man har även ett 
bonusbelöningssystem som de flesta tycker fungerar bra. Respondent 3 tycker att det blir 
lättare att ge feedback när man lämnar företagets lokaler och har möten eller konferenser i 
annan miljö; 
 
”Nu hade vi ju också ett möte ute hos (en av avdelningscheferna) på hans lantställe och då 
blir det ju också lite mer visionära diskussioner och det blir kanske lite mer sådana här 
feedbackövningar. Jag tycker att det är bra att bryta och någon gång ibland ha den typen av 
möten (…)”. 
 
Flera individer i gruppen menar att man kan rikta kritik till samtliga medlemmar i gruppen, 
inklusive ordföranden och att alla tar till sig vad som sägs. Såhär beskriver respondent 1 
situationen; 
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”Jag tycker inte att det finns något problem med att ifrågasätta och komma in på andras 
områden även om det inte är fullständigt accepterat att göra det än. Jag tycker ändå att det 
finns en viss accept att komma in och säga att arbetet som utfördes av en annan avdelning 
inte levde upp till standard. Man hamnar inte omedelbart i försvarsställning och säger att 
”det ska du skita i, det är mitt jobb”, utan istället säger man ” Jaha, tycker du det, jag ska ta 
och titta på det”. Det finns den biten och det gör det att jag tycker att det är högt i tak. Man 
kan rikta kritik både mot (ordföranden) och de andra”. 
 
Respondent 7 ser dock att återkopplingen skulle kunna utvecklas men att det samtidigt inte är 
något som är direkt nödvändigt, då det inte utgör ett problem; 
 
”Det är klart att det i ett idealt tillstånd skulle utvecklas men det är i dag långt ifrån ett 
problem. Jag tycker att vi är ganska raka”. 
 
Det öppna klimatet som många i gruppen tidigare vittnat om verkar också ha skapat ett 
naturligt förhållningssätt till feedback. Gruppens medlemmar känner att de kan kritisera 
övriga medlemmar inklusive ordföranden och detta skapar en rak kommunikation mellan 
medlemmarna. Enligt Yukl (2002) kan en ledare som är säker i sig själv lättare ta till sig 
feedback och efterlyser även att få ta del av medlemmarnas åsikter om arbetet som utförs. 
Denna grupp har till synes enligt detta resonemang en ledare med god självinsikt och ett gott 
självförtroende som uppmuntrar feedback och dessutom kan ta till sig av kritiken. Enligt 
Mattsson (1992) tyder konstruktiv kritik mellan medlemmarna i en ledningsgrupp på att 
gruppen är effektiv. Vid en eventuell grupputveckling med denna ledningsgrupp skulle man 
kunna genomföra någon form utav feedbackövning för att bygga vidare på den naturliga 
inställning till återkoppling som gruppen verkar ha. Som respondent 7 antyder så finns det i 
gruppen utrymme för ett utvecklat arbete med feedback och en grupputvecklingsaktivitet 
skulle kunna vara ett bra forum för att arbeta vidare med detta. De fasta tiderna varje måndag 
som gruppmedlemmarna har med ordföranden är ytterligare ett bra sätt att förmedla 
konstruktiv negativ och positiv kritik.   
 
Ansvar och samarbete 
 
Det råder en samsyn på att alla i gruppen tar ansvar för det som levereras från 
ledningsgruppen i form av beslut och liknande. Respondent 3 begränsar dock ansvaret till att 
gälla de frågor som personerna i gruppen kan; 
 
”Jag tror att alla tar ett 100 % -igt ansvar i de frågor de känner att de kan bidra med och 
hjälpa till med, men att det finns bitar som man inte kan tillräckligt bra för det”.  
 
Samarbetet mellan de olika avdelningarna fungerar enligt de flesta intervjuade på ett 
tillfredsställande vis. Om en avdelning har brist på personal kan en annan under en 
tidsbegränsad period låna ut personal dit. Detta fungerar idag mycket bättre än vad det 
tidigare har gjort. Respondent 7 berättar; 
 
”Vad man däremot är väldigt duktig på i den här ledningsgruppen så är det att hjälpas åt när 
man väl har ett problem så att säga. Säg att jag har för mycket folk hos mig och då kan de 
andra säga att det finns plats hos mig och lösa mitt problem på olika sätt. Även så finns det 
bra möjligheter att rotera folk på olika avdelningar så att individen får utvecklas, job-rotation 
helt enkelt. Där har vi kommit mycket långt om man jämför med hur det var tidigare i samma 
ledningsgrupp men med andra individer”. 
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Respondent 3 berättar att han/hon och två av de andra avdelningscheferna träffas regelbundet 
för att öka samarbetet mellan funktionerna ytterligare; 
 
”Jag till exempel har ju en fast tid med (en av avdelningscheferna) och vi försöker träffas och 
(den avdelningschefens) och min ledningsgrupp brukar träffas med jämna mellanrum. Vi 
brukar ha ett lunchmöte kanske en gång i kvartalet och likadant med (en annan av 
avdelningschefernas) ledningsgrupp. För att förbättra samarbetet mellan avdelningarna och 
det räcker ju inte bara med att (den andre avdelningschefen) och jag är överens eller (den 
förste) och jag är överens utan det är viktigt att dem vi jobbar tillsammans med är med och 
tar diskussionerna. Det tror jag har varit bra och nyttigt att man med jämna mellanrum 
träffas och stämmer av vad man håller på med, vad läget är och vart man vill nå”.  
 
Enligt Ellmin och Levén (1994) har ledningsgruppen ett gemensamt ansvar för hela 
verksamheten och för de beslut som fattas där. Det blir därför viktigt att individerna i gruppen 
verkligen ställer sig bakom de beslut som tas och kommunicerar ut dessa till organisationen 
på ett bra sätt. Mattsson (1992) menar att det i en effektiv grupp råder samstämmighet kring 
beslut och liknande. I den aktuella ledningsgruppen känner medlemmarna att alla tar ansvar 
för det som levereras, i den mån de är insatta i frågan. Detta är ett mycket positivt inslag i 
ledningsgruppens arbete och kan även sända ut signaler till resten av organisationen om att 
ledningsgruppen håller en enad front. Att avdelningscheferna försöker att hjälpa varandra när 
det blir problem på de olika avdelningarna är också det en viktig komponent för ett bra 
samarbete i ledningsgruppen. Detta visar att man försöker att se till enheten Y:s bästa snarare 
än till sin egen avdelnings bästa, då man lånar ut sin egen personal till bättre behövande 
avdelningar, vilket också kan sända positiva signaler ut i organisationen. Ett förslag på hur 
man ytterligare skulle kunna stärka samarbetet mellan de operativa cheferna är att införa 
möten med enbart avdelningscheferna. I dagsläget har tre av dessa redan ett visst samarbete 
men detta borde kanske utvecklas till att innefatta alla fyra avdelningschefer. Denna 
mötesform kan också förhindra att avdelningsspecifika frågor tas upp under 
ledningsgruppsmötena, då dessa frågor får ett eget forum i avdelningsmötena. Även de 
tekniska diskussioner som en del anser stjäl för mycket av ledningsgruppens tid skulle kanske 
reduceras om det fanns ett annat forum att diskutera detta på. Utöver de rent tekniska frågorna 
skulle man även kunna diskutera andra frågor som rör avdelningarna. En respondent menar att 
dagens vikariesystem har brister då det kan bli så att all personal är utlånad när avdelningen 
själv skulle behöva dem. Respondenten menar på att man borde ha ett system som garanterar 
att ett visst antal av en kategori medarbetare alltid ska finnas tillgängliga på avdelningen. 
Utlåningen av personal mellan avdelningarna skulle kunna vara just en sådan fråga som 
avhandlas på möten med enbart de fyra avdelningscheferna närvarande. I denna grupp skulle 
man kunna ta fram ett sådant back-up-system som denne respondent förordar om det finns ett 
intresse av det även där. 
 
 
3.1.2 Ledningsgruppens utvecklingsområden 
 
Motivation och risk för självgodhet 
 
De flesta medlemmar har suttit med i ledningsgruppen i över tre år och gruppens ordförande 
var med och startade upp ledningsgruppen 1996. Därefter har det varit en händelserik resa där 
bland annat medlemmar har bytts ut och en stor sammanslagning med ett annat företag har 
genomförts. I dagsläget verkar gruppen överens om att det inte råder någon kris på enheten 
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som resulterar i så kallade brandkårsutryckningar från ledningsgruppens sida och man känner 
att man har kommit väldigt långt i sitt arbete och inte kan utvecklas så mycket mer. 
Respondent 2 uttrycker sig såhär; 
 
”Jag ifrågasätter till exempel om projektet med din uppsats är rätt. Jag har en känsla av att 
ledningsgruppen är rätt bra, varför ska man då utveckla den? Det är bara en del smågrejer 
man kan jobba med. Frågan är om den tid man lägger på projektet kontra vad man får ut av 
det är värt det. Det är jag inte säker på. Egentligen kanske ledningsgruppen bör bytas ut 
eftersom många är bekväma på sina poster och relativt mätta”.  
 
Individernas motivation uppfattas olika av olika medlemmar i gruppen. Vissa tycker att alla 
känns jätteengagerade medan andra ser att det inte finns tillräckligt med utmaningar för 
samtliga. Respondent 4 berättar; 
 
”Det har gått så bra nu under många år så det är nästan så att de tycker att det är lite tråkigt. 
Samtidigt inser de också att det är en förbannad lyx och man ska vara väldigt glad att vi har 
nått dit. Det är suveränt, låt oss glädjas ett tag då och sen komma tillbaks och ta lite stryk. 
(…)När det gäller att komma någon vart med ledningsgruppens arbete så var det när vi 
började att jobba med det här väldigt nytt för oss och nu har det gått några år och vi har 
lyckats leverera en jävla massa bra resultat och då kan man säga att är vi då sporrade att 
göra en jäkla massa mer då? Nej, om vi ska vara ärliga är vi väl inne i en fas där man tycker 
att nu går det ju så jäkla bra så hur mycket mer behöver vi göra egentligen? Det är ju också 
så, om man ska vara klok, att om det nu rullar på så här bra och vi har en positiv spiral så 
kanske vi ska förvalta den så att det inte går åt skogen. Det är ju inget självändamål att vi 
hittar på en massa käcka idéer och ändrar på verksamheten om inte slutresultatet faktiskt är 
en stabil förändring”. 
 
Flera respondenter ser en fara för gruppen i att motivationen hos vissa är låg och att man 
känner att man har kommit så pass långt som man har. Gruppen kan bli för självgod och på så 
vis bli omsprungen av andra. Respondent 3 beskriver hur denne uppfattar gruppen i nuläget; 
 
”Just nu så är vi väl kanske lite för nöjda, det flyter väldigt bra. Vi har en arbetsbelastning 
som är helt ok, det funkar bra, folk är erfarna och sådär och det gör ju att folk blir lite för 
nöjda och tycker inte att det finns så mycket utmaningar längre. Jag tror att vi klarar av det 
som det är just nu och vi behöver inte göra jättemycket mer, men jag tror att skulle vi behöva 
göra mer så skulle vi kunna”.  
 
Respondent 7 fyller på; 
 
”Ja, men visst är det så, det är en tight ledningsgrupp, samkörd och stolt. Vi behöver inte 
fråga någon för vi kan själva och faran är att vi blir för självnöjda helt enkelt”. 
 
Det kan finnas en fara i att individer i gruppen ser grupputveckling som något överflödigt för 
den aktuella ledningsgruppen som respondent 2 beskriver. Om dessa tankar sprider sig till fler 
medlemmar i gruppen kan ordföranden få svårt att i framtiden arbeta mot att ständigt utveckla 
och förbättra ledningsgruppen. En grupp som inte utvecklas riskerar att inte bli tillräckligt 
effektiv och nå resultat som står sig i den hårda konkurrens som råder inom vissa branscher i 
dagens arbetsliv (Yukl, 2002). Samma författare menar att man aldrig kan skapa en hållbar 
utveckling av en grupp om inte en majoritet av gruppmedlemmarna ställer sig bakom ledarens 
initiativ. Flera medlemmar i gruppen vittnar om att gruppens framgångar de senaste åren har 
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inverkat på och reducerat motivationen för att åstadkomma ännu mer. Det skulle dock kunna 
vara som Ellmin och Levén (1994) beskriver, att gruppen är inne i en välbehövlig 
andningspaus efter en jobbig period, och att detta förekommer även i de mest effektiva 
grupper. Om så är fallet är det dock viktigt att denna paus inte blir alltför lång utan att man 
snart finner motiverande uppgifter som ökar individernas engagemang. Pausen kan även 
hänga samman med att man samlar kraft inför kommande ansträngningar. Enhet Y ska efter 
årsskiftet utöka både sin personal och sin verksamhet, då de inleder ett samarbete med en 
annan funktion på företag X. I och med detta utökas tiden som enhet Y är inblandad i 
forskningsprocessen och att implementera denna förändring är en stor utmaning för gruppen. 
Bristen på motivation i dagsläget kan således hänga samman med att man samlar kraft inför 
den kommande utmaningen, men denna paus borde vid detta lag vara över då förändringen 
som sagt sker redan vid årsskiftet. Som tidigare beskrivits vilar det ett stort ansvar på 
gruppens ordförande att utmana gruppen och ställa högre krav på individerna för att på så vis 
skapa engagemang. Mattsson (1992) hävdar att ordföranden genom att ställa högre krav på 
medlemmarna i gruppen kan skapa engagemang och motivation. Gruppens ledare har dock 
under intervjun berört den rådande bristen på motivation i gruppen och är medveten om de 
problem det kan innebära, men avvaktar medvetet och inväntar att individerna själva hittar 
motivation. Risken för att gruppen utvecklar en känsla av osårbarhet bör tas på största allvar. 
Molin (1994) menar att denna känsla ska ses som en varningssignal på att gruppen tappar i 
effektivitet och detta bör den aktuella ledningsgruppen vara uppmärksam på och försöka att 
förändra. 
 
Kommunikation 
 
Vid intervjuerna framkom att många känner att återkopplingen till personalen vad gäller 
beslut och vad som pågår i ledningsgruppen fungerar bristfälligt. Man beslutar om saker som 
inte är riktigt förankrat hos personalen. Respondent 5 uttrycker sig såhär; 
 
”Jag känner ibland att man kanske har åsikter om vart man ska komma men jag tror att man 
inte alltid… Jag tror att ledningsgruppen är ganska snabb med att formulera fram vart man 
ska vara och hur man ska göra det, men att sen kunna få med hela personalen in i det 
tänkandet, där tror jag att man kan bli bättre. Mig veterligen har man inte gjort några 
mätningar på om det är rimligt att ha dessa mål med tanke på personalens hälsa. Man 
behöver väl kanske inte göra det i detalj men ändå någon form utav mätning på vad 
personalen klarar av”. 
 
Det framkom även att det finns en känsla av att personalen inte riktigt har koll på vad som 
pågår i ledningsgruppen. Följande citat från respondent 2 belyser detta på ett bra sätt; 
 
” Men jag tror att vi inte är tillräckligt tydliga med, även om vi skriver en kommuniké efter 
varje möte som läggs upp på nätet, jag tror inte att vi är tillräckligt tydliga i vår återkoppling 
till våran personal med saker som vi gör som vi inte riktigt måste göra. Vi väljer att göra en 
del grejer som vi inte är tillräckligt tydliga med att förklara”. 
 
Även respondent 5 är inne på samma spår: 
 
”Jag tror att ledarskapet inom ledningsgruppen fungerar ganska bra men det är sen, det jag 
är osäker på är kommunikationen utåt och hur det upplevs i organisationen. Jag har fått 
väldigt lite, eller jag har fått en del feedback men där tror jag att man kan göra betydligt mer. 
Att få med sig hela avdelningen på det. Men det är mer utav en känsla jag har” 
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Att kommunikationen ut från ledningsgruppen till de anställda upplevs som bristfällig kan 
komma att bli ett stort problem för gruppen. Ledningsgruppen finns till för organisationens 
skull och inte för sin egen skull och organisationen måste känna detta. Som Ellmin och Levén 
(1994) beskriver, kan medarbetarnas ambitionsnivå sjunka om dem känner att de saknar 
förtroende för ledningen på grund av dennas bristfälliga informations- och 
kommunikationsförmåga. Risken för att detta ska ske kan reduceras genom aktiva insatser för 
att förbättra kommunikationskanalerna både ut från ledningsgruppen och in till den. Man 
skulle till att börja med kunna utveckla sättet som gruppen använder enhetens hemsida på. I 
dagsläget publiceras det som ledningsgruppen vill informera om bland övriga nyheter på 
hemsidan och det kan lätt försvinna i den allmänna informationen. Om man samlade all 
information från gruppen på en egen plats på hemsidan enbart avsedd för 
ledningsgruppsinformation skulle det kunna bli tydligare för de anställda var man hittar svar 
på frågor som rör gruppen. Här skulle man kunna publicera kommunikéer från 
verksamhetsstyrningsmöten, kvartalsuppföljningar, enhetsmöten (för de som missade detta), 
men även en presentation av gruppens medlemmar, plus representanterna för 
stödfunktionerna. Högström et al. (1999) förespråkar att ledningen om målet med 
kommunikationen är att sprida information till medarbetarna, bör använda sig av skriftliga 
kanaler, exempelvis Internet. Detta skulle kunna underlätta för bland annat nyanställda att 
snabbare få ansikten och namn på de personer som leder enheten Y. Idag finns ingen skriftlig 
information om vilka som är medlemmar i ledningsgruppen lättillgängligt. För att underlätta 
för en tvåvägskommunikation skulle man på samma plats på hemsidan kunna öppna ett forum 
där medlemmar ur ledningsgruppen svarade på inkomna frågor från medarbetarna. Detta 
skulle öppna upp för feedback direkt till ledningsgruppen från organisationen och en 
möjlighet för ledningsgruppen att kunna förklara hur man resonerat kring exempelvis ett 
specifikt beslut. Det skulle på ett smidigt sätt bli möjligt att från vilken plats man än innehar i 
organisationen kunna göra sin röst hörd istället för att gå via sin närmaste chef. Detta 
samtidigt som det inte tar för mycket av ledningens dyra tid i anspråk. Ledningsgruppens 
större utrymme på hemsidan skulle kunna öka förtroendet för gruppen, tack vare att de blev 
mer synliga för organisationen och kommunikation och informationen förbättrades.   
 
Kvalitetssäkringsfunktionen 
 
En av posterna i ledningsgruppen ska en kvalitetssäkringschef inneha. Denna funktion är en 
viktig del av den aktuella branschen då kvaliteten på arbetssätt och metoder behöver 
utvärderas kritiskt och kontinuerligt. Det är dock en ganska utsatt roll i en ledningsgrupp då 
innehavaren av denna kan ses som en bromskloss för övriga medlemmars verksamheter i det 
kreativa arbetet som rör forskning och utveckling. I den aktuella ledningsgruppen har denna 
post varit väldigt svår att tillsätta under en lång tid och vikarier som plockats från 
avdelningarnas linjer har varit lösningen hittills. Högste chefen för denna funktion har varit 
global men den lokala ledningsgruppen har haft möjlighet att ha synpunkter på de kandidater 
som chefen valt ut. De alternativ som har kommit upp har röstats ned av ledningsgruppen och 
den person som innehar posten i dagsläget tillträdde i november 2004 och vikariatet upphör 
vid årsskiftet 2005-2006. Personen går då tillbaka till sin tidigare tjänst som gruppchef på en 
av avdelningarna på enheten Y. Respondent 4 redogör för denna process; 
 
” Nej, det är inte klart vem som kommer in efter (kvalitetssäkringschefen) och där var 
(globala kvalitetssäkringschefen) sen precis som förra gången när han rekryterade någon 
efter (fd kvalitetssäkringschefen). Jag vet bara att (kvalitetssäkringschefen) har öppnat 
dörren för att kunna vara kvar året ut. Förhoppningsvis hittar (globala 
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kvalitetssäkringschefen) någon då som är tillräckligt bra så att vi kan få in någon. (Globala 
kvalitetssäkringschefen) hade presenterat ett antal kandidater här innan sommaren men det 
vara bara det att de kandidaterna var inte tillräckligt starka”.  
 
Respondent 7 ser också ett problem i att det inte är en och samma person på 
kvalitetssäkringsposten med tanke på engagemanget för dessa frågor; 
 
”(Kvalititetssäkringschefen) är ju bara inne på vikariat i ledningsgruppen. 
(Kvalitetssäkringschefen) ska ju snart tillbaka till (sin avdelning) och rapportera in till 
(avdelningschefen) och det är inget bra för vi får aldrig liksom nån riktig, som tar ett ansvar, 
och jag säger inte att (kvalitetssäkringschefen) inte tar ansvar men han ska snart därifrån och 
då blir det inte riktigt samma engagemang. Vi hoppas ju att det snart blir klart vem som tar 
över”. 
 
Rollen som chef över kvalitetssäkringen har framstått som relativt svår att tillsätta. Posten är 
kvalificerad vad gäller ansvar och chefskap, men då gruppen man blir chef över är relativt 
liten kan kvalificerade personer tycka att det inte ger en tillräcklig utmaning. Det blir en 
inkongruens mellan de kvalifikationer som jobbet kräver och storleken på gruppen vilket kan 
ha bidragit till rekryteringssvårigheterna. Dessa svårigheter är något som blir ett orosmoment 
för gruppen som kan komma att sakna en viktig del i januari 2006. Respondent 7 beskriver 
följande; 
 
”(Kvalitetssäkringschefens) vikariat går ut i december i år. Det är klart att det är irriterande 
och ett orosmoment för vår grupp. Det blir väl lite det att (globala kvalitetssäkringschefen) 
får kliva in där och ta den rollen och vi behöver ha någon som vi kan ta en konstruktiv dialog 
med, men jag förstår att det är svårt att hitta någon. Det krävs en person med rejält med skinn 
på näsan för det är en ganska svår tjänst, en blåsig tjänst att ha och nu tycker jag att den har 
varit lite väl utsatt då. Så (globala kvalitetssäkringschefen) har säkert svårt att hitta någon”.  
 
Under våren 2005 har det dock stormat extra mycket kring den aktuella 
kvalitetssäkringsposten då man genomgår en förändring i arbetssätt som strävar mot att göra 
kvalitetsarbetet mer proaktivt och förebyggande. I samband med dessa förändringar har stora 
spänningar i ledningsgruppen uppstått som har påverkat stämningen i gruppen. Respondent 3 
uttrycker det såhär; 
 
” Vi har idag en konflikt med en avdelning som har rätt mycket bekymmer inom sin egen 
organisation, de funkar inte speciellt väl, så att det här har tragglats väldigt många vevor nu 
och det har varit uppe till diskussion väldigt många gånger. Och det jag själv känner är att vi 
kan inte lösa den här problemställningarna vi har inom den här avdelningen men det känns 
som att det sättet som vi har diskuterat det på och ältat det har ändå inte lett framåt. Det har 
inte varit konstruktivt utan det har blivit lite infekterat. (…) Jag är inte säker på hur man ska 
göra för det finns förmodligen bara en lösning och det är inte en lätt lösning och vi kan inte 
göra den lösningen åt dem. Samtidigt skapar hela det här sättet det har hanterats på dålig 
stämning och det är inte bara hos oss i vår grupp utan den går ju ut i organisationen också”.  
 
Respondent 7 fyller på; 
 
”Men det framförs lite hårt, hur orden läggs och vi har haft en fråga som har följt oss under 
våren här. Det är relationen mellan (kvalitetssäkringschefen) och de övriga. 
(Kvalitetssäkringschefen) har en litet speciell funktion som kvalitetssäkrare och det ska vara 
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en litet granskande funktion och där kan det bli motsättningar ibland. Och den diskussionen 
tycker jag inte har varit bra, man har sagt att det är ett kvalitetsfunktionsproblem snarare än 
att vi har ett problem och inte fungerar bra. Det har blivit väldigt mycket peka finger på 
(kvalitetssäkringschefen) och där kan jag inte se att det bara är den enes problem. Det krävs 
två för att det ska bli bråk så där har det varit lite hårt tycker jag och där har det också sagts 
ifrån från (kvalitetssäkringschefen). Visst det finns ett litet problem eller ett stort problem där, 
det beror på hur man ser på det”. 
 
Denna fråga ter sig som den svåraste nöt som ledningsgruppen har att knäcka, samtidigt som 
den är en av de viktigaste. Att gruppen under en lång tid inte har haft en fast person på posten 
utan har tillsatt posten med vikarier från de fyra olika avdelningarna har bidragit till 
ytterligare problematik. Kvalitetssäkringsfunktionens huvuduppgift är att vara kvalitetssäkrare 
för arbetet som utförs på de fyra avdelningarna. Har man då som dagens kvalitetsansvariga 
jobbat under en av cheferna i ledningsgruppen och efter att vikariatet utgår ska tillbaka till sin 
gamla post kan detta påverka hur man utför arbetet på sin tillfälliga post. Tidigare hierarkier 
kan föras in i gruppen och det kan vara svårt att vara kritisk till arbetssättet hos en tidigare 
överordnad. Det kan vara svårt att känna att man är på samma nivå och har samma inflytande 
som sin gamla chef, då man bara gör ett kort inhopp i ledningsgruppen och det tar tid att bli 
varm i kläderna. Enligt Yukl (2002) ges oftare medlemmar med mer makt och status större 
utrymme i ledningsgruppen, medan de med lägre får en mer passiv och tystlåten roll i 
gruppen. Författaren nämner just problematiken med att en person med lägre makt och status 
ofta har svårt att kritisera och ifrågasätta personer vars makt är större. J:son Hansson (1988) 
belyser även problemet med att nytillkomna medlemmar inte ges lika stort utrymme som 
seniora medlemmar och detta kan ha spelat roll i fallet med kvalitetssäkringschefens ställning 
i denna grupp. Här har gruppens ordförande en viktig roll när det gäller att lyfta fram den 
nytillkomne i diskussionen och snabbt göra honom/henne delaktig i gruppen (Yukl, 2002). 
Det är av yttersta vikt att tjänsten för det första blir tillsatt med en person vars avsikt är att 
stanna på posten tillsvidare. För det andra krävs det att personen i fråga har en gedigen 
kompetens och erfarenhet, också det för att reducera de hierarkiska skillnaderna som annars 
skulle kunna uppstå. Det är att föredra att personen rekryteras antingen externt eller möjligen 
från kvalitetssäkringsorganisationen bestående av åtta personer, detta för att minska risken att 
före detta chefer riskerar att hämma den kritiska granskningen av avdelningarna. 
 
Motsättningarna som har uppstått i gruppen och som rör kvalitetssäkringsfunktionen som ett 
antal respondenter har behandlat under intervjuerna, verkar inte ha blivit ordentligt utredda. 
Respondent 3 och 7 beskriver diskussionerna kring problemet som hårda och infekterade och 
respondent 3 menar att man har ältat ämnet fram och tillbaka utan att nå en lösning. Den 
dåliga stämning som sättet frågan har hanterats på har skapat kan enligt respondenten ha 
spridit sig ut i organisationen och påverkat denna negativt. Det är viktigt att gruppen inte 
sopar problemet under mattan utan går till djupet med vad som har hänt. Gruppen skulle 
kunna ta sig tid att sätta sig ner och föra ett öppet samtal om varför situationen har blivit som 
den har blivit och vad man hade kunnat hantera på ett annorlunda sätt. Man skulle även kunna 
föra diskussioner om hur man ska hantera problemet i framtiden och även diskutera hur man 
kan förbereda sig inför den nya kvalitetssäkringschefens tillträdande. Yukl (2002) förespråkar 
denna arbetsmetod som frekvent används i det militära men som ännu inte helt etablerats i 
näringslivet. Om aktiviteten genomförs på ett bra sätt kan gruppen lära sig att hantera 
liknande situationer i framtiden genom att lära av sina tidigare misstag.  
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Mål, vision och strategi 
 
Vid intervjuerna har ett flertal medlemmar i ledningsgruppen berört gruppens brist på mål att 
sträva mot och hur detta påverkar gruppens arbete. Respondent 1 förklarar; 
 
”Vi har en bristande målbild på vad vi vill åstadkomma och det tror jag är själva 
huvudproblemet. (…) Det som saknas det är att vi har inget mål att sträva efter och det 
betyder också att vi nyttjar inte potentialen hos ledningsgruppen för har vi inget gemensamt 
mål att sträva efter så går det lite på tomgång. Vi löser problemen här och nu vad gäller att 
sortera ut hur organisationen ska fungera och utvecklingen och så vidare och så vidare. Men 
vi har inga verksamhetsmål direkt”.  
 
Även respondent 7 är kritisk till hur arbetet bedrivs vad gäller mål- och resultatuppföljning; 
 
”Och sen, vad är det egentligen vi ska åstadkomma, dvs. resultaten, nej där tycker jag inte 
heller att jag får en tydlig bild av att vad är vad är det vi ska göra och åstadkomma och vad 
är målen med det vi gör i form av förändringar. Vad är det vi ska åstadkomma inför den här 
förändringen och följa upp det? Det känns fladdrigt alltså”. 
  
Ytterligare kritik riktas mot ledningsgruppens sätt att arbeta vad gäller kort- och långsiktighet. 
En del medlemmar anser att gruppen är för fokuserad på kortsiktiga problem och lösningar. 
Respondent 1 berättar; 
 
”Heller inte, eftersom vi inte har det där övergripande målet, jag kommer tillbaks till det och 
det låter som någon bra ursäkt till att saker och ting inte fungerar, men det gör ju också det 
att vi löser ett problem och vi är en duktig gruppering på att lösa akuta problem i 
verksamheten, väldigt kompetent och aktiv gruppering. I och med att vi inte har någon 
långsiktighet i arbetet, ingen riktig måluppfyllnad, du pratade om High Performing Teams 
förut och jag var tvungen att ta reda på lite om vad det var, det är ju det här gemensamma 
målet som vi inte har och då får man ju inget ordentligt tryck i ledningsgruppen heller”. 
 
Respondent 5 håller med; 
 
”Jag tror att det finns tendens till att se på problem lite kortsiktigt. Man kanske inte är så 
övergripande, utan går in mer på detaljer”. 
 
En viktig beståndsdel i ett effektivt team är enligt Dahlkwist (2004) att gruppen har ett 
gemensamt och tydligt mål att jobba emot. Ett antal respondenter kan inte se att det inom 
denna ledningsgrupp finns just en sådan målbild att arbeta mot och anser att detta påverkar 
resultatet av gruppens arbete negativt. Om gruppen och i synnerhet ordföranden gjorde målet 
med arbetet och vad som ska åstadkommas klart och tydligt för alla medlemmar skulle detta 
kunna få till följd att gruppen blev mer effektiv. Likaså att det fanns ett mer långsiktigt 
tänkande i gruppens arbete. Som det är i nuläget är gruppen enligt vissa medlemmar väldigt 
kompetent vad gäller att hantera kortsiktiga och akuta problem i organisationen. Om man 
satsade på att utveckla ett mer långsiktigt problemlösande skulle man kunna bli mer förberedd 
på utmaningar i framtiden och möjligen hantera dessa på ett bättre sätt. Grupputveckling 
inriktar sig ofta enligt Mattsson (1992) på att se till mer långsiktiga problem och frågor, varpå 
detta ytterligare stödjer de tidigare förslagen på att ordna en grupputvecklingsaktivitet inom 
kort. Det framkom vid intervjuerna även önskemål att ibland ha möten som var mer 
strategiskt inriktade där man inriktade sig specifikt på mer långsiktiga problem. Dessa kan lätt 
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glömmas bort i dagsläget. Vid sådana möten, som förslagsvis kan hållas i samband med 
kvartalsuppföljningen, skulle man även kunna ge utrymme för diskussion av vad som händer i 
omvärlden och hur detta kan komma att påverka företaget X inom loppet av 5-10 år. Något 
som flera respondenter berörde som en stor utmaning för gruppen att identifiera och förbereda 
sig på.  
 
Mellanmänskliga relationer och gruppen som sådan 
 
Enligt vissa utsagor som berättats under samtalen med cheferna har det framkommit att det 
finns tendenser på att man försöker att hävda sig avdelningsvis mot varandra och inte alltid 
ser till enheten Y:s bästa. Respondent 5 beskriver hur han/hon uppfattar situationen; 
 
”Sen kan jag väl tycka att den lokala ledningsgruppen kan ha ganska mycket av att man ser 
till sin egen funktion som viktig, att man ska, till viss del så är det så att man måste skydda 
dem sina, men det kanske är så det ska vara. Det kan vara att man till och med säger att för 
våran verksamhet är det viktigt, att man kanske inte alltid ser till kompromisslösningar utan 
man vill driva igenom sina saker. Det är inte alltid det är så heller,det är inte bara på det 
sättet, men det händer”.  
 
Respondent 2 berättar vidare; 
 
”Ofta lyser det igenom att det är självändamål som styr vissa personer. Då tar individens 
egen vinning över framför gruppens eller organisationens. Det kan lysa igenom att ens egen 
avdelning och dess resultat är det viktigaste och detta är synd. Man behöver hjälpa varandra 
med budget och liknande och även med våra (vikariesystem) där vi lånar ut personal till 
varandra”.  
 
Även respondent 3 ser samarbetet mellan avdelningarna som ett utvecklingsområde; 
 
” Jag tycker att det finns en blandning, jag tror vi gör rätt mycket och om man jämför med 
kollegor på andra ställen så funkar det här jättejättebra, men jag tror nog att man skulle 
komma upp flera steg genom att hjälpa varandra och så. Kanske släppa litegrann på 
prestigen och inte vara rädd att få en kniv i ryggen. Inget stort problem och vi jobbar väldigt 
bra men att visst vi borde ta ett steg till”.  
 
Gruppen är om man ser till kön, utbildningsbakgrund och ålder relativt homogen och detta har 
en del respondenter behandlat under intervjuerna som negativt för gruppen. Respondent 7; 
 
”Det finns en fara i det och det är väl just för att vi är så lika och homogena. Och att det är 
inte är en tillräcklig mångfald, vi är alla ungefär samma typer. Jag menar, vi har alla 
naturvetarbakgrund och vi har våra tankemönster”. 
 
Respondent 3 uttrycker sig såhär; 
 
”Och just den delen tror jag med vår egen ledningsgrupp, herregud vi är jämngamla, vi 
kommer från samma ställen, vi har samma utbildning, de flesta av oss har jobbat tio år och 
mer här och det gör ju att det kan bli för homogent”. 
 
Många tog upp det faktum att det numera bara sitter med en kvinna i ledningsgruppen som en 
negativ aspekt. Tidigare var de två stycken men den ena fick ett annat jobb och slutade och 
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det känner en del i gruppen av. När stämningen i gruppen kommer på tal är den vanligaste 
benämningen att den är ”grabbig”, vad gäller skämt, sätt att prata på och vad man pratar om. 
Även respondent 2 ser faror i detta; 
 
”Ja absolut, jag tror att vi skulle behöva mer kvinnor i ledningsgruppen. Kvinnor tänker 
annorlunda och hanterar problem på ett annat sätt än män. Det kan lätt bli en grabbig attityd 
i gruppen och jag tror att gruppen skulle må bra av lite mer feminina inslag. Vad jag vet finns 
det dock ingen specifik handlingsplan för att få fram fler kvinnor till ledningsgruppen”. 
 
Respondent 4 belyste svårigheten med att göra ett klimat i gruppen som passar både män och 
kvinnor; 
 
” Det är svårt att vara man och förstå i alla avseenden hur man gör ett bra klimat även för 
kvinnor. Jag tror även att det är svårt att vara kvinna och göra ett bra klimat även för män 
likväl. Jag kan ju fråga och jag försöker se till att det inte blir för grabbigt med felaktiga 
skämt och liknande. Och att det finns värme och omtanke, att det inte är för mycket av sånt 
ryggdunk och sådär. Det är det jag kan göra, mer begriper jag inte”. 
 
Andra fokuserar på att blandningen av personligheter i gruppen inte är tillräcklig och 
respondent 1 berättar följande; 
 
” Det är väl större fara, om man ska vara ärlig, det är väl egentligen inte kön, ålder och 
utbildning som är det stora problemet utan problemet ligger ju i sammansättningen av 
personligheter. Det är viktigare att det är rätt personligheter och att det är spridning bland 
dessa och det har vi inte riktigt. Ja, det saknas en person som är mer kreativ än vad vi är. Det 
saknas också en person som ser större än vad vi gör, jag tror att vi är ganska så 
målfokuserade, alla som sitter i ledningsgruppen och även om det finns visionärer så 
efterlyser jag mer kreativitet. Sen så tror jag att det skulle kunna vara bra med nån, det finns 
ju personer här som bryr sig om personalen, men jag tror att man behöver ännu mer 
humanriktning än vad vi har, vi är ganska tekniska allihop i gruppen. Därför tycker jag att 
man rent personlighetsmässigt skulle behöva sprida ut den”. 
 
Alla i ledningsgruppen har jobbat på andra positioner på enheten Y från början och sedan 
jobbat sig till den position som de idag innehar. Detta innebär att de har många års erfarenhet 
av företaget och branschen och kanske också har vuxit in i den. Detta har uppfattats som 
negativt av vissa i ledningsgruppen. Respondent 3 berättar; 
 
”Det finns inga ögon utifrån, vi hade ju (en f.d. medlem) här (…) och hon hade ju inte vår 
bakgrund över huvud taget. Det var en frisk fläkt (…) hon hade ett annat sätt att se på saker 
som var nyttigt att få in. Det är bra att ibland få in nya ögon och någon som kanske inte har 
växt in i organisationen och jag menar, skulle vi byta ut någon av oss andra är det en stor 
risk att ersättaren skulle bli någon som redan jobbar inom (enheten Y). Och då är vi formade 
och stöpta på samma sätt”.  
 
Det finns ytterligare en risk som uppkommer när alla kommer från samma enhet och har ett 
förflutet ihop och det är att det kan finnas gamla band och relationer som hämmar i den nya 
rollen man hamnar i. Respondent 3 berättar vidare; 
 
”Jag känner att det nästan kan bli inavel ibland, jag menar jag sitter i en ledningsgrupp där 
jag har en nuvarande chef och två före detta och det kanske också är en ganska konstig 
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situation egentligen. (…) Det gör ju att man känner varandra ganska väl men det gör väl 
kanske också att man hanterar det här på ett sätt som kanske inte är riktigt bra”. 
 
Åsikterna går isär huruvida det inom gruppen finns inslag av att man hävdar sig avdelningsvis 
mot varandra eller ej. I ”positiva aspekter att bibehålla och förstärka enligt ledningsgruppens 
medlemmar” som redovisades ovan, framkom att det finns medlemmar i ledningsgruppen 
som anser att gruppen mestadels jobbar för enheten Y och inte för den avdelning man 
representerar. Det finns dock individer som uppfattar situationen på ett helt annat sätt. Till och 
med respondent 3 som först tyckte att alla jobbade för enheten Y i ledningsgruppen och inte 
satt med sina egna avdelningshattar, medger senare att samarbetet är ett utvecklingsområde. 
Problemet med att självändamål styr individerna framför gruppens och organisationens bästa 
kan förmodligen bäst stävjas genom att i första hand ordföranden blir medveten om att det 
finns medlemmar i gruppen som uppfattar situationen på detta vis. Genom sin ökade 
medvetenhet kan han sedan göra den medlem som eventuellt sätter sin egen vinning framför 
gruppens och organisationens bästa uppmärksam på det och påtala att detta inte är ett önskvärt 
beteende. Det skulle kunna diskuteras på den fasta tid som varje avdelningschef har med 
ordföranden på måndagar och i de fall det rör sig om personer som inte har dessa fasta tider 
skulle man kunna ordna ett vanligt möte.  
 
Att gruppen är homogen vad gäller kön, ålder och bakgrund kan enligt Pettersson (1994) vara 
en styrka i det korta loppet. Det går snabbt att fatta beslut och man ser snabba resultat av 
gruppens arbete. Antar man dock ett mer långsiktigt perspektiv kan gruppen komma till korta, 
vad gäller att föra konstruktiva diskussioner, att fatta beslut och vid bedömning av situationer. 
Det finns även åsikter inom gruppen om att sammansättningen av personligheter likaså den är 
för homogen, där det framförs att man saknar både kreativitet och mer humaninriktning i 
ledningsgruppen. Gruppen hade tidigare en medlem som minskade homogeniteten i och med 
att hon var kvinna, med en annan utbildningsbakgrund än majoriteten och dessutom med en 
mer kreativ sida än de övriga. Många medlemmar i gruppen har vittnat om sina positiva 
erfarenheter från tiden då denna person var en del av gruppen och har samtidigt uttryckt att 
man gick miste om en viktig komponent, då hon valde att ta en annan tjänst. Vid en framtida 
rekrytering kan man se till dessa åsikter och ha en aktiv plan för att göra gruppen mer 
heterogen, vad gäller personlighet, utbildningsbakgrund, etnicitet, kön och ålder. Detta kan 
förhindra att man i gruppen utvecklar ett grupptänkande, som Janis (1982) menar kan uppstå i 
för homogena och sammansvetsade grupper. Den mansdominerade gruppen har enligt många 
medlemmar en grabbig stämning, som visar sig genom sättet man pratar på, vad man pratar 
om och vilka skämt som förekommer. En respondent tar upp svårigheten med att göra ett bra 
klimat även för kvinnor i dagsläget. Om man rekryterade in fler kvinnor i gruppen borde det 
kunna påverka hur klimatet blir, då varje gruppmedlem och dennes personlighet enligt 
Mattsson (1992) påverkar dynamiken i gruppen. Enligt Sargent (1981) är dock grupper med 
både kvinnliga och manliga medlemmar att föredra, då dessa grupper har visat sig lösa 
problem överlägset bättre än grupper bestående av medlemmar med samma kön. För att 
komma till rätta med hela denna problematik, bör man således gemensamt åstadkomma en 
handlingsplan för ökad heterogenitet som skulle användas vid framtida rekryteringar. I 
nuläget är rekryteringsprocessen för att finna en ersättare till den nuvarande 
kvalitetssäkringschefen i full gång och denna borde kunna ske med denna plan i bakhuvudet. 
Självklart ska kandidaterna uppfylla de kriterier som krävs för att bli aktuell för en sådan 
betydelsefull roll, men då det finns två kandidater med likvärdiga meriter kan 
heterogenitetsplanen komma att avgöra till fördel för den kandidaten som gör 
ledningsgruppen mindre homogen, så kallad positiv särbehandling. Det är dock enligt Ellmin 
och Levén (1994) väldigt viktigt att en heterogen grupp har ett samstämmigt mål att sträva 
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mot då gruppen annars riskerar att bli för spretig. Den i denna studie undersökta 
ledningsgruppen har av vissa medlemmar kritiserats för en bristande målbild och detta är 
viktigt att åtgärda i samband med att gruppen inför en plan för en mer heterogen grupp.  
 
Ett problem som tas upp under en av intervjuerna är att de flesta som hamnar i 
ledningsgruppen har jobbat sig upp inom organisationen och därför kan ha olika tidigare band 
med övriga medlemmar i ledningsgruppen. Det kan bli lite av inavel i gruppen och likaså här 
kan man hämmas av att före detta chefer ingår i gruppen. Man skulle kunna stävja även detta 
genom att främja en rekrytering av fler externa personer som saknar tidigare band med 
organisationens medlemmar. Efter att rekryteringen av kvalitetssäkringschefen genomförts 
och arbetet börjat rulla på kan det även vara motiverat att ha någon slags 
grupputvecklingsaktivitet som varar flera dagar, gärna utanför företagets lokaler. Detta för att 
verkligen få den nye medlemmen att känna sig välkommen i gruppen och för att i ett tidigt 
skede försöka förhindra den obalans som enligt J.son Hansson (1988) lätt uppstår mellan 
nytillkomna medlemmar och de mer seniora medlemmarna. Den senaste aktiviteten som var 
förlagd till en sameby i Ammarnäs hölls som tidigare nämnts för 1,5 år sedan och var mycket 
uppskattad. Sedan dess har ytterligare två personer tillkommit till gruppen och det är 
ytterligare skäl till att en grupputvecklingsaktivitet bör anordnas. 
 
Mötesrutiner och uppföljning 
 
Många av de kritiska synpunkter som framkom under intervjuerna rörde de mer konkreta 
situationerna såsom gruppens möten och strukturen rörande dessa. Flera gruppmedlemmar 
berörde frågan om man verkligen behandlade de frågor man skulle på mötena. Respondent 2 
säger såhär; 
 
”Det kan bli för mycket akademiskt snack om molekyler. Det blir mycket detaljinformation på 
grund av att folk är intresserade, plus att man måste hävda sig”. 
 
Respondent 7 har gjort liknande iakttagelser; 
 
”Det är en sak jag har reagerat på och märkt när jag kommit till den här ledningsgruppen att 
det blir lite mycket att det som presenteras och diskuteras är specifikt för ( en avdelning) 
exempelvis och det blir för mycket av de avdelningsspecifika frågorna och för lite av det som 
faktiskt är gemensamt för ledningsgruppen. Det är en intressant iakttagelse faktiskt för det 
trodde jag inte”. 
 
En mötesform som har fått mottaga mycket kritik under dessa samtal är det så kallade 
kvartalsvisa mötet, där avdelningarnas siffror presenteras följt av en strategisk diskussion. 
Många tyckte att de präglades av redovisning av siffror och ingen diskussion om dessa. Såhär 
uttrycker sig respondent 7; 
 
”För mig var det som att 75-80 % av mötestiden handlar om att gå igenom vad som hänt 
inom (de olika avdelningarna) och så vidare och vi hinner liksom aldrig komma till det som vi 
har gemensamt och våra frågor för (enheten Y). Det hinns inte med. Det sa jag direkt faktiskt 
till (ordföranden) att jag tyckte att det var en konstig balans och jag kan se poängen med att 
en gång per år så gör man lite djupdykning i vad som händer inom (en viss avdelning) eller 
vad det nu är. För det skapar ju också nåt slags av känsla av att man är delaktig i de andra 
funktionerna också, men det får inte ske på bekostnad av vad som är våra gemensamma 
frågor. Där tycker jag att balansen är lite fel som sagt”. 
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Respondent 1 instämmer och kopplar även detta till tidigare berörda problem med avsaknad 
av ordentliga mål att arbeta mot; 
 
” Men för att få lite stuns i det här så krävs det att vi har en mycket tydligare målbeskrivning, 
för att nu på kvartalsmötena så följer man upp hur det har gått för avdelningarna och för 
enheterna och såna saker. Men vi följer inte upp det med avseende på vilka mål och vad vi 
vill driva och då blir det mer att man redovisar vilken sjukfrånvaro man har fått och vad som 
har hänt men det blir lite mera passivt beskrivande av hur situationen har varit under 
kvartalet. Jag menar, det är bra och viktig information men det intressanta det är ju om vi har 
ett tydligt utmejslat mål som vi har och ska nå till. Sen följer man upp med avseende om man 
når det målet och då kan man ju sätta ett tryck i organisationen för då kan man ju sätta 
någon relation till hur man har spenderat sina resurser under kvartalet eller om man har 
gjort någon förändring. Om man har kommit närmre sina mål eller om man har ökat 
effektiviteten och då måste man ha någon form av mått och någon form utav idé på vart man 
vill komma, och det har inte vi (…)”. 
 
Respondent 3 skulle vilja ha dessa möten mer sällan än idag och också med ett litet annat 
upplägg än dagens; 
 
”Jag tror inte att du ska ha oftare än kvartalsmöten och jag är inte säker på att det upplägget 
som vi har idag är det optimala med de presentationerna och sådant. Utan jag tror att 
möjligen skulle vi kanske inte behöva visa de resultat som vi visar för varandra så ofta som 
varje kvartal utan kanske varje halvår eller en gång om året. Man kanske snarare skulle 
kunna ta en dag iväg nånstans och prata lite mer visionärt och allmänt i stället för att som nu 
koncentrera oss på status, sjukfrånvaro osv. Det är bra med de här projektbitarna för de är 
ändå det som binder oss samman, den uppdateringen om vad som händer ute i projekten så 
man kanske bara skulle ta de bitarna där. Så kvartalsmötena skulle jag nog kunna tänka mig 
att göra lite annorlunda faktiskt”. 
 
En annan synpunkt som har kommit upp är att det ibland är för många olika frågor som 
gruppen jobbar med samtidigt. Respondent 6 uttrycker detta på följande vis; 
 
”Ibland går det lite fort att sätta upp aktiviteter och man borde ha färre aktiviteter 
egentligen”. 
 
Respondent 2 säger såhär om samma fenomen; 
 
”Ibland läggs det in för mycket taktiska och strategiska frågor. Gruppen har inte riktigt hittat 
att de har lagom med frågor som de jobbar med utan det är oftast antingen för många frågor 
och då blir kvaliteten lidande eller så är det för få frågor och då blir de överarbetade. Det 
tror jag är svårt, att hitta en bara balans mellan hur många taktiska och strategiska frågor 
man kan driva så att inte kvaliteten blir lidande. Man tappar fokus om det är för många och 
det känns överjobbat och man blir lätt mätt om det är för få”. 
 
Att mötena ibland blir ineffektiva och oseriösa var åsikter som återkom i intervjuerna. 
Respondent 7 uttrycker det såhär; 
 
”Jag tycker att det är en rimlig mängd träffar och möten och så men sen tycker jag inte att de 
är effektiva”. 
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Respondent 6 berättar om hur verksamhetsstyrningsmötena på fredagar ibland går till; 
 
”Det är mycket skratt och mycket skämt och ibland nästan på gränsen till oseriösa 
fredagsmöten faktiskt. Det snackas väl en hel del om saker som inte ska snackas om där”.  
 
Vad gäller uppföljningen av beslut var nästan samtliga medlemmar i ledningsgruppen kritiska 
till hur detta fungerade i dagens arbetssätt. Såhär ser respondent 7 på problemet; 
 
”Vi är inte riktigt proffsiga när det gäller resultatuppföljning och förbättringsarbete, det är 
lite fladdrigt. (…) Jo det finns förbättringsarbete, det finns en lista på förbättringsarbete och 
det finns en logg och vi stämmer av, men jag tycker inte att det sker med tillräcklig stuns. Det 
blir inte liksom; är det här gott nog och är vi på väg åt rätt håll och måste vi korrigera detta? 
Det blir mer av att vi inte riktigt har hunnit med det och att det får komma sen. Det blir inte 
någon riktig skärpa och driv i det på det viset”. 
 
Respondent 3 beskriver samma situation med dessa ord; 
 
”Det tror jag att vi skulle kunna vara bättre på (uppföljning av beslut). Vi följer ju upp 
protokoll och actions och ser vad vi har gjort och att de avrapporteras men om vi nu har satt 
igång något så vet jag inte hur pass duktiga vi är på att utvärdera saker. Det är något som 
man skulle kunna bli bättre på helt klart, utvärderingar. Blev det här som vi hade trott eller 
varför blev det inte det? Vi är nog duktiga på att starta upp rätt så många saker och på att 
säkerställa att det är uppstartat men att säga exakt resultatet av det däremot…”. 
 
I gruppen sitter cheferna från tre avdelningar med ett gemensamt ämnesområde som förenar 
deras verksamheter. Ett antal respondenter anser att det på ledningsgruppsmöten diskuteras 
för mycket om de mer avdelningsspecifika frågorna snarare än de frågor som är gemensamma 
för gruppen. Enligt Mattsson (1992) är detta vanligt i grupper där det finns flera personer med 
liknande chefsbefattning och detta kan resultera i att övriga medlemmar hamnar utanför 
diskussionen och förlorar engagemanget. För att undvika avdelningsspecifika diskussioner 
förordar Mattsson (1992) att man anordnar möten för enbart avdelningscheferna där sådana 
frågor kan diskuteras. En kort redogörelse för vad dessa möten har behandlat skulle kunna 
göras på ledningsgruppsmöten så att gruppen håller sig någorlunda informerad om vad som är 
på gång inom dessa verksamheter, utan att det stjäl för mycket dyrbar ledningsgruppstid. Som 
tidigare nämnts har ett liknande samarbete där två av de avdelningarna med gemensamma 
områden och den sista och lite mer avskiljda avdelningen har möten med jämna mellanrum. 
Detta skulle kunna utvecklas till att omfatta även den sista avdelningschefen för att ytterligare 
förstärka samarbetet dem emellan och minska på avdelningsspecifika diskussioner på de 
gemensamma mötena. En respondent framför även ett förslag på att enligt ett rullande schema 
deltaga på de övriga avdelningarnas interna möten för att ytterligare få en inblick i vilka 
frågor som är aktuella. Detta kan komma att uppfattas som relativt tidskrävande, men finns 
det intresse för detta bland övriga avdelningschefer skulle det kunna införas. 
 
Gruppens kvartalsmöten är ett område som fått mottaga mycket kritik för det upplägg som det 
har i dagsläget. Enligt flera källor är mötet för kort för att man ska hinna ha de noggranna 
avdelningsvisa redovisningar av kvartalets siffror som står på agendan. Det blir att man hinner 
med presentationerna, men den efterföljande diskussionen hinner inte gå på djupet av vad 
siffrorna egentligen visar. En respondent kopplar även samman problemen med kvartalsmötet 
med den tidigare kritiserade måluppföljningen. Han/hon menar att om man följde upp 
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resultaten med avseende på vilka mål som finns så skulle man få en bild av om man har 
kommit närmare eller längre ifrån sitt mål och handla utifrån detta. Mötet uppfattas i 
dagsläget som alltför frekvent förekommande och synpunkter framkommer om att hålla mötet 
en till två gånger om året, istället för dagens fyra gånger om året. Då detta verkar vara en 
någorlunda allmän uppfattning bör kvartalsmötets upplägg revideras. Att medlemmarna 
känner att de lägger tid på ett möte som mest blir en redovisning av en massa siffror utan 
adekvat uppföljning, skulle kunna verka hämmande för motivationen. Man borde 
avdelningsvis redogöra för de siffror som på något sätt är avvikande eller extraordinära och 
utifrån dessa föra ett resonemang i gruppen. Till en början skulle dessa möten kunna hållas 
två gånger per år för att se hur det fungerade och därefter skulle man kunna ta ett beslut om 
detta är en bra nivå på antalet möten. Man skulle kanske rentav avsätta två dagar i följd två 
gånger per år så att man sågs färre gånger per år, men verkligen gick på djupet vid de 
tillfällena. I dagsläget kan det bli stressigt att hinna med att diskutera alla de frågor som 
uppkommer när gruppen sammanträder. Janis (1982) nämner att grupper som fattar beslut 
under stress riskerar att falla in i ett grupptänkande och detta är alltså något som gruppen bör 
försöka ändra för att undvika.  
 
Vissa i gruppen tycker inte att det är rätt antal frågor som behandlas på mötena. Ellmin och 
Levén (1994) berör vikten av att prioritera vilka frågor som ska finnas med på agendan i 
ledningsgruppen. Vid de tillfällen då det läggs in för många aktiviteter på agendan kan detta 
leda till att det fattas beslut under stress och detta kan i sin tur leda till att grupptänkande 
utvecklas (Janis, 1982). Här har ordföranden återigen ett betydande ansvar att se till att 
balansen mellan operativa och strategiska frågor är bra och även att reglera antalet frågor så 
att man får ut det bästa av mötet. Det har även framkommit att mötena ibland kan bli för 
ineffektiva och oseriösa, särskilt efter lunch på fredagarna. Även här gäller det att hitta en 
balans, denna gång mellan den trevliga stämningen i gruppen som många har vittnat om och 
att man faktiskt gör det man har kommit dit för att göra. Om balansen mellan uppgifts- och 
relationsdimensionen är skev kan gruppen riskera att antingen bli en prestationsgrupp som 
kan få prestationsångest eller en mysgrupp där få beslut fattas (Fleischman & Harris, 1962).  
Det är ordföranden som är ansvarig för att ledningsgruppen fungerar effektivt och bra (Ellmin 
& Levén, 1994). Ordföranden borde därför mer frekvent styra tillbaks gruppen till kärnämnet 
när diskussionen glider iväg till ämnen som inte berör gruppens arbete. Detta för att vara 
säker på att ledningsgruppens arbete ger ett bra resultat. Andra diskussioner hör främst 
hemma under mötets lunchpaus och på fikarasterna.  
 
Flera personer kritiserar gruppens kapacitet vad gäller resultatuppföljning av beslut. Detta är 
anmärkningsvärt för en grupp på ledningsnivå som den studerade och bör snarast ses över. 
Om gruppens medlemmar känner att det inte säkerställs vart det arbete som utförs i gruppen 
leder någonstans kan detta minska motivationen och engagemanget i gruppen. Det är alltså av 
yttersta vikt att man utarbetar en bättre fungerande uppföljningsplan.  
 
 
3.2 Intervjuer med före detta ledningsgruppsmedlemmar 
 
3.2.1 Positiva aspekter att bibehålla och förstärka för ledningsgruppen 
 
Klimatet 
 
Liksom nuvarande ledningsgrupp anser de före detta medlemmarna att klimatet hör till 
gruppens glädjeämnen. Man beskriver det som en kompisaktig miljö, en positiv atmosfär och 



 42 

ett öppet klimat med få konflikter. Vidare menar man att gruppen hade trevligt tillsammans, 
att diskussioner aldrig blev obehagliga och att nya medlemmar blev varmt välkomnade. 
Respondent 9 säger såhär; 
 
”(…) Jag tror nog att gruppen tillsammans hade en del trevliga och sociala aktiviteter, under 
mötet, det var en väldigt öppen och rak attityd, skämtsamt så det var inte på något sätt någon 
strikt eller opersonlig stämning va. Utan det här var ju personer som hade känt varandra 
ganska länge så att den sociala delen fungerade ganska bra utan att vi för den skull behövde 
gå ut och festa av någonting speciellt som vi hade gjort”. 
 
Respondent 10 säger såhär om klimatet i gruppen; 
 
“Jag hade roligt när jag satt i ledningsgruppen, det var en väldigt trevlig stämning”. 
 
Gruppen som sådan 
 
Vad gäller hur gruppen som sådan fungerade tyckte de intervjuade att det fanns ett 
engagemang hos medlemmarna, att det kändes som att man strävade efter att ständigt 
förbättra gruppen och att det fanns en stark idégenerering. Man tyckte även att personerna 
som satt i gruppen var bra, jobbade bra tillsammans och att de tog sitt uppdrag på allvar. En 
respondent tyckte även att det var positivt att alla hade samma bakgrund från KTH för att de 
tänkte på ett liknande sätt och tog snabba beslut. Såhär beskriver respondent 10 gruppen; 
 
” Rent generellt så tycker jag att de fungerar väldigt bra, de har en bra spridning vad gäller 
personligheter och de jobbar bra tillsammans”. 
 
Respondent 8 berättar; 
 
”Just det här att de gör det här som du gör nu, det är inte många ledningsgrupper som gör 
det. Som ändå vågar nånstans att granska sig själva, de gör ett jättebra jobb men de vill göra 
ett ännu bättre jobb. De kunde ju naturligtvis luta sig tillbaks och säga ” ok, vi är nöjda” men 
de vill gå vidare. Och det tycker jag också vittnar om att det här är ett gäng som verkligen vill 
jobba med att förbättra sin egen grupp och även medarbetarna då. Så jag är ju väldigt positiv 
till dem”. 
 
Struktur 
 
Gruppens struktur vad gäller antal möten, agendabeslutsfattande och effektivitet är ett område 
som omnämnts i övervägande positiva termer. Man har framfört att det är positivt med 
kommunikén som går ut till anställda efter möten med ledningsgruppen, att gruppen har 
kompenserat sina naturliga svagheter med instrument som kompenserar för dessa och att det 
som diskuteras på möten mestadels är relevant. Respondent 8 uttrycker sig som följer på 
frågan om det finns skillnader mellan den lokala ledningsgruppen som står i fokus i denna 
undersökning och den globala som respondenten vid den tidpunkten också var ledamot i; 
 
”(…) det var mycket mer strukturerat i den lokala gruppen, det fanns en ordentlig agenda, det 
fanns tid till att diskutera sakerna på agendan och så vidare”. 
 
Respondent 10 berättar om var gruppen ligger till ur ett effektivitetsperspektiv; 
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”Ja, den är rätt högt på effektivitetsskalan. Det är inte den mest effektiva gruppen, det ska jag 
inte säga, men för att den skulle bli mer effektiv så skulle det krävas att det var ett mer 
effektivt styrande utav mötena så att säga. Att (ordföranden) hade den typen av egenskaper, 
att kunna hålla folk på mattan, att de håller sig till ämnet och inte breder ut sig. Den 
egenskapen skulle behövas för att de skulle bli väldigt effektiva. Å andra sidan skulle mötena 
säkert bli väldigt mycket tråkigare då också så att det finns nackdelar med att försöka driva 
det så långt också. Jag tycker att de är tillräckligt effektiva för att fungera bra”.  
 
Respondent 9 svarar på frågan om det var rätt saker som togs upp på möten; 
 
” Många gånger var det bra saker. Tveklöst, det vill jag nog säga. Vi visste nog vad vi 
behövde göra. Vi behövde effektivisera vår verksamhet, det gällde att hitta en bra 
organisationsform, samarbete mellan linje och projekt (…)”. 
 
En av respondenterna, respondent 10, föreslog att man skulle ge mer individuell coachning av 
de enskilda cheferna i gruppen för att få dem mer effektiva. Samtidigt menade samma person 
att detta förslag inte skulle vara enbart positivt; 
 
”Men man skulle kanske kunna coacha de individuella medlemmarna i ledningsgruppen till 
att göra sin insats på möten mer effektiv men frågan är om man vill driva det ditåt. De ska ju 
också trivas på jobbet. De är visserligen här för att göra ett bra jobb men de måste få ha det 
lite roligt också”. 
 
Ledarskapet 
 
Även de tidigare medlemmarna beskriver ledarskapet i gruppen i mestadels positiva ordalag. 
Man berörde att ordföranden var bra både på att ge och på att ta kritik, att han utstrålar 
positivism, att han fick nya medlemmar att känna sig välkomna i gruppen och att han 
informerade gruppen om vad som var på gång. Respondent 8 beskriver ledarskapet såhär; 
 
”Jag tycker nog att (ordföranden) var en tydlig ledare på det sättet även om han också blev 
utmanad utav en del utav de andra linjecheferna. Men jag tycker att han klarade av det 
väldigt bra och hade inget problem i att låta andra så att säga ta rodret ibland ett tag för att 
sen ta tillbaks det igen”. 
 
Respondent 10 säger följande; 
 
” Sen tycker jag att (ordföranden) var väldigt bra på att få mig att känna mig välkommen för 
att han såg till att lägga ett visst stöd för mina åsikter i gruppen när han tyckte att jag blev 
liksom nedpratad och att han ändå tyckte att det var vettiga grejer jag förde fram. Så att jag 
ändå kände att jag hade hans stöd”. 
 
Enligt dessa utsagor agerar ordföranden föredömligt vad gäller att våga släppa rodret ibland 
för att sedan ta tillbaka det. J:son Hansson (1988) menar att denna typ av ledarskap med låg 
auktoritetsgrad passar i mogna ledningsgrupper. Samma författare belyser ordförandens 
ansvar för att lyfta fram nytillkomna medlemmar och deras åsikter på precis det vis som 
citatet ovan visar. 
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Feedback 
 
Feedbacken i gruppen har enligt respondenterna varit naturlig och framförts antingen på 
möten eller på de fasta tider som man har med ordföranden varje måndag. Man tycker att 
återkopplingen har fungerat i båda riktningarna och att man även öppnat upp för feedback till 
projekten då projektledarna bjöds in till ledningsgruppsmöten för att diskutera problem och 
möjligheter i de pågående projekten. Respondent 10 uttalar följande; 
 
” Alltså, många som ingår i ledningsgruppen, (…) förhåller sig väldigt naturligt till feedback 
och de ger feedback hela tiden och att de gör det oöverlagt så att säga, naturligt och utan att 
hålla tillbaka någonting. (…) Så vad ska man säga, som en summering av det hela, så funkar 
det bra med feedback men den ges inte på ett strukturerat sätt så att säga. Sen kan man ju, 
sen har ju (ordföranden) det här instrumentet med fasta tider, där är det ju mer naturligt att 
(ordföranden) ger feedback till personen och det gör han också men han har det inte som en 
punkt på agendan som alltid ska gå igenom eller sådär, utan det är bara när han känner för 
att berätta att man har gjort något bra eller mindre bra”. 
 
Att ordföranden både kan ge och ta kritik tyder enligt Yukl (2002) på att han är säker på sig 
själv och på sin roll. Detta påverkar i sin tur hur klimatet i gruppen blir, uppmanar 
ordföranden en öppen dialog tenderar klimatet att bli öppet och högt i tak. Ordförandens 
inställning till feedback kan alltså ha påverkat det goda arbetsklimat som både före detta och 
nuvarande medlemmar vittnar om.  
 
Ansvar och samarbete 
 
Alla intervjupersoner verkar liksom den nuvarande gruppen ense om att ledningsgruppen 
gruppen var lojal mot de beslut som fattades och även mot verksamheten. Man menar också 
att det fungerade bra med utlåning av personal till avdelningar som för tillfället behövde dem 
bättre och att besluten fattades med företaget X och enheten Y:s bästa i fokus. Såhär säger 
respondent 10; 
 
”(…) jag tror att de flesta tycker som jag att den här ledningsgruppen ändå fungerar väldigt 
bra och att man känner att det fungerar som en helhet och att det inte är vi mot ledningen 
utan att det finns ett sammanhang mellan vad man själv gör och vad ledningen gör och de 
ännu högre upp gör och att det inte är något att någon säger en sak och gör en annan”. 
 
Respondent 8 uppfattade att gruppen var lojal mot de beslut som fattades; 
 
” Ja, jag uppfattade den här gruppen som en lojal grupp så att säga mot de beslut som 
fattades. Absolut. På det sättet så var det också kanske en grupp som kanske har kommit lite 
längre om man jämför med många andra grupper där folk sitter med egna agendor och sånt”. 
 
3.2.2 Ledningsgruppens utvecklingsområden  
 
Motivation och risk för självgodhet 
 
Liksom den nuvarande ledningsgruppen ser de före detta medlemmarna en fara i att det har 
gått så bra för gruppen de senaste åren. Det kan gå ut över medlemmarnas motivation och 
resultera i att gruppen stagnerar. Såhär berättar respondent 10; 
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” (…) men samtidigt tror jag att ledningsgruppen ändå känner sig rätt så nöjda med hur 
saker och ting fungerar och de är lite för nöjda. 
Intervjuaren: Finns det en fara i det tror du?  
Ja, det finns det naturligtvis. Att man känner att vi gör ett så himla bra jobb att man bara 
fortsätter och rätt som det är har någon annan sprungit om en så att säga”. 
 
Respondent 8 berättar om sina upplevelser av samma fenomen; 
 
” Jag tror att det som vi kom fram till efter ett tag och som jag hörde var att det finns 
ingenting att fixa längre. Man hade jobbat väldigt hårt tidigare och verkligen höjt hela 
enheten Y och fått till det väldigt bra och sen kändes det nästan som att ” vad ska vi göra nu 
då”, nu kändes vi nästan lite mätta. Att man tyckte att nu är det bra. 
Intervjuaren: När hörde man det här? Var det när man satt på möten?  
Ja faktiskt, när man satt på mötena. Det var (ordföranden) ofta som sade det. Och det är ju en 
fara i det också va”.  
 
Det finns en fara i att den lite självgoda stämningen som verkar genomsyra hela gruppen 
inklusive ordföranden och att den verkar ha funnits där en längre tid. Personerna bakom 
citaten ovan slutade båda två för över ett år sedan och redan då fanns dessa stämningar i 
gruppen. Detta talar emot ordförandens tro på att om han avvaktar kommer motivationen till 
gruppens medlemmar självmant utan att de utmanas av honom. Det kanske också är så att 
flera av de utvecklingsområden som har behandlats under intervjuerna bidrar till att minska 
motivationen hos gruppens medlemmar och om dessa åtgärdas kan det få till följd att 
gruppens motivation ökar. 
 
Kommunikation 
 
Vad gäller kommunikationen får ordföranden dock lite negativ kritik även av de tidigare 
medlemmarna vad gäller att förankra beslut och frågor i organisationen. Han beskrivs som lite 
väl snabb i vändningarna och får även kritik för att ha ett för otydligt ledarskap. Respondent 9 
svarar på frågan om det fanns ett tydligt ledarskap i gruppen; 
 
” Nej, det vill jag nog säga att det var igen lite mer beroende av den svenska traditionen och 
han som leder ledningsgruppen så att säga, hans egna ledarstil. Ganska så informellt och 
som jag sade i början utan agendor och lite improvisatoriskt och lite flytande. (…) jag hade 
inte drivit ledningsgruppen på det sättet, jag är nog mer organiserad och strukturerad på det 
sättet. Så att jag tyckte väl att vi många gånger kom till ett möte utan att riktigt veta eller i ett 
väldigt sent skede få reda på vad vi ska prata om och så vidare så det kändes hela tiden att 
vad blir det av det här nu då?”. 
 
Respondent 10 berättar om sina erfarenheter; 
 
” Han (ordföranden) är väl lite snabb i sina vändningar ibland, så att man känner inte att det 
finns de här långsiktiga planeringarna. (Ordföranden) har ju vissa värderingar som man ser 
är långsiktiga och som man liksom kan känna att det här är (ordföranden) och det kan man 
lita på att det alltid finns men ibland måste han ju reagera på vad (högsta globala chefen) 
säger och göra det väldigt snabbt och han gör det väldigt snabbt och det är inte alla som 
hänger med i svängarna då. 
Intervjuaren: Alla i ledningsgruppen eller i organisationen?  
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Alla i ledningsgruppen till att börja med men om (ordföranden) är längst fram, kan 
ledningsgruppen vara nånstans i mitten och organisationen långt bakom.  
 
Kvalitetssäkringsfunktionen 
 
Trots att ingen av de tre före detta medlemmarna satt med i ledningsgruppen under våren 
2005 då det stormade som värst kring kvalitetschefsrollen så har de ändå kritiska synpunkter 
på den tidigare hanteringen av denna position. Man är bland annat kritisk till att de som ofta 
innehaft rollen som kvalitetssäkringsansvarig har varit vikarier och haft sin ordinarie närmaste 
chef i ledningsgruppen och att detta orsakat en konstig situation. Dessa uttalanden stödjer 
ytterligare uppfattningen av att denna fråga inte har hanterats på ett bra sätt i gruppen. 
 
 Respondent 10 säger såhär; 
 
”Jag tyckte att som (kvalitetssäkringschef) hade jag svårt att få igenom många av mina krav 
därför att man var från en liten sektion och man var bara där på (vikariat) så att säga 
medans om man hade haft någon som hade varit mer etablerad så hade kanske 
kvalitetssäkringsfrågorna varit mer tydliga i ledningsgruppen”. 
 
Samma person fortsätter; 
 
” I och med att jag satt i en konstig sits, (en av avdelningscheferna) var ju min chef och jag 
skulle ändå ha åsikter om hans verksamhet”. 
 
Mål, vision och strategi 
 
Vad gäller denna kategori är de gamla medlemmarna inte lika kritiska som de nuvarande. 
Man har dock några kritiska synpunkter som rör svårigheter med att sätta upp lokala mål 
utifrån de globala som kommer ”uppifrån” och att det är dålig uppföljning av mål som 
resulterar i att det i slutet av året blir så att man måste se till så att alla mål uppfylls. Följande 
citat från respondent 10 belyser detta; 
 
” Det kom ju övergripande mål från (högsta globala chefens) ledningsgrupp och i princip så 
många utav dessa mål skulle mer eller mindre implementeras i vår verksamhet. Så att känslan 
var kanske att det blev väldigt kraftiga inslag fån målen som kom uppifrån och det var väldigt 
svårt att sätta lokala mål som vi tyckte var viktiga”. 
 
Mellanmänskliga relationer och gruppen som sådan 
 
I likhet med flera individer i den nuvarande gruppen anser de tidigare medlemmarna att det 
fanns tendenser av att man såg till sin egen avdelnings behov istället för gruppens och att det 
fanns mycket politiska inslag och konkurrens i gruppen. Respondent 9 berör detta; 
 
” Det fanns nog ganska mycket politiska inslag (…). För det är ju, alla medlemmar i 
ledningsgruppen sitter ju på relativt höga poster, by default, men det är klart att de 
personerna har ju sina agendor vad de vill åstadkomma, eller hur. Vissa väldigt tydliga, 
andra mindre tydliga ambitioner att komma vidare i organisationen. Så det vill jag nog säga 
att på vissa syntes det ganska tydligt att man vill komma vidare. Man har liksom aptit på en 
ännu större roll än den man redan sitter på som avdelningschef då, så en viss konkurrens och 
en viss positionering fanns det. Andra var mer där liksom för att göra ett bra jobb och trivdes 
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med den befattningen man hade, så att det varierade nog ganska mycket, men visst fanns det 
konkurrens”. 
 
Man tycker även att hierarkin i gruppen är tydlig och baserar sig främst på ålder, hur länge 
man suttit på sin post, personlighet och storleken på den funktion som man är ansvarig för. 
Det kunde enligt vissa respondenter också hänga samman med hur pass välutbildad 
personalen på ens avdelning var. Hierarkin medförde enligt respondent 9 att nya medlemmar 
hade svårt att skapa sig en stark ställning i gruppen; 
 
” Så att det vill jag nog säga att det fanns en viss skiktning, vissa som man förmodligen 
lyssnade mer till och som hade en högre trovärdighet och helt enkelt en starkare sits i 
ledningsgruppen och andra som var relativt nya i ledningsgruppen måste skapa sig den här 
plattformen först innan de kan agera utåt, så att det vill jag nog säga att det fanns en klar 
skiktning utåt”. 
 
Många även i denna grupp ansåg att det faktum att gruppen är homogen vad gäller ålder, 
utbildning och kön som något negativt för gruppen. Man såg faror i att alla har samma tänk 
som är präglat av tiden på KTH och att personerna i gruppen är lika till sättet. Såhär säger 
respondent 8; 
 
” Det är ju väldigt bekvämt att jobba bland likar, eller hur? Man förstår samma skämt, det är 
väldigt väldigt bekvämt och det känns nära en men det är inte alltid så konstruktivt. Det är 
jobbigare att arbeta med människor som är annorlunda än en själv men oftast så kan man få 
ett mycket bättre resultat i slutändan just därför att man får mera perspektiv in på och belysa 
en frågeställning. Och jag hoppas att man försöker att hitta kanske ett sätt att få in lite mer 
oliktänkande i den här gruppen. Jag vet inte om de gör det än men…”. 
 
Den mansdominerade gruppen skapade enligt respondenterna en grupp med en grabbig 
jargong och det märktes på bland annat burdusa skämt och gliringar. Det framkom att det inte 
alltid var så lätt att vara kvinna i denna jargong och att det kanske även doldes feedback i 
jargongen; 
 
”Men det var ett ganska mycket munhuggande och det kanske var en del feedback som doldes 
i det här munhuggandet men det gjordes i den här jargongen av lite grabbig liksom stil 
sådär”. 
 
Att gruppen fungerade socialt och hade trevligt tillsammans har redan framkommit och 
redovisats ovan. Detta kunde dock ses som negativt av vissa i gruppen. Det kunde leda till att 
gruppen inte alltid var så effektiv för det fanns alltid folk som drog iväg diskussionerna från 
ämnet. Respondent 8 säger såhär; 
 
” Ibland, jag vet inte om du kommer in på det sen, men ibland så kunde ju mötena, därför att 
det var väldigt många glada laxar i det här gänget, då kunde det vandra iväg och 
(ordföranden) försökte att få tillbaka det på spåret igen”. 
 
Man upplevde även ibland att det var en alltför trevlig stämning i gruppen och att detta också 
kunde få inverkan på besluten som fattades. Respondent 8 berättar; 
 
” Absolut, det togs beslut men jag är inte säker på att diskussionen som ledde fram till de här 
besluten alltid hade gått på djupet utav vad tycker vi om det här egentligen för det var en sån 
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bra stämning i gruppen. Det kanske var så att ingen egentligen ville bryta den här stämningen 
om det var någon som inte var riktigt bekväm med beslutet”. 
 
Samma person upplevde att man inte alltid tog tag i problem och konflikter för att det 
skojades bort och man ville inte bryta den goda stämningen; 
 
” Hur ska jag säga, alltså, det är en grupp som har väldigt trevligt tillsammans och det är en 
grupp som känner varann bra därför att de har jobbat tillsammans ett antal år. Och då kan 
man tycka att man skulle kunna lita på att när det finns jobbiga saker så skulle man kunna ta 
upp det i den här gruppen. Men jag blev störd ibland över att man skojade bort vissa saker 
ibland som var viktigt och det sa jag också ifrån,; ”jag tycker inte att du ska skoja om det här 
nu för det är viktigt att prata om”. Så att ibland kändes det som att det var nästan lite för 
trevligt”. 
 
De uppgifter som ovan framkommer om att vissa jobbiga saker som man borde ha pratat om 
istället skojades bort för att inte bryta den goda stämningen, är en mycket viktig bit att komma 
tillrätta med om det stämmer. Likaså att man ibland inte gick riktigt på djupet vid 
diskussioner av samma skäl. Detta påminner på många sätt om det fenomen som Janis (1982) 
benämner som grupptänkande, dvs., då det kritiska tänkandet upphör för att man vill vara 
solidarisk med gruppens inställning. Detta agerande rimmar illa med det klimat i gruppen som 
nästan samtliga personer har beskrivit som högt i tak och öppet. Mattsson (1992) talar just om 
att det är viktigt att vid utvecklande att ledningsgrupper se till öppenheten i gruppen vad 
gäller samtal om problem och känsliga ämnen. Man skulle kunna ställa sig frågande till om de 
hårda tongångarna mot kvalitetssäkringsfunktionen under våren 2005 verkligen har gåtts till 
botten med eller om det på liknande vis som respondent 8 beskriver, har skojats bort. Bara det 
faktum att gruppen blir medveten om att det finns en risk för att utveckla grupptänkande kan 
hämma utvecklandet av detsamma enligt Janis (1982). Likaså kan en ledare som uppmanar 
gruppmedlemmarna att fritt tycka och tänka minska risken för att grupptänkandet uppstår. 
Ordföranden i denna grupp uppmanar enligt intervjuerna till just det förespråkade beteendet 
vilket också det är ett gott tecken. Det kan dock vara viktigt att diskutera om det finns 
personer i dagens konstellation som känner på liknande sätt som respondenten ovan. Om så är 
fallet bör medlemmarna bli medvetna om att dessa tendenser finns och hjälpa varandra att 
säkerställa att man i framtiden inte sopar viktiga saker under mattan, utan för upp dem till 
ytan för diskussion. Enligt Mattsson (1992) kan konflikter och spänningar som hanteras på ett 
bra och öppet sätt bland annat leda till en större förståelse bland gruppmedlemmarna. 
 
Mötesrutiner och uppföljning 
 
De intervjuade ansåg att mötena med ledningsgruppen ofta var antingen alldeles för korta 
eller hade för många punkter att gå igenom, vilket resulterade i att det blev stressigt att hinna 
behandla alla frågor på ett adekvat sätt. Att flera av medlemmarna i gruppen var väldigt 
pratsamma och lätt kom ifrån ämnet bidrog även det till stress. Detta resulterade i att viktiga 
frågor blev hängande i luften eller blev styvmoderligt behandlade. Man poängterade att 
ordförandens starka sida inte var att hålla ordning på folk och att detta kan ha bidragit till 
situationen, men också att man måste våga ta bort sånt som känns onödigt från agendan. 
Respondent 10 uttalar sig som följer angående att mötestiden under hans/hennes tid i gruppen 
kortades ner från två dagar till en dag; 
 
” Nackdelen var väl det att under mötena kändes det mer stressande att hinna med saker och 
ting och många av dem som ingår i ledningsgruppen är väldigt pratsamma och det var svårt 
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att fokusera och hålla sig till ämnet. (Ordförandens) starka sida är kanske inte att vara den 
här starka ordningsmannen, han försöker va men det är inte hans naturliga egenskaper att 
hålla ordning på folk och se till att de håller sig till ämnet och inte avbryter varann och 
kommer till sak och så. Så därför så kan man väl uppleva att en del frågor blev lite 
styvmoderligt behandlade för att mötestiden blev kortare”. 
 
Även i denna grupp fanns synpunkter på dagens sätt att genomföra kvartalsmöten. 
Respondent 8 anser att; 
 
” På de här kvartalsvisa mötena, de hade jag lite svårare för, jag tyckte att månadsmötena 
var bättre och då tyckte jag att det var mer värdefullt på agendan. Jag hade lite problem med 
all den här tråkiga statistiken som drogs på kvartalsvisa mötena och jag förstod nog inte 
riktigt varför man skulle hålla på och dra igenom detta och titta på statistik om 
sjukskrivningar och liknande. Det var lite tjatigt tyckte jag och alla drog det här, litet 
monotont blev det och det sa jag faktiskt till (ordföranden) att jag tyckte att det var lite trist. 
(…) Att man inte behövde, alltså det som var viktigt var väl i såna fall att tala om ifall det var 
några avvikelser, om det var något speciellt som hade hänt, om det var nån trend som man 
behövde uppmärksamma och inte bara avrapportera för rapporterandets skull”. 
 
Det framkom även att man inte tyckte att man visste vad som skulle diskuteras på mötena och 
att detta ledde till brist på engagemang och att man kom oförberedd till mötena. Vidare 
kändes det inte alltid som att mötena tände till utan att man pliktskyldigt satt av dem. Som 
respondent 9 uttrycker det; 
 
” Tid är dyrbart och det gäller att göra det bästa möjliga av det man har”.   
 
Liksom den nuvarande gruppen anser de tidigare medlemmarna att uppföljning av beslut inte 
är gruppens starka sida. Även själva genomförandeprocessen och implementeringen av 
fattade beslut är ett stort utvecklingsområde enligt de tillfrågade. Respondent 10 berättar; 
 
” (…) det som var svagheten i den gruppen när jag kom in var ju det här med eftertanke och 
att driva i mål och bli färdig med, att få det att fungera praktiskt. Däremot är den väldigt 
stark med idégenerering, att skapa en positiv stämning och få gruppen att komma igång och 
jobba och den initiala delen, medan den senare delen av arbetet när man ska slutföra och se 
till att bli klar i tid och liksom implementera det praktiskt (…)”. 
 
En lång tystnad från respondent 8 följer på frågan om hur uppföljningen av beslut fungerade i 
gruppen; 
 
” Eftersom jag är tyst så är det inte säkert att jag uppfattade att det var någon uppföljning 
från den positionen jag satt i. Inte om du tänker från ledningsgruppen som grupp, tänker du 
på (ordföranden) speciellt? 
Nej, jag tänker på gruppen (intervjuaren). 
Nej, då fanns det inte någon bra uppföljning”.  
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3.3 Enkäten 
 
1= instämmer helt 2= instämmer delvis 3= varken instämmer eller tar avstånd ifrån 
 
4= tar delvis avstånd ifrån 5= tar helt avstånd ifrån 
 
Då påståendena i enkäten är formulerade i positiva termer blir ett svar där respondenten 
instämmer helt ett önskat tillstånd för ledningsgruppen. Exempelvis för påstående nr 1; ”Jag 
känner till vilka som sitter i ledningsgruppen för enhet Y” är ett medelvärde nära 1 således att 
föredra framför ett medelvärde nära 5. Grupp- och sektionscheferna samt projektledarna har 
skattat gruppen överlag lågt på skalan vilket betyder att de är förhållandevis nöjda med det 
som förmedlas från ledningsgruppen. Det blir dock ändå viktigt att närmare undersöka de 
frågor som genererat högre staplar då dessa utgör de områden som enligt de tillfrågade 
fungerar sämst i dagsläget och som kan utvecklas för en mer välfungerande grupp. Resultatet 
från enkäten visar dock inte på något gap mellan hur ledningsgruppen ser på sig själva och 
hur cheferna och projektledarna upplever dem. Samtliga medverkande i denna studie verkar 
tämligen överens om att den undersökta ledningsgruppen fungerar överlag bra, men att de kan 
förbättra vissa områden för att i framtiden bli än mer välfungerande. 
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Figur 1. Påstående 1-7 (se bilaga 3). 
 
I figur 1 ovan som visar medelvärdet för frågor som rör ledningsgruppen i allmänhet kan man 
utläsa att de frågor som får lägst medelvärde och således uppfattas som mest positiva är de 
frågor som behandlar om man vet hur man kan komma i kontakt med ledningsgruppen, vilka 
som sitter med i gruppen och om man tror att medlemmarna känner till en själv och den 
befattning man innehar. Denna uppfattning bör gruppen värna om att bibehålla och om 
möjligt förstärka. Ledningsgruppen kommer inom kort förhoppningsvis att få en ny medlem 
på kvalitetschefspositionen och här är det viktigt att informera organisationen om att det 
tillkommer en person i gruppen och introducera denna på ett bra sätt. Detta för att vara fortsatt 
välbekanta för organisationens medlemmar. Man kan också ställa sig frågande till varför inte 
denna fråga fick ett ännu lägre medelvärde än det uppnådda, då de tillfrågade är chefer och 
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projektledare med relativt tät kontakt med ledningen och således borde ha en god kännedom 
om medlemmarna i gruppen. Att på en specifik plats på hemsidan ha en presentation av 
vardera ledningsgruppsmedlem och komplettera denna med foton av samtliga medlemmar, 
skulle kunna hålla stora delar av organisationen informerad om nytillkomna medlemmar och 
medlemmar av gruppen som man inte har direkt kontakt med. Huruvida ledningsgruppens 
medlemmar känner igen cheferna och projektledarna och vet deras befattningar fick också ett 
lågt medelvärde. Detta är ett område som ledningsgruppen redan idag arbetar med att 
ytterligare förbättra, då man på verksamhetsstyrningsmötena ofta inleder med ett så kallat 
medarbetarquizz. Då får varje medlem ett antal foton på medarbetare i organisationen och 
deras uppgift är att skriva namn och avdelning under dessa. På nästföljande möte redovisas 
resultatet och en vinnare koras. Detta kan ses som en rolig tävling men är också ett viktigt 
inslag för att ytterligare öka medvetenheten om vilka personer som arbetar på enhet Y, vilket i 
sin tur kan leda till att medarbetarna känner sig betydelsefulla och sedda av ledningen.  
 
 
De frågor som däremot inte har fått lika låga och bra poäng är de som behandlar hur gruppen 
generellt sett fungerar, om man ser ett klart resultat av gruppens arbete och om man upplever 
att gruppen sänder ut enade budskap till organisationen. Det påstående som fått högst 
medelvärde, 2,76, i denna kategori och alltså uppfattas som minst fungerande, är; Jag tycker 
att ledningsgruppen är tillräckligt synlig i organisationen. Hela nio personer har valt att delvis 
ta avstånd från detta påstående och endast en person instämmer helt. Vad gäller om 
ledningsgruppen sänder ut enade budskap är det tre personer som tar delvis avstånd ifrån. 
Detta diagram visar alltså att det står relativt klart att den tillfrågade gruppen vet vilka som 
ingår i ledningsgruppen och hur man kommer i kontakt med dem, men att de ändå inte är 
tillräckligt synliga.  Detta är väldigt viktigt för ledningsgruppen att ta fasta på och något som 
man borde arbeta med att försöka förändra. Gruppen borde ta alla chanser till att synas och till 
exempel enhetsmötet är ett utmärkt tillfälle för hela gruppen att vara samlad och kunna 
informera och svara på frågor. Gruppen bör även föra en diskussion om ifall man behöver 
hitta nya sätt att göra sig synlig på för medlemmarna i organisationen. Vid de tillfällen då 
gruppen sedan är synlig är det mycket viktigt att visa upp en enad front. Olika budskap från 
olika medlemmar eller om man ifrågasätter varandra inför de anställda kan ge känslan av att 
man inte jobbar gemensamt för enhetens bästa. Man måste även arbeta för att på alla sätt lyfta 
fram vad man beslutat om på möten i ledningsgruppen och vilka frågor man driver för att visa 
att man åstadkommer klara resultat, något som enligt enkäten inte står helt klart i dagsläget 
för den tillfrågade gruppen.  
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Figur 2. Påstående 11-19 (se bilaga 3). 
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Figur 3. Påstående 20 (se bilaga 3) 
 
Kommunikationen är det område som cheferna och projektledarna nästintill genomgående har 
gett höga siffror till, dvs. det som de anser fungerar sämst med dagens ledningsgrupp. Särskilt 
hur kommunikationen fungerar in till och ut från ledningsgruppen och huruvida man känner 
sig tillräckligt informerad om vad som händer på enheten har fått höga siffror. Även ifall 
informationen från ledningsgruppen ges vid rätt tidpunkt har genererat höga siffror i 
undersökningen. Av tidigare figurer kan man utläsa att den tillfrågade gruppen väldigt väl vet 
hur man kommer i kontakt med ledningsgruppen, men detta diagram visar dock att man ändå 
inte tycker att kommunikationen in till gruppen fungerar på ett tillfredsställande vis. Denna 
fråga får ett medelvärde på 2,3 och indikerar att dagens kanaler in till ledningsgruppen inte 
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fungerar till fullo. Även kommunikationen från ledningsgruppen till organisationen får ett 
relativt högt medelvärde då 4 personer har valt att delvis ta avstånd från detta. Likaså frågan 
om informationen som ges på enhetsmöten förmedlas på ett bra sätt fick ett relativt högt 
medelvärde och även här valde 4 personer att delvis ta avstånd från att det görs på ett bra sätt. 
Huruvida man skulle vilja ha utrymme för att ge direkt feedback till ledningsgruppen ställer 
sig 10 personer helt eller delvis positiva till, medan endast en person delvis tar avstånd ifrån 
detsamma. Majoriteten, 18 personer, har dock valt att varken instämma eller ta avstånd ifrån 
detta, vilket kan tyda på en vag frågeformulering. En viktig del i en ledningsgrupps arbete är 
just informations- och kommunikationsspridning till medarbetarna. Om man inte sköter dessa 
bitar på ett bra sätt riskerar man att tappa de anställdas förtroende, vilket kan vara förödande 
för medarbetarnas motivation till att prestera på arbetet (Ellmin & Levén, 1994). 
Ledningsgruppen skulle kunna förbättra informationen och kommunikationen in till gruppen 
genom att öppna upp för en speciell ledningsgruppsplats på hemsidan, där möjlighet ges att 
komma i kontakt med gruppen. Man skulle även kunna utnyttja andra kanaler och kanske ha 
fler möten med de chefer som är under dem och som ska föra budskap vidare i 
organisationen. Det är av yttersta vikt att cheferna och projektledarna känner att de är 
tillräckligt informerade så att de på ett adekvat sätt kan informera deras anställda i sin tur så 
att man får en hel organisation som känner sig välinformerad. Man borde kanske också jobba 
med på vilket sätt man förmedlar information på enhetsmötena som hålls två gånger per år. 
En majoritet tycker att informationen i sig är relevant, men kritik framförs mot sättet att 
förmedla den på.  
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Figur 4. Påstående 8-10 (se bilaga 3). 
 
Trots att den tillfrågade gruppen med chefer och projektledare inte är helt tillfredsställda med 
det sätt som ledningsgruppen hanterar informations- och kommunikationsfrågor på verkar 
detta inte nämnvärt ha påverkat förtroendet för ledningsgruppen i stort. De allra flesta känner 
förtroende både för gruppens arbete och för gruppens medlemmar och man känner också i 
ännu större utsträckning att medlemmarna i ledningsgruppen har kompetens för att klara av 
sina uppdrag. Ingen person har tagit avstånd från dessa påståenden på något vis vilket är ett 
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mycket gott betyg för gruppen. Möjligen kan gruppen inte få full pott på dessa aspekter förrän 
man åtgärdar de informations- och kommunikationsbrister som dock verkar föreligga. 
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Figur 5. Påstående 21-23 (se bilaga 3).  
 
Vad gäller huruvida ledningsgruppen tydligt förmedlar vilka mål som finns för enheten visar 
resultatet av enkäten att detta är ett av de områden som får ett relativt högt medelvärde, vilket 
innebär att vissa av cheferna och projektledarna inte tycker att det tillräckligt tydligt 
förmedlas vilka mål som finns för enhet Y. Fyra personer väljer att delvis ta avstånd ifrån att 
målen skulle vara tillräckligt tydligt förmedlade. Målen som ändå förmedlas uppfattas dock 
av gruppen som ungefär lika rimliga som målen är tydliga. En person tar dock delvis avstånd 
från påståendet att målen för enheten skulle vara rimliga. Det är enligt Ellmin och Levén 
(1994) av yttersta vikt att ledningsgruppen har klart för sig hur organisationen reagerar på 
utsänd information, bland annat om de mål man satt upp för verksamheten är realistiska. Vad 
gäller de personliga målen uppfattas dessa som mer rimliga än de lokala målen för enheten Y. 
I intervjuerna med ledningsgruppens medlemmar framkom att det för en del personer är oklart 
vilka mål som finns för ledningsgruppen och kanske kan målen för avdelningen vara lika 
otydliga och därför svåra att förmedla. Vad som än ligger bakom att fyra personer i chefs- 
eller projektledarnivå inte tycker att ledningsgruppen tydligt förmedlar målen för enhet Y så 
är det en viktig lärdom att ta till sig för gruppen. Om fyra personer i chefs- eller 
projektledarställning har denna uppfattning, hur många är det inte då bland övriga anställda 
som tycker att målet bör preciseras och hur påverkar detta i sin tur enhetens resultat? 
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Figur 6. Skillnaden i medelvärde mellan projektledarnas och chefernas svar. 
 Påstående 1-23 (se bilaga 3). 
 
Då projektledarna inte är formella chefer och på så vis skiljer sig från grupp- och 
sektionscheferna, har medelvärdena från dessa grupper ovan jämförts. Detta för att se om det 
finns skillnader i gruppernas uppfattning av ledningsgruppen. En intressant trend som 
framkom vid bearbetningen av resultatet var att projektledarna nästintill genomgående har 
varit något mer positiva till ledningsgruppens arbete än grupp- och sektionscheferna. 
Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant, men kan ändå vara av intresse att diskutera. 
Man kan spekulera i vad dessa skillnader kan bero på och svaren kan vara många. 
Projektledargruppen är liten och känner kanske att den är mer synlig för ledningsgruppen än 
den större chefsgruppen, samtidigt som projekten är enhetens kärnverksamhet och ses som 
extremt viktiga i ledningsgruppen. Projektledaren får då en viktig roll och känner kanske en 
större tilltro till ledningsgruppen på grund av att deras arbete är en uppenbart prioriterad 
fråga. Det kan också vara en bidragande orsak att ledningsgruppen bjuder in projektledarna 
till verksamhetsstyrningsmöten för att diskutera hur enskilda projekt fortlöper och få en 
uppdatering på aktuella framgångar och problem, vilket ytterligare är en interaktionsmöjlighet 
mellan dessa grupper. Detta kan tyda på att ledningsgruppen bör satsa på att ytterligare stärka 
relationerna till grupp- och sektionscheferna för att utjämna dessa marginella men ändå 
viktiga skillnader i synen på ledningsgruppen som enkätresultatet visar. Den fråga som 
grupperna skiljer sig mest i är den om hur ofta man närvarar på enhetsmötet där 
projektledarna närvarar mer sällan än grupp- och sektionscheferna (påstående 15). 
 
3.3.1 Redovisning av enkätens öppna svarsalternativ 
 
Fråga 19. På vilka sätt tar du del utav information från ledningsgruppen? Via mail, via 
enhetsmöten, via närmaste chef, via enheten Y:s hemsida, via kollegor eller på annat 
sätt. Skriv i rutan nedan. Flera svar är möjliga. 
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På denna fråga svarade 24 stycken att de fick information från ledningsgruppen via sin 
närmaste chef, 17 stycken nämnde enhetsmötet som en informationskälla, 15 stycken 
använder hemsidan som informationskanal, 12 stycken mailen, 7 stycken nämner kollegorna 
som viktiga delar i kommunikationsprocessen, 4 individer nämner avdelningsmöten, 1 person 
berör den kommuniké som ledningsgruppen sammanställer efter mötena och en person 
nämner sektionsmöten som viktig informationskälla. En person skriver såhär;  
 
” Får inte så mycket info som jag upplever sänds ut från ledningsgruppen. Passiv info som 
hemsidor missar målet.”  
 
En annan skriver; 
 
” I första hand via min avdelningschef, i andra hand via mailutskick som görs ibland från 
ledningsgruppen och ibland så informeras det från ledningsgruppen på enhetsmötena om 
beslut. Dessa är nog de enda sätten som information kommer, undantagsvis kan det kanske 
stå något på hemsidan.” 
 
Frågan hade dock ett relativt högt internt bortfall då 3 personer valde att inte svara på frågan. 
Detta kan ha att göra med att man själv var tvungen att fylla i vilka alternativ man använde sig 
av, då dataprogrammet i vilket enkäten konstruerades inte tillät att man valde flera 
svarsalternativ. 
 
Fråga 20. Jag tycker att det finns outnyttjade kommunikationsvägar från 
ledningsgruppen till mig. Om ja, vilka? 
 
Nio personer av de tillfrågade anser att det finns outnyttjade kommunikationsvägar från 
ledningsgruppen till dem och framför förslag på hur kommunikationen skulle kunna 
förbättras. En respondent anser att det borde gå ut ett nyhetsbrev till de anställda från 
ordföranden i ledningsgruppen tillika enhet Y:s chef varje månad. Detta skulle kunna 
innehålla aktuella frågor och problem, negativa respektive positiva trender och annan viktig 
information som berör medarbetarna. En annan respondent skulle vilja att ledningsgruppen 
flitigare utnyttjade intranätet för enheten Y för kommunikation till de anställda. Det framförs 
även att mail används alldeles för sällan som kommunikationskanal från ledningsgruppen. 
Flera respondenter efterlyser även mer personlig och direkt kontakt med ledningsgruppen. En 
person uttrycker sig som följer; 
 
” Direktkontakt någon gång skulle inte skada. Sällan någon har tid att vare sig informera 
eller diskutera konkreta frågor.” 
 
En annan respondent anser att dagens kommunikation är passiv och efterlyser en mer aktiv 
kontakt med ledningsgruppen. Att kommunikation med närmaste chef skulle kunna bli bättre 
är ytterligare en åsikt som framkom. En respondent lade fram ett förslag om att 
ledningsgruppen skulle anordna ett ”enhetsmöte” som bara lägre chefer, dvs. grupp- och 
sektionschefer samt projektledarna var inbjudna till för att få en mer aktiv kommunikation 
mellan dessa grupper.    
 
Denna fråga stödjer den känslan som vissa av de intervjuade hade av att organisationen 
känner att de får för lite återkoppling från ledningsgruppen. De tillfrågade i enkäten är dock 
relativt högt upp i ”kommunikationskedjan”, då de själva i sin tur ska föra vidare budskap till 
sina medarbetare och borde kanske uppleva att de får den information de behöver. Stöd ges 
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även till ett flitigare användande av intranätet som tidigare föreslogs och likaså 
mailanvändandet från ledningsgruppens sida borde bli tätare. Informationen i dessa mail och 
även det ovan föreslagna nyhetsbrevet från ordföranden i ledningsgruppen skulle kunna 
inordnas på samma plats som övrig information från ledningsgruppen på hemsidan. Då skulle 
det inte råda några tvivel om var man fick svar på sina frågor om gruppen och kom i kontakt 
med medlemmarna i densamma, oavsett vilken tjänst man innehade. Ett nytt förslag som 
framkom var det att ledningsgruppen skulle kunna ordna ett möte där enbart grupp-, 
sektionschefer samt projektledare var inbjudna till för att öka direktkontakten mellan 
ledningsgruppen och denna grupp. Detta kunde anordnas på prov åtminstone vid ett tillfälle 
för att se vilken närvaro det skulle få och vilket engagemang det skulle väcka. Därefter kunde 
man ta ett beslut huruvida ett liknande möte borde läggas till till dagens 
ledningsgruppsmodell.   
 
Fråga 24. Har du egna synpunkter och förslag på förändringar och förbättringar av 
ledningsgruppens arbete?  Tror du att det finns andra aspekter som kan vara värdefulla 
att uppmärksamma. Eller vill du utveckla någon av frågorna i enkäten? Skriv fritt på 
raderna nedan. 
 
Nio stycken av de tillfrågade valde att svara även på denna fråga och de tog upp en rad 
skiftande ämnen och åsikter som skulle kunna vara till nytta för ledningsgruppens framtida 
arbete. En åsikt som kom fram var att ledningsgruppen borde sträva efter att ha bättre närvaro 
än idag vid de tekniska projektöversynerna. De tekniska projektöversynerna anordnas just för 
att chefer och ledningsgrupp ska få en detaljerad genomgång av varje projekt. Det ligger 
mycket arbete och förberedelser bakom ett sådant möte och det betyder mycket om närvaron 
bland cheferna är hög. Om ledningsgruppens medlemmar mer frekvent skulle deltaga vid 
dessa möten skulle det enligt respondenten medföra att projektmedarbetarna kände sig mer 
sedda. En person skriver såhär; 
 
” Jag upplever att ledningsgruppen kunde öka sin ödmjukhet och respekt för varandra och 
oftare komma fram till gemensamma lösningar. Idag verkar man kriga mot varandra istället 
för tillsammans för avdelningens bästa.” 
 
Denna uppfattning delas av ytterligare en person som anser att det vore bättre med lite mer 
samstämmighet kring beslut och lite mindre inslag av politik. Han/hon har fått uppfattningen 
att idag driver man frågor för den egna avdelningens bästa och inte enhetens i första hand.  
 
Enhetsmötena som i dagsläget hålls två gånger om året var en mötesform som ett flertal 
respondenter såg som ett utvecklingsområde. En respondent framförde att mötesforumet 
borde ändras för att skapa mer interaktion mellan de anställda och ledningsgruppen. Det borde 
bli mindre grupper så att alla som vill komma till tals känner att de kan det. I dagsläget är alla 
enhetens 220 medarbetare kallade och denna stora grupp kan hämma 
tvåvägskommunikationen. En annan åsikt som kom fram var att ordföranden skulle vara mer 
förberedd inför de enhetsmöten som hålls. Som det är idag upplevde respondenten att han 
svamlade om overheadbilderna eftersom han inte hade någon riktig koll på dem. Detta kan ha 
påverkat att påståendet ”Jag tycker att informationen vid enhetsmötet förmedlas på ett bra 
sätt” fick ett relativt högt medelvärde. En annan ståndpunkt var att kopplingen mellan beslut 
tagna i ledningsgruppen och informationen som går ut till medarbetarna borde bli snabbare 
och tydligare. Dessutom skulle respondenten vilja ha informationen muntligt, av ordföranden 
i första hand, så att man skulle kunna ställa följdfrågor och få en bakgrundsbild av hur 
besluten fattats. För att detta ska vara möjligt krävs enligt respondenten att det hålls 
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enhetsmöten mer frekvent än i dagsläget och det skulle kunna resultera i ett bättre 
informationsflöde och en tydligare styrning. Att enhetsmötena i dagsläget bara fokuserar på 
det som har hänt var något som en person såg som ett utvecklingsområde. Han/hon ville 
istället att enhetsmötena mer skulle blicka framåt istället för att enbart bli en avrapportering 
av vad som hänt sen sist.  
 
En person tycker att målen för enheten Y (KPI) känns som ett trubbigt sätt att utvärdera hela 
organisationen eftersom att siffror inte säger hela sanningen. Respondenten har dock inget 
bättre förslag på utvärdering i dagsläget men anser att det borde finnas. Såhär berättar en 
respondent om hur han/hon tror att ledningsgruppen skulle kunna arbeta effektivare; 
 
” Om ledningsgruppen; 1. Tog sig tid att förankra målen bättre hos sektions-, gruppchefer 
samt projektledare. 
2. I vissa lägen tog in mer idéer från anställda på alla nivåer. En ytterligare förbättring vore 
att uppmuntra till en effektivare kommunikation av allmän information inom enhet Y 
(pågående ombyggnationer, olika arbetsgrupper etc.). ” 
 
En annan av de tillfrågade beskriver ledningsgruppen som tämligen osynlig och att det råder 
oklarhet om vilka frågor som diskuteras i gruppen. Han/hon ställer sig frågan om 
ledningsgruppens dagordning kanske borde göras synlig för enhetens anställda. Ytterligare en 
person är inne på samma spår då hon/han anser att det är svårt att uttala sig om 
ledningsgruppens arbete då man inte känner sig insatt i de frågor som gruppen driver. Svåra 
frågor bollas även ibland ner till chefsnivån under ledningsgruppen, dvs. grupp- och 
sektionschefer och detta anser respondenten är fel då dessa frågor bör lösas i ledningsgruppen. 
Man borde också undersöka hur väl enheten Y är informerade om vad som händer på 
företaget X globalt och vad som händer på den globala projektnivån.  
 
Enligt Ellmin och Levén (1994) är kommunikation och information viktiga områden som en 
ledningsgrupp har att behandla och hur det sköts korrelererar starkt med ledningens 
förtroende ute i organisationen. Många av de åsikter som framfördes i denna öppna fråga 
berörde just hur kommunikation och information hanteras från ledningsgruppen och ut i 
organisationen. För det första framfördes att gruppen inte är tillräckligt synlig ute i 
organisationen och att det är oklart vilka frågor som gruppen arbetar med. En respondent 
ställer sig frågan om det inte vore ett alternativ att synliggöra gruppens agenda. Detta kan bli 
svårt att genomföra, då vissa delar av gruppens agenda kan vara känslig information om 
enskilda individer. Det kan dock vara viktigt att lägga ut sammanfattningar av alla 
ledningsgruppsmöten på den särskilda ledningsgruppssidan på hemsidan och på så vis hålla 
organisationen uppdaterad på vad som diskuteras i gruppen. Som det är idag fungerar det vad 
gäller kvartalsmöten, men inte alls vad gäller andra mötesformer. Likaså kunde man på denna 
sida tillvarata de anställdas synpunkter, såsom en av de som svarat på enkäten efterlyser. 
Samma person vill ha en effektivare kommunikation av allmän information om enhet Y vilket 
också kan lösas på detta sätt. Om ledningsgruppsmedlemmarna oftare deltog på de så kallade 
tekniska projektöversynerna skulle det öka den direkta interaktionen mellan ledning och 
medarbetare, något som i sin tur kan öka känslan av synlighet och därmed motivationen ute i 
projekten. Att alla ledningsgruppens medlemmar kan deltaga varje sådant tillfälle är kanske 
ett drömscenario, men gruppen kan ha som målsättning att prioritera dessa möten om de är i 
Sverige. 
 
Att det råder någon slags tävling eller till och med krig mellan avdelningarna och deras chefer 
i gruppen var något som framkom ur enkätsvaren. Denna uppfattning fanns som tidigare 
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redovisats även hos en del av medlemmarna i ledningsgruppen och om denna känsla har spritt 
sig till organisationen är det väldigt negativt och något som gruppen borde arbeta för att 
förändra. Förtroendet för gruppen kan minska om denna känsla fortsätter att breda ut sig. 
Det skulle vara av intresse att undersöka på vilket sätt som denna uppfattning har spridit sig 
men detta förtäljer tyvärr inte enkätsvaren. I vilka situationer känner delar av cheferna och 
projektledarna att det inte finns tillräcklig respekt och ödmjukhet mellan medlemmarna i 
ledningsgruppen? Det är av yttersta vikt att ledningsgruppen sänder ut signaler till 
organisationen om att de arbetar gemensamt för enhetens bästa. Detta kan man göra genom att 
öka kommunikationen och interaktionen med de anställda. Man kanske som en respondent 
föreslog bör ordna ett möte mellan chefer, projektledare och ledningsgruppen för att visa att 
ledningsgruppen vill arbeta gemensamt och tillsammans med dem för en bättre enhet. Detta 
möte kan förslagsvis hållas två gånger per år och ta cirka två timmar i anspråk. Detta möte är 
även ytterst viktigt då det syftar till att säkerställa att dessa personer har den information som 
krävs för att kunna informera sina medarbetare om viktiga frågor och förändringar. Även det 
tidigare föreslagna mötet mellan de fyra avdelningscheferna som syftar till att förstärka 
samarbetet mellan avdelningarna och reducera avdelningsspecifika diskussioner i 
ledningsgruppen kan komma att sprida ett budskap ut i organisationen om en högre 
samverkansgrad i gruppen.  
 
Slutligen framkom det i enkäten att hela 86 % alltid eller ofta deltog på enhetsmötena, vilket 
innebär att det inte råder några tvivel om att mötet anses som viktigt och värt att prioritera. 
Man kanske dock bör ta till sig en del av de synpunkter som ändå finns på dagens upplägg. En 
viktig synpunkt som delgavs var att ordföranden känns dåligt förberedd inför mötena. Detta 
torde vara ett lätt åtgärdat problem och något som övriga deltagare från ledningsgruppen 
också bör tänka på inför ett möte som kallar alla inom hela enheten. Känns det oförberett kan 
detta sända ut signaler om att man inte tycker att mötet är tillräckligt viktigt för att förbereda 
sig inför och detta är onödigt att riskera. En annan synpunkt var att enhetsmöten mest 
fokuserar på att återge det som har varit och inte fokuserar på framtiden och vad som komma 
skall. Detta skulle man kunna se över och man skulle kunna redogöra för vad man diskuterat 
på de specifika strategimöten som föreslås införas för en ökad långsiktighet i arbetet. 
Huruvida enhetsmötet behövs hållas oftare hänger samman med hur ledningsgruppen ökar 
informationen i övrigt. Skapas den plats på hemsidan som föreslås i denna rapport kanske det 
inte är nödvändigt att utöka antalet enhetsmöten för en snabbare och tydligare 
informationsspridning som en respondent efterlyste. En majoritet av de tillfrågade, 82 %, 
instämmer nämligen helt eller delvis redan i dagsläget med att enhetsmötet hålls tillräckligt 
ofta.  
 
 
3.4 Observationerna 
 
3.4.1 Verksamhetsstyrningsmötena, 3 stycken 
 
Klimat 
 
Sammanfattningsvis känns klimatet i gruppen igen från beskrivningarna av detsamma i 
intervjuerna. Det känns att de flesta av medlemmarna har känt varandra en längre tid och det 
är lite av en familjär stämning.  Det är ständigt diskussioner och man får intrycket av att 
medlemmarna törs säga vad de känner till varandra. Ibland hettar det till i diskussionen och 
tongångarna hårdnar, men då ämnet är färdigdiskuterat lämnas de hårda tongångarna därhän.  
Det är dock relativt mycket pikar och kommentarer som delas ut då och då från olika 
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medlemmar till andra. Dessa tillsynes harmlösa kommentarer kan ibland ge uppfattningen av 
att det är lite underliggande maktspel som ligger bakom pikarna. Det känns helt enkelt som 
om man ibland lindar in kritik i ett skämt. Exempelvis då man går igenom förra mötets 
protokoll snabbare än beräknat la en av avdelningscheferna snabbt in en skämtsam 
kommentar om att en annan av avdelningscheferna kan fylla det tomrummet genom att prata 
om sin avdelning som han/hon brukar. Alla skrattar inklusive den utpekade avdelningschefen 
men själva budskapet om att den chefen alltför gärna pratar om sitt och sin avdelning går ändå 
fram. Detta var bara ett av många exempel på liknande situationer. Inte alltför sällan känns 
skämten och pikarna interna, även för andra medlemmar i gruppen. Många gruppmedlemmar 
använder sig även av ett intensivt minspel för att visa samhörighet och avståndstagande till 
andra individer i gruppen. Det är mycket skämt och skratt under mötets gång och detta ökar 
avsevärt efter lunchen då mötet tenderar att bli till viss del oseriöst och flamsigt. Vissa 
personer dominerar utrymmet i gruppen på bekostnad av andra som inte tar lika mycket plats. 
Ordföranden går ibland in och frågar mer tystlåtna personer om deras åsikt, något som känns 
som en medveten strategi för att få balans i gruppen.  
 
Ledarskapet 
 
Det är ordföranden som öppnar och avslutar mötet, samt bryter för kaffepaus och lunch. Det 
är även han som hälsar föredragshållare välkomna och i förekommande fall inleder en 
presentation av medlemmarna i ledningsgruppen. Han är även duktig på att ge beröm till 
föredragshållare för bra presentationer samt till övriga medlemmar i gruppen. Då 
presentationerna är på väg att dra över tiden påpekar han detta för att försöka hålla agendan. 
Detta hjälper dock ofta inte då presentationerna drar över tiden trots tillsägelser och 
gruppmedlemmar startar diskussioner om det presenterade. Vid en diskussion om ifall man 
borde ändra kategoriseringen av en viss tjänst (som ligger till grund för lönesättningen) fanns 
olika åsikter i ledningsgruppen och ordföranden beslutade då att göra en omröstning bland 
medlemmarna som slutade 3-3. Då fick han som ordförande utslagsröst och bestämde att inte 
ändra dagens system. Detta var ett exempel på ett klart ordförarbeteende från ledarens sida. På 
många sätt känns dock ordföranden som en vanlig medlem och inte ordförande. Oftast känns 
det som att detta ledarskap fungerar och passar denna ledningsgrupp men vid vissa tillfällen 
kan man sakna en mer styrande hand. Vid diskussion av vissa frågor utbryter ett lätt kaos där 
flera parallella diskussioner hålls och som stjäl tid utan att ge konkreta resultat. För att 
ytterligare effektivisera ledningsgruppen borde kanske ordföranden i vissa situationer vara 
mer styrande och strukturerad. Yukl (2002) förespråkar att ordföranden till viss del lägger ut 
ledarskapet i gruppen, men säger samtidigt att gruppen mår bra av att ha någon som leder 
mötet. Enligt detta resonemang verkar gruppens ordförande agera föredömligt i 
mötessituationer. 
 
Struktur 
 
Dokumentationen av mötena har fungerat bra och inom några dagar har det utskrivna 
protokollet skrivits rent och skickats till gruppens medlemmar. Vid intervjuerna framkom att 
man efter varje möte lägger ut en kommuniké på hemsidan som redogör för kärnan i det som 
diskuterats under dagen. Inte en enda gång efter de tre verksamhetsstyrningsmöten som denna 
studie grundar sig på har man kunnat hitta en kommuniké på hemsidan. Detta borde åtgärdas 
då enkätundersökningen visade på sämst resultat vad gäller kommunikationen mellan 
ledningsgrupp och anställda. Även en del respondenter vid intervjuerna har kritiserat 
kommunikationen mellan ledningsgrupp och de anställda. I de öppna svarsalternativen i 
enkäten där man ombads skriva på vilka sätt man tar del utav information från 



 61 

ledningsgruppen svarade endast en person kommunikén. Att utveckla dagens system och 
lägga ut kommunikéer från alla möten med ledningsgruppen på den speciella 
ledningsgruppsplatsen på hemsidan förordas dock.  
 
Mötesrutiner och uppföljning 
 
Det känns som att gruppen har stora ambitioner vad gäller att bjuda in personer till gruppen 
och på så sätt utvecklas, men behållningen tenderar inte alltför sällan att bli liten då det ofta 
finns alldeles för kort tid avsatt för aktiviteten. Exempelvis bjöds vid ett möte en representant 
för HR-avdelningen in för att prata om High Performing Teams. Det är ett mycket intressant 
ämne och ett bra initiativ men det föll platt då det enda som hanns med var att gå igenom 
grunderna i konceptet, inte hur den aktuella gruppen skulle kunna jobba utifrån dessa tankar. 
Föreläsningen väckte en massa frågor och idéer men det fanns inte tid för diskussion kring 
hur detta skulle kunna hjälpa ledningsgruppen och ingen plan för uppföljning av 
föreläsningen. Det skulle kanske vara bättre att satsa mer på kvalitet än kvantitet och man 
skulle eventuellt kunna avsätta en mer planerad utbildningsaktivitet kring detta ämne. Detta 
skulle förslagsvis kunna ingå i en framtida grupputvecklingsaktivitet och omfatta betydligt 
mer avsatt tid än den timme som fanns utrymme för på mötet. Även de inbjudna medarbetarna 
och övriga föredragshållare som har gästat ledningsgruppen vid dessa möten har ofta haft en 
väldigt kort tid avsatt för sina presentationer. Vid de fall där tiden har varit en timme per 
presentation och presentationen har rört ett pågående projekt eller liknande har det fungerat 
bra och man har kunnat föra en bra dialog med de inbjudna som har lett till någon form av 
beslut eller känsla av att det har lett till något bättre. Presentationstid kortare än så har dock 
genomgående resulterat i avhuggna presentationer och diskussioner och önskemål om nya 
mötestider då man inte hunnit diskutera frågan färdigt. I vissa fall har endast 20 minuter varit 
avsatt för en presentation och detta känns väldigt snålt tilltaget med tid. Ofta har enbart 
presentationen tagit 20 minuter i anspråk varpå efterföljande diskussion har blivit lidande. 
Dessa problem borde ses över och man borde prioritera hårdare vad som ska ingå på agendan 
som Ellmin och Levén (1994) förespråkar. Detta skulle förmodligen uppskattas både av 
inbjudna gäster som skulle känna att det som de presenterades skulle vara mer till nytta och 
även för ledningsgruppen själva. Det måste vara väldigt stressande att hela tiden känna att 
mycket blir halvfärdigt och måste skjutas upp till framtida mötestillfällen. Gruppens 
uppföljning av beslut var något som många av de intervjuade nuvarande och före detta 
ledningsgruppsmedlemmarna starkt kritiserade. Detta har dock varit problematiskt att få en 
bild av under de relativt få tillfällen som observationerna har pågått. De tillfällen som 
ordföranden har skjutit upp ett beslut eller bett att få återkomma till ett ämne har detta följts 
upp på ett bra sätt. Varje möte ska avslutas med en uppdatering av den strategiska loggen och 
vid ett tillfälle hanns inte detta med på grund av tidsbrist. Vid ett annat tillfälle fick en 
avdelningschef kritik för att ha glömt att kalla en medarbetare för ett samtal om ett pågående 
projekt. Uppföljningen har således tillsynes fungerat bra men då många av ledningsgruppen 
medlemmar, både nuvarande och före detta, har vittnat om motsatsen kan det vara bra att se 
över dagens uppföljningsrutiner.  
 
Mellanmänskliga relationer och gruppen som sådan 
 
Gruppen är väldigt homogen om man ser till yttre faktorer, men på dessa möten märktes att 
många medlemmar är olika varandra till sättet och har mycket olika åsikter. Det var mycket 
diskussioner och man ifrågasatte varandras argument. Det var svårt att märka av ifall det 
förekommer avdelningsvisa konflikter som går ut över chefernas relationer till varandra. Det 
finns lite underliggande spänningar i form av ironiska kommentarer och gliringar som skulle 
kunna härledas till sådana konflikter, men det kan också vara en jargong som gruppen har. 
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Det finns onekligen en grabbig stämning i gruppen som många personer har vittnat om under 
intervjuerna. Detta skulle förmodligen ändras om fler kvinnor tillkom, då varje person som 
lämnar eller kommer till en grupp enligt Mattsson (1992) som ovan beskrivits förändrar 
dynamiken i denna. 
 
Feedback 
 
Under dessa möten ges feedback från så gott som samtliga till så gott som samtliga 
medlemmar. Det verkar vara naturligt att uttala sig om hur man tycker att någon har skött en 
uppgift eller hur någons förslag eller presentation framstår. Detta stödjer det som framkommit 
vid intervjuerna med gruppen och konstruktiv kritik vittnar enligt Mattsson (1992) om en 
effektiv ledningsgrupp. Den naturliga feedbacken bör bibehållas, samtidigt som var och en får 
fortsatt möjlighet att få och ge feedback under den fasta tiden med ordföranden varje måndag. 
Ordföranden i ledningsgruppen verkar själv ha ett naturligt förhållningssätt till feedback och 
detta kan ha bidragit till att skapa ett sådant klimat i gruppen.  
 
3.4.2 Det kvartalsvisa mötet 
 
Klimat 
 
Klimatet känns igen från verksamhetsstyrningsmötena. Eftersom mötet hölls i en av chefernas 
hemmiljö tenderar dock stämningen att bli om möjligt än mer familjär än vid möten på 
kontoret. Lunchen blev exempelvis två timmar lång med hemlagad mat och efterrätt, samt 
rundvisning av huset och omgivningarna.  
 
Ledarskapet 
 
Ordföranden i gruppen inleder mötet och redogör för personalomsättningen för det senaste 
kvartalet. Det är hela tiden han som för mötet framåt genom att avbryta alltför långdragna 
diskussioner, bordlägga frågor och se till att ta tillbaka utsvävande diskussioner till 
utgångspunkten. Det är även han som bryter för fikapaus och lunch och som håller reda på 
hur gruppen ligger till med agendan. När presentationerna på eftermiddagen måste kortas ned 
på grund av tidsbrist är det han som ber föredragshållaren att snart börja runda av.  Han lovar 
även att följa upp vissa frågor som tas upp till diskussion och se vad han kan göra åt 
problemet. Ordföranden borde tidigare ha insett att med de utdragna presentationerna som 
hölls i början av mötet skulle tidsplanen spräckas och flera av dagens planerade moment 
behöva utgå. Därför borde han tidigare ha gått in och kortat ner presentationerna för att 
försäkra sig om att det även skulle bli tid över för diskussion.  
 
Struktur 
 
En person skriver under mötets gång protokoll och det tycks fungera bra. Detta skickas senare 
ut till alla inblandade när det är renskrivet och klart. Detta möte blev dock inte särskilt 
strukturerat vad gäller inramning. För det första fick inte alla plats runt bordet så en person 
hamnade bakom alla andra på en stol utan tillgång till bord. Denna person var sedan under 
förmiddagen tämligen inaktiv. Efter lunch låg en person i soffan och deltog i mötet därifrån 
och under slutskedet av mötet fick han/hon sällskap av ytterligare en person som förvisso satt 
upp i soffan, men bläddrade i ett sjökort. Efter lunch stördes mötet av ringande mobiltelefoner 
som besvarades av tre chefer vid ett flertal tillfällen. Ordföranden borde se till att alla 
åtminstone är samlade runt samma bord och inte ligger i en soffa eller tittar i sjökort. Vid 
viktiga samtal kan det accepteras att mötesdeltagare lämnar rummet för att besvara samtal, 
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men mobilerna borde åtminstone vara inställda på att ha en ljudlös signal för att störa mötet så 
litet som möjligt.  
 
Mötesrutiner och uppföljning 
 
Inledningsvis talar man om för den nya finansansvariga att syftet med detta möte är att det ska 
vara ett annat tempo än på de andra verksamhetsstyrningsmötena, för att man ska kunna följa 
upp strategiska frågor. Det ska inte bara vara att ticka av frågor och actions. Detta märks inte 
alls av under dagens möte. Alla avdelningspresentationer skulle enligt agendan ha varit 
avklarade innan lunchpausen, men då klockan är 12 har bara två av avdelningscheferna 
redovisat sina resultat. Här borde ordföranden på ett tidigt stadium ha gått in och brutit då 
presentationerna blev alltför långa. Då mötet återupptas klockan 14 är det fyra 
avdelningspresentationer kvar som alla måste kortas ner och skyndas på. Ser man till den 
inledningsvis presenterade agendamallen för det kvartalsvisa mötet, har denna vid detta möte 
totalt frångåtts. När presentationerna väl är klara är alla väldigt trötta och ofokuserade och 
ordföranden efterlyser lite reflektioner på det presenterade. Man diskuterar tillsättandet av en 
ny kvalitetssäkringschef och man föreslår en massa namn och skrattar och skämtar mycket 
men tar inga direkta beslut eller når resultat. Efter den diskussionen har man redan dragit över 
mötestiden och man författar snabbt en kommuniké som ska gå ut till de anställda med 
information om de mest väsentliga delar som tagits upp under dagen. När detta är gjort har 
ännu inte finansrepresentanten hunnit säga det hon deltog för och hon smiter snabbt in och 
informerar kort om det finansiella läget. Ordföranden är vid mötets slut själv kritisk till att det 
blev för lite tid till reflektioner vid det kvartalsvisa mötet och föreslår att mötesformen bör 
ändras. Vid intervjuerna har det framförts flera liknande ståndpunkter och om till och med 
ordföranden ser att en förändring behövs kommer det förmodligen att ske inom en snar 
framtid. Flera punkter som ordföranden sa att man skulle återkomma till i slutet av mötet 
hinns inte med att diskuteras på grund av tidsbrist. Detta kan påverka medlemmarnas 
motivation då man lägger en hel dags arbete på något som inte riktigt leder någonstans. Man 
går ifrån mötet och har mest med sig siffror på hur situationen har sett ut för de olika 
funktionerna det senaste kvartalet. Enligt Ellmin och Levén (1994) är det otroligt viktigt att 
våga prioritera bort onödiga inslag på agendan. I detta fall borde man kanske ändra på 
upplägget så att man endast redogjorde för avvikelser i siffrorna och inte för alla siffror under 
kvartalet. Detta bland annat för att det skulle bli mer tidseffektivt och dessutom leda till mer 
diskussioner utifrån resultaten.  
 
Mellanmänskliga relationer och gruppen som sådan 
 
Eftersom samma personer ingår på kvartalsmötet som på verksamhetsstyrningsmötena känns 
jargong och de mellanmänskliga relationerna igen från dessa. Det är en väldigt uppsluppen 
stämning under presentationerna och tonen blir sällan lika hård som den i vissa diskussioner 
blivit under verksamhetsstyrningsmötena. Detta kan bero på att det aldrig hinner bli 
diskussion om det som tas upp under dagen, utan fokus ligger på de avdelningsvisa 
presentationerna av kvartalets siffror.  
 
Feedback 
 
Som tidigare nämnts är feedback ett naturligt inslag i denna grupp, likaså under detta möte. 
Efter avdelningspresentationerna är det alltid någon som berömmer den chef som har 
presenterat och detta särskilt om siffrorna ser ovanligt positiva ut. Men gruppen verkar heller 
inte ha några problem att kritisera om det finns anledning till det.  
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3.4.3 Enhetsmötet 
 
Vid enhetsmötet inledde chefen för enhet Y mötet och efterlyste kommentarer kring agendan 
från åhörarna. Endast han, och två av avdelningscheferna var inblandade i presentationer. De 
övriga cheferna var antingen frånvarande eller utspridda bland övriga åhörare. Ordföranden 
förklarade att syftet med mötet är att berätta vad som är aktuellt just nu och att det är till för 
personalen, inte för ledningen. Ordföranden visade bilder som inte skulle visas och visste inte 
riktigt vad han skulle säga och hans presentation kändes alltför oförberedd och hafsig för att 
hållas för alla anställda. Han fick till och med en kommentar om att han måste förklara 
bilderna bättre från en av avdelningscheferna, tillika ledningsgruppsmedlem, i publiken. Det 
var en del frågor från personalen som besvarades av ledningsgruppen, både av de chefer som 
höll i presentationerna och de andra som var utspridda i lokalen. Två timmar var avsatta till 
mötet som dock avslutades lite tidigare, då alla punkter var genomgångna och personalen inte 
hade fler frågor. Helhetsintrycket av mötet var att det var informativt men dock lite oförberett 
och hafsigt, särskilt den del som ordföranden ansvarade för, vilket således stödjer det som 
framkom i enkätsvaren. Det är av stor betydelse för ledningsgruppens förtroende bland de 
anställda att informationen till gruppen sköts på ett bra sätt (Ellmin & Levén, 1994). 
Ledningsgruppen höll heller inte en enad front under mötet då de var utspridda i lokalen och 
ifrågasatte varandras presentationer. Här kan ledningsgruppen ha mycket att vinna på att man 
sitter samlade och inte korrigerar varandra. Det kan ha varit vid enhetsmöten som personerna 
som i enkäten uttryckte att medlemmarna inte visade ödmjukhet och respekt mot varandra, 
har fått den uppfattningen. Likaså att ledningsgruppen, enligt vissa tillfrågade i enkäten, inte 
sänder helt enade budskap kan härstamma ur detta möte. Det är positivt och bör bibehållas att 
ordföranden inleder mötet med att poängtera att mötet är till för personalen och detta kan inte 
sägas nog så många gånger. Personalen måste känna att det är fritt fram att ställa de frågor 
man har till ledningen och vet de att mötet är till för dem så vågar de kanske i större 
utsträckning ställa frågor. 
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4 Avslutande kommentarer och sammanfattande rekommendationer 
 
Under studiens gång har bilden av den aktuella ledningsgruppen vuxit fram allteftersom. 
Varje del av de tre ben som slutsatsen vilar på; intervjuerna, enkäten och observationerna, har 
bidragit till en uppfattning om var gruppen befinner sig och hur man kan vidareutveckla den. 
Till att börja med bör sägas att gruppen i dagsläget har kommit en lång bit på väg och 
fungerar mycket bra med den nuvarande ledningsgruppsmodellen. Detta visar främst de 
positiva omdömena gällande den aktuella gruppen som framkommit av såväl före detta 
ledningsgruppsmedlemmar som av de nuvarande, men även det överlag positiva resultatet av 
enkätundersökningen. Observationerna har även delvis bekräftat många av de positiva 
områdena som framkommit. Det finns dock en hel del områden som ledningsgruppen kan 
arbeta vidare med för att både bibehålla och förstärka positiva aspekter och förändra och 
förbättra de utvecklingsområden som identifierats i denna studie.  
 
 
Nedan följer en sammanfattning av de rekommendationer som framkommit av studien för att 
skapa en överblick för läsaren; 
 
 
Ledningsgruppen bör bibehålla det självkritiska arbetssättet gruppen har. 
 Självkritiska grupper är ofta effektiva. 

Gruppen bör regelbundet ta in studenter eller externa konsulter för fortsatt kritisk 
granskning av gruppen. 

 
Ledningsgruppen bör bibehålla vanan att skicka ut agenda innan mötena så att 
medlemmarna kommer förberedda. 
 Behåll även dagens möjlighet att göra tillägg till agendan vid mötets start. 
 
Ledningsgruppen bör bibehålla gruppstorleken. 
 5-8 medlemmar i ledningsgrupper har visat sig ge det bästa resultatet. 
  
Ledningsgruppen bör bibehålla den strategiska och taktiska loggen. 
 Förhindrar att det strategiska arbetet glöms bort. 

Utveckla dock uppföljningen av densamma. 
 
Ledningsgruppen bör bibehålla det roterande sekreterarskapet. 
 Skapar en känsla av delaktighet hos medlemmarna i gruppen. 

Utvecklar gemenskapen och kan reducera inslag av att sätta avdelningens bästa 
framför enhetens.  

 
Ledningsgruppen bör bibehålla initiativet med kvartalsmöten i hemmiljö. 

Det bör dock inte utökas till att gälla fler möten då dessa möten blir något mer 
ineffektiva än de som hålls på företaget. 
De är dock viktiga för sammanhållningen och arbetsklimatet i gruppen. 

 
Ledningsgruppen bör bibehålla det goda ledarskapet i gruppen som skapar en bra 
stämning, främjar diskussion, olika uppfattningar och ett visionärt tänkande.  

Bibehåll en låg grad av auktoritet i ledarskapet så länge det passar gruppen och 
effektiviteten är fortsatt relativt hög. 
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Ledningsgruppen bör bibehålla nivån på feedback. 
 Naturligt förhållningssätt. 
 Både feedback under möten och på fasta tider med ordföranden. 
 Konstruktiv feedback tyder på en effektiv grupp. 

Ordföranden bör fortsätta uppmuntra feedback både på honom och 
gruppmedlemmarna emellan. 

 
Ledningsgruppen bör bibehålla initiativet med ett ”medarbetarquizz”. 

Skapar en medvetenhet hos ledningsgruppens medlemmar om vilka personer som 
arbetar på enheten. 
Kan leda till att medarbetarna känner sig mer betydelsefulla och sedda av ledningen 
om de känner att de hälsar och vet vem man är när man möts i korridorer och dylikt. 

 
Ledningsgruppen bör anordna en grupputvecklingsaktivitet, gärna utanför företagets 
lokaler.  

Detta skulle underlätta för möjligheter till feedback. 
Man skulle kunna få in de nytillkomna medlemmarna bättre i gruppen. 
Det skulle kunna minska hierarkin i gruppen då nytillkomna medlemmar fortare skulle 
kunna bli varma i kläderna och ta plats i gruppen. 
Ytterligare utveckla sammanhållningen i gruppen. 
Grupputveckling är en förutsättning för att uppnå den höga grad av effektivitet som 
krävs för att en ledningsgrupp ska nå resultat som står sig i den hårda konkurrensen i 
branschen. 
Grupputveckling inriktar sig ofta på att se till långsiktiga frågor och problem, vilket 
vid intervjuer har framkommit att denna grupp behöver mer fokus på.  
 Det skulle även kunna medverka till att bibehålla det positiva arbetsklimat som 
gruppen har. 
 

Ledningsgruppen bör försöka öka gruppens motivation. 
 Ordföranden kan utmana och ställa högre krav än i dagsläget. 
 En ökad ambitionsnivå i gruppen kan leda till ett mer visionärt arbetssätt. 

Genom att förbättra de i dagsläget mindre välfungerande områdena kan motivationen 
höjas pga. att helhetsintrycket av gruppen blir bättre. 
Man bör försöka utjämna de skillnader som föreligger mellan olika medlemmars grad 
av motivation. 

 
Ledningsgruppen bör tydliggöra målbilden för gruppen och få mer fokus på långsiktiga 
frågor. 

Effektiva grupper har tydliga mål att arbeta mot. 
Ordföranden har det största ansvaret att se till att alla medlemmar har målet klart och 
väldigt tydligt för sig. 
Man bör införa mer specifika strategimöten för mer långsiktighet i arbetet, förslagsvis 
i samband med det reviderade kvartalsmötet. På dessa möten skulle man kunna 
kartlägga vilka utmaningar som finns inför framtiden och hur man bör bemöta dessa. 

 Man bör underlätta vid överförandet av globala mål till lokala.  
Förmedla på ett tydligt sätt enhetens mål till medarbetarna. Fyra projektledare 
och/eller grupp- och sektionschefer tar delvis avstånd ifrån att målen för enheten idag 
förmedlas tydligt från ledningsgruppen. Hur ser dessa siffror ut i övriga 
organisationen? 
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Ledningsgruppen bör säkerställa att man går till botten med problem och ”jobbiga 
saker”.  

Undersök om problem skojas bort än idag, då detta framkom vid intervju med en 
tidigare medlem i gruppen. 

  Om så är fallet är det av yttersta vikt att vara uppmärksam på och åtgärda detta. 
 
Ledningsgruppen bör tona ner den självgoda bilden något. 

Risken är att gruppen annars tappar i effektivitet och i värsta fall stagnerar. 
 

Ledningsgruppen bör förbättra återkopplingen och informationen till personalen på 
enhet Y. 
 Utveckla användandet av intranätet. 

Skapa en plats på hemsidan för information om ledningsgruppen, där det bland annat 
finns en presentation av medlemmarna i gruppen, där kommunikéer tillhandahålls och 
där det öppnas upp för möjligheter för direkt feedback, genom att personalen kan 
ställa frågor till ledningsgruppen och snabbt få svar på samma ställe.  
Idag läggs en kommuniké ut bara efter kvartalsmötet och bland alla andra nyheter 
och riskerar att förbises. 

 
Ledningsgruppen bör införa ett flitigare användande av intranätet. 
 Ett månadsvist nyhetsbrev från ordföranden i ledningsgruppen bör införas. 

Synliggörande av gruppens agenda eller sammanfattning av ledningsgruppsmöten och 
enhetsmöten. 
Att tillvarata de anställdas åsikter i vissa frågor kan förslagsvis göras interaktivt. 
En mer effektiv kommunikation av allmän information skulle på detta sätt kunna 
säkerställas. 

 
Ledningsgruppen bör flitigare använda mail som kommunikationskanal. 

Informationen i mailen skulle även kunna publiceras på hemsidan om den blev flitigt 
använd av de anställda. 

 
Ledningsgruppen bör förespråka en ökad närvaro vid de tekniska projektöversynerna . 
 Detta skulle öka den direkta interaktionen mellan ledning och medarbetare. 
 Kan öka känslan av synlighet och motivationen ute i projekten. 
 De ledningsgruppsmedlemmar som är i Sverige bör prioritera dessa möten.  

Det gör också att ledningsgruppen blir mer synlig för de anställda, något som 
efterfrågades i enkäten. 

 
Ledningsgruppen bör visa upp en enad front mot organisationen. 
 Medlemmarna bör undvika att ifrågasätta varandra inför medarbetarna. 

 
Ledningsgruppen bör bli mer synlig i organisationen. 
 Diskutera nya sätt att göra sig synlig på. 
 Utnyttja enhetsmötet för att synas tillsammans.  
 
Ledningsgruppen bör förbättra kommunikationen till de anställda. 
 Både vad gäller kommunikationen in till gruppen som ut från gruppen. 

Man bör även se över vid vilken tidpunkt som information ges till de anställda då 
detta kritiserades av en del tillfrågade i enkäten. 



 68 

Det är mycket viktigt att projektledare samt sektions- och gruppchefer känner sig 
välinformerade då de i sin tur kommunicerar och informerar övriga medarbetare.  

 
Ledningsgruppen bör främja ett utökat samarbete mellan avdelningarna. 

Samarbetet bör omfatta alla fyra avdelningar och syftar till att minska de 
avdelningsspecifika diskussioner som uppges finnas på möten med ledningsgruppen. 
Avdelningarna bör ha gemensamma möten där avdelningsspecifika frågor diskuteras, 
exempelvis utlåning av personal och utveckling av ett back-up-system för utlåning av 
personal. 
Mötena skulle också kunna bidra till att minska de eventuella spänningar som finns 
avdelningscheferna emellan och som ibland gör att avdelningens bästa går före 
enhetens bästa. 
Om intresse finns kan avdelningscheferna deltaga på övrigas möten med sina 
avdelningar för att se hur upplägget ser ut och vilka frågor som diskuteras. 
 

Ledningsgruppen bör säkerställa att det inte blir för mycket avdelningsspecifikt som 
diskuteras på ledningsgruppsmöten. 

Om ordföranden anser att så är fallet bör han diskutera detta med berörda individer 
på den fasta tiden på måndagar eller på en annan passande mötestid. 
Detta kan stävjas genom de redan föreslagna mötena mellan avdelningscheferna där 
avdelningsspecifika ämnen får dominera agendan. 

 
Ledningsgruppen bör starta ett aktivt arbete för att sända ut signaler om samverkan i 
ledningsgruppen för enheten Y:s bästa snarare än en tävling mellan avdelningscheferna. 
 Öka kommunikationen och interaktionen med de anställda. 

Inför en mötesform där sektions-, gruppchefer och projektledare inbjuds till för att 
visa att man gemensamt vill samarbeta för enheten Y:s bästa, förslagsvis två gånger 
per år, två timmar.  
Det tidigare föreslagna mötet mellan de fyra avdelningscheferna skulle kunna bidra 
till att sprida ett budskap om samverkan snarare än tävling. 

 
Ledningsgruppen bör stärka samarbetet med grupp- och sektionschefer ytterligare. 

Projektledargruppen skattar ledningsgruppen generellt sett bättre på nästan samtliga 
frågor (dock ej signifikant). 
Ordna ett möte enbart för projektledare och grupp- och sektionschefer och utvärdera 
därefter om det verkar finnas ett intresse av att införa regelbundna sådana möten. 

 
Ledningsgruppen bör tillsätta en kvalificerad, ordinarie och helst extern 
kvalitetssäkringschef. 

Detta skulle kunna reducera hierarkin i gruppen då chefen inte har några före detta 
överordnade i gruppen, plus att man slipper hierarkin som uppstår då man har 
vikarier pga. att de inte hinner bli varma i kläderna och börja ta plats innan de ska 
lämna gruppen. 
Man bör även gå till djupet med och reda ut hur man skötte turbulensen kring 
kvalitetssäkringsfunktionen våren 2005 och utvärdera vad man skötte bra och vad som 
hanterades mindre bra. Detta för att man ska lära sig av tidigare misstag inför 
framtiden. 
Nyrekryteringen måste på ett tydligt sätt kommuniceras till övriga organisationen så  
att alla blir medvetna om vem som är ny kvalitetssäkringschef. 
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Ledningsgruppen bör upprätta en handlingsplan för en på lång sikt mer heterogen 
grupp vad gäller kön, ålder, etnicitet, utbildningsbakgrund och personlighet. 

Positiv särbehandling skulle bli avgörande vid rekryteringssituationer där de sökande 
har i övrigt likvärdiga meriter.  
Handlingsplanen skulle främja en rekrytering av en kvalitetssäkringschef som gjorde 
gruppen mer heterogen. 
Även vid rekryteringen av gruppens stödfunktioner HR och finans borde planen göras 
gällande. 
Om fler kvinnor tillkom skulle den grabbiga jargongen förmodligen mattas av något. 

 
Ledningsgruppen bör rekrytera mer externt. 

Detta för att föra in ett annat tankesätt i gruppen än det som är präglat av flera år på 
enheten Y. 
Det kan även minska risken för att man har gamla band och relationer med övriga 
medlemmar i gruppen som hämmar individernas arbete. 

 
Ledningsgruppen bör revidera formen för dagens kvartalsmöten. 

Man bör på prov införa att hålla detta möte två gånger per år istället för dagens fyra 
gånger per år. 
Möjligtvis kan man då behöva förlänga mötet till att omfatta två dagar så att man 
verkligen hinner gå till botten med alla uppkomna diskussioner.  
Det ovan föreslagna strategiskt inriktade mötet som var avsett för mer långsiktiga 
problem och diskussioner skulle kunna inrymmas under dessa två dagar. 
Istället för att avdelningsvist redovisa alla siffror för kvartalet kan man redogöra för 
de avvikande siffror som förekommit under perioden, följt av en diskussion om vad 
som kan ligga bakom att siffrorna ser ut som de gör. 
I samband med att man tydliggör gruppens mål bör man följa upp avdelningarnas 
siffror med tanke på de målen och se hur de ligger till. 
Dagens upplägg eliminerar chansen till efterföljande diskussion och reflektion över de 
redovisade siffrorna. 

 
Ledningsgruppen bör ändra upplägget på enhetsmötet. 

Ordföranden bör vara bättre förberedd inför mötena. Han känns i nuläget oförberedd 
vilket kan sända ut signaler om att enhetsmötet inte är så viktigt. 
Alla som håller föredrag bör vara ordentligt förberedda för att visa att mötet ses som 
viktigt för ledningen. 
Mötet borde utöver att vara en redogörelse för vad som hänt sen förra mötet, även 
blicka mer framåt än i dagsläget. Man skulle exempelvis kunna redogöra för de 
diskussioner som förts på de mer specifika strategimöten som denna rapport 
förespråkar ska införas. 
Helst bör hela ledningsgruppen närvara och sitta samlade på samma ställe för att 
kunna besvara frågor och dessutom visa upp en enad front. 
Om informationen och kommunikationen i övrigt förbättras behövs det förmodligen 
inte fler enhetsmöten än i dagsläget som någon dock föreslog i enkäten. 

 
Ledningsgruppen bör sträva efter att hitta en bra balans vad gäller antalet frågor på 
agendan.  

Vid för många frågor kan kvaliteten bli lidande, medan för få tenderar att göra att 
frågorna blir överarbetade och dessutom minska medlemmarnas engagemang. 
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Ordföranden har en viktig roll i detta då det är han som bestämmer agendan. Han 
måste våga prioritera och enbart ha med sådant som är verkligt relevant för gruppen. 

 
Ledningsgruppen bör sträva efter att hitta en balans mellan den trevliga stämningen 
och gruppens effektivitet. 

Här har ordföranden en viktig roll att föra tillbaka diskussioner som avvikit från 
ämnet och se till att man håller tiderna som är uppsatta på agendan. 
Diskussioner om annat än det som rör gruppens arbete hör hemma på lunch- och 
fikapauser. 
Det är viktigt att inte skoja bort jobbiga saker utan att gemensamt diskutera frågan 
och komma fram till en lösning. 
Grupper med för stor relationsdimension tenderar att aldrig få något uträttat i form 
av beslut. Det gäller att få balans mellan relations- och uppgiftsdimensionerna, vilket 
har visat sig ge högst effektivitet i ledningsgrupper. 

 
Ledningsgruppen bör tydligare prioritera vilka punkter som ska ingå på agendan för 
verksamhetsstyrningsmötena. 

Ofta uppstår tidsbrist vid presentationer kortare än en timme. Diskussionen efter 
presentationen blir inte sällan lidande. 
Både den som presenterar och ledningsgruppen vinner på att det finns tillräckligt med 
tid avsatt för aktiviteten. 

 Beslut som fattas under stress ökar risken för grupptänkande.  
 
Ledningsgruppen bör satsa på att ta in utbildande aktiviteter (exempelvis föreläsningar 
om High Performing Teams) under utvecklingsdagar istället för på 
verksamhetsstyrningsmöten. 

Den korta tiden som finns till förfogande vid möten gör att man enbart hinner 
redogöra för grunderna i koncept och inte se till hur det kan appliceras på den 
berörda gruppen. Initiativen stjäl därmed tid utan att ge något mervärde till gruppen. 
Det finns ingen uppföljningsplan av hur det presenterade ska användas i gruppens 
arbete. 

 
Ledningsgruppen bör införa mer mötesdisciplin. 

Alla bör vara samlade runt ett och samma bord, inte vara utspridda i lokalen och 
ligga på soffan och deltaga i mötet. 
Mobiler bör vara inställda på ljudlös signal och besvaras endast i nödfall. 
Om ordföranden ber en föredragshållare att runda av sitt anförande bör detta 
beaktas.   
 

Ordföranden i ledningsgruppen bör i vissa situationer bli mer styrande. 
 Han bör mer frekvent avbryta diskussioner som är vid sidan av ämnet. 
 Han bör mer frekvent förkorta långa presentationer. 
 Han bör se till att alla är samlade kring samma bord. 
 Han bör se till att det inte förekommer parallella diskussioner vid möten.  
 
Ledningsgruppen bör förbättra utvärderingen och uppföljningen av påbörjade 
aktiviteter. 

Om det stod klart att gruppens arbete ledde till resultat och dessa blev tydliga skulle 
detta kunna öka motivationen i gruppen. 
Gruppen bör utveckla ett arbetssätt för hur uppföljning bör gå till i fortsättningen. 
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Man bör se över hur loggen över strategiska och taktiska frågor följs upp. 
 
Ledningsgruppen bör förbättra genomförandeprocessen och implementeringen av 
beslut. 

Detta ses som en svaghet som gruppen har och även detta kan det behövas 
utarbetning av ett nytt arbetssätt för att säkerställa att beslut som tas verkligen 
genomförs. 
Man kan undersöka hur tidigare beslut har genomförts och utifrån detta göra en 
bedömning av vad det är som brister i implementeringen, om något brister. 
 

 
 
 
Vad gäller de i inledningen uppställda problemformuleringarna anses dessa besvarade och 
utredda i och med att denna uppsats är slutförd.  
 
 

• Finns det inom den befintliga ledningsgruppsmodellen välfungerande områden som 
behöver underhållas eller förstärkas för att kunna bibehållas? 

 
 
• Finns det inom den befintliga ledningsgruppsmodellen förändrings- och 

förbättringsområden som skulle kunna föra gruppen framåt om de åtgärdades? 
 
 

• Finns det ett gap mellan hur ledningsgruppens medlemmar ser på gruppen och dess 
arbete, respektive hur personer i chefspositioner och projektledarna ser på 
detsamma? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 72 

Källförteckning 
 
 
Belbin, M. (1981). Management Teams- Why they Succeed or Fail. London: Heinemann.  
 
Boalt Boëthius, S. (2003). Ledarskap, grupper och organisationer i ett psykoanalytiskt 
perspektiv. Sid 250-277. Ur:  Å, Sandberg (red.). (2003). Ledning för alla? 
Perspektivbrytningar i arbetsliv och företagsledning. Stockholm: SNS Förlag.  
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi. 
 
Cartwright, R. (2002). Mastering Team Leadership. New York: Palgrave Macmillan.  
 
Clampitt, P. G. (2001). Communicating for managerial effectiveness. California: Sage 
Publications Inc. 
 
Dagerfall, L. (1992). Hur många ja-sägare har du samlat i ledningsgrupper? Dagens Industri, 
1992-05-13. 
 
Dahlkwist, M. (2004). Kommunikation. Stockholm: Liber AB. 
 
Edström, E., Norbäck L.E & Rendahl, J.E. (1989). Förnyelsens ledarskap. Stockholm: 
Norstedts. 
 
Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken- En handbok i enkätmetodik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Ekvall, G. (1993). Idéer,organisationsklimat och ledningsfilosofi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ellmin, R. & Levén, S. (1994). Att arbeta i ledningsgrupp- Om professionellt ledarskap i 
skolan. Göteborg: CE Fritzes AB. 
 
Ernborg, M. (1998). Att leda ledningsgrupper. Uppsala: Institutet för personal- och 
företagsutveckling. 
 
Fleischman, E.A & Harris, E.F. (1962). Patterns of Leadership Behaviour Related to 
Employee Grievances and Turnover. Personnel Psychology, 15, s. 4-56.  
 
Fuller, S.R & Aldag, R.J. (1998). Organizational Tony-Pandy: Lessons from a quarter century 
of groupthink phenomenon. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 72, s. 
163-184. 
 
Hayes, N. (2000). Doing Psychological Research. Buckingham: Open University Press. 
 
Högström, A., Bark, M., Bernstrup, S., Heide, M., & Skoog, A. (1999). Kommunikativt 
ledarskap- en bok om organisationskommunikation. Stockholm: Industrilitteratur AB.  
 
Janis, I. (1982). Groupthink. (2:nd Ed.) Boston: Houghton Mifflin. 
 



 73 

J:son Hansson, M-L. (1988). Team-design. Att skapa framtidens ledningsteam. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Krag Jacobsen, J. (1993). Intervju: konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. 
 
Langemar, P. (2005). Att låta en värld öppna sig. Introduktion till kvalitativ metod i 
psykologi. Stockholm: Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. 
 
Lennér Axelson, B. & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: 
Bokförlaget Natur och Kultur. 
 
Likert, R. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill. 
 
Lind, J-E. & Skärvad, P-H. (1998). Nya team i organisationernas värld. Malmö: Liber  
Ekonomi. 
 
Maltén, A. (1992). Grupputveckling inom skola och andra arbetsplatser. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Mattsson, B. (1990). Ledningsgruppen och dess medlemmar. Göteborg: Vasastadens 
Bokbinderi. 
 
Mattsson, B. (1992). Ledningsgruppen- så kan den utvecklas. Malmö: Almqvist & Wiksell 
Förlag AB.  
 
Molin, B. (1994). Chef för utveckling och förändring. Malmö: Liber-Hermods AB.  
 
Nilsson, E. (1998). Perspektiv på ledarskap, att leda sig själv och andra. Göteborg: 
Förlagshuset Gothia AB. 
 
Nilsson, N. & Andersson, J-O. (2003). Organisation och ledarskap. Fakta och övingar. 
Malmö: Liber Ekonomi. 
 
Normann, R. (1989). Skapande företagsledning. Arlöv, Berlings. 
 
Olsson, E. (1998). På spaning efter gruppens själ. Gruppen i teori och praktik.Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Pettersson, R. (1994). Det goda ledarskapet. Sandviken: Sandvikens tryckeri. 
 
Postmes, T, Spears, R, & Cihangir,S. (2001). Quality of Decision Making and Group Norms. 
Journal of Persoanlity and social Psychology, 80, s. 918-930. 
 
Sandberg, H. (1997). Team i utveckling. Kvalitetsarbete inom offentlig verksamhet. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Sargent, A. G. (1983). Den hårdmjuke chefen : förenar traditionellt manliga och kvinnliga 
egenskaper. Malmö: LiberAB. 
 



 74 

Sköld, T. & Wengelin, L. (2000). Snövit och teamet. Hur utveckla arbetslaget? Stockholm: 
Svenska Förlaget liv och ledarskap ab. 
 
Svedberg, L. (1992). Gruppsykologi. Om den inre och yttre scenen- teori och tillämpning. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
t´Hart, P. (1998). Preventing groupthink revisted: Evaluating and reforming groups in 
government. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 73, s. 306-326. 
 
Tomicic, M. (1998). En ledningsgrupps kognitiva struktur. Homogenitet, heterogenitet och 
förändring. Linköping: Unitryck. 
 
Trost, J. (1993). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Yeatts, D.E. & Hyten, C. (1998). High-performing self-managed work teams. A comparision 
of theory to practice. California: Sage Publications. 
 
Yukl, G. (2002). Leadership in Organization. New Jersey: Prentice Hall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

Bilaga 1. Intervjuguide till intervjuerna med nuvarande ledningsgruppsmedlemmar 
 
 

Bakgrund 
 
Kort personbeskrivning 
 
Utbildning 
 
Karriär 
 
Erfarenhet av ledarskap 
 
Ledarskapsutbildning 
 
Nuvarande befattning och ansvarsområden 
 
Hur är fördelningen mellan globalt och lokalt arbete för dig? 
 
Hur mycket tid lägger du ned på din egen ledningsgrupp (där du är chef), kontra den 
övergripande ledningsgruppen? 
 
Hur tycker du att ledarskapet fungerar inom din egen ledningsgrupp (där du är chef), kontra 
den övergripande ledningsgruppen? 

 
Ledningsgruppen 

 
Sitter med sen år? 
 
Erfarenhet av ledningsgruppsarbete? På vilket sätt skiljer sig grupperna åt? 
 
Syn på ledningsgruppens rutiner? Antal möten och liknande. 
 
Är det en effektiv grupp? På vilket sätt då? Anser du att gruppen tar effektiva beslut? Hur kan 
man utveckla detta? 
 
Hur följer ledningsgruppen upp de beslut som fattas på möten?  
 
Har gruppen ett tydligt ledarskap? 
 
Hur dokumenteras vad som tas upp på möten?  
 
Feedback till gruppmedlemmarna? Regelbundet och strukturerat? 
 

Ledningsgruppen som High Performing Team 
  
Finns det en uppenbar hierarki inom gruppen? Är det en klar ledare eller känns det som att 
alla är på samma nivå? 
 
På vilket sätt hanterar gruppen uppkomna konflikter? 
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Levereras mätbara resultat?  
 
Har gruppen tydliga mål att arbeta mot? Hur kommuniceras dessa?  
 
Har gruppen en tydlig strategi? 
 
Anser du att ni har ett delat ledarskap i den mån att alla har 100% ansvar? 
 
Finns det inom gruppen en balans mellan vad organisationen, gruppen samt individen 
behöver? På vilket sätt strävar gruppen mot att utvecklas till det bättre? 
 
Råder det inom gruppen ett öppet klimat där gruppmedlemmarna vågar kritisera och 
ifrågasätta? 
  
Hur är samarbetet med andra ledningsgrupper inom företaget X? 
 
Träffas gruppen även i andra sammanhang? Privat? Fest? Resor? Vad anser du om det och 
borde dessa typer av aktiviteter utökas? 
 
Känner du att du har den kompetens som krävs för ditt uppdrag? 
 
Har gruppen tillräckliga resurser för att nå sina mål? 

 
Framtiden 

 
Vilken är den största utmaningen för ledningsgruppen i framtiden?  
 
Hur anser du att ledningsgruppen bör anpassa sig inför framtiden? Vilka frågor är viktigast för 
ledningsgruppen att arbeta med? 
 
Bör man göra större förändringar i den befintliga ledningsgruppsmodellen? 
 
Ser du faror med den rådande homogeniteten i ledningsgruppen vad beträffar kön, utbildning 
och ålder?  
 
Tror du att det är viktigt att man som chef har koll på vad som sker i produktionen på 
detaljnivå? Att man exempelvis har en kemiteknisk bakgrund. 
 
Vad tror du att du främst kan bidra med i utvecklingen av ledningsgruppen? 
 
Hur rekryteras det till ledningsgruppen? 
 
Hur ser dina personliga planer ut för ditt arbete i ledningsgruppen?  
 
Ungefär hur länge tror du att du kommer att stanna i ledningsgruppen? 
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Bilaga 2. Omarbetad intervjuguide inför intervjuerna med före detta 
ledningsgruppsmedlemmar. 
 
Kan du kort beskriva din bakgrund? Utbildning, karriär, ledarskapserfarenhet, 
ledningsgruppserfarenhet osv. 
 
Hur länge satt du i ledningsgruppen för enhet Y? 
 
Hur tycker du att gruppen generellt sett fungerade? 
 
Vad anser du om gruppens rutiner? Antal möten, mötesinnehåll, uppdelningen mellan 
kvartalsvisa möten och verksamhetsstyrningsmöten och liknande? 
 
Anser du att var en effektiv grupp? 
 
Tog gruppen effektiva beslut? 
 
Hur fungerade uppföljning av beslut? 
 
Fanns det något i ledningsgruppens arbete som man kunde upphöra med eller minska på utan 
att detta skulle ha inverkat på effektiviteten? 
 
Feedback till gruppmedlemmarna? Regelbundet och strukturerat? 
 
På vilket sätt belönades och uppmärksammades framgångar inom gruppen? 
 
Kändes det som att det rådde någon form av tävling mellan avdelningarna? 
 
Var det för mycket detaljdiskussioner som egentligen rörde de enskilda avdelningarna på 
mötena? 
 
Fanns det en tydlig strategi? 
 
Fanns det tydliga mål? Hur kommunicerades dessa? 
 
Hade gruppen tillräckliga resurser för att nå sina mål? 
 
Fanns det en uppenbar hierarki inom gruppen? Hur såg den ut och hur påverkades gruppen av 
denna? 
 
Fanns det ett tydligt ledarskap inom gruppen?  
 
Tog alla gruppmedlemmar ett gemensamt ansvar för det som gruppen levererade? 
 
På vilket sätt hanterade gruppen uppkomna konflikter? Fanns det under din tid i gruppen 
många konflikter? 
 
Strävade gruppen mot att hela tiden utvecklas och bli bättre? På vilket sätt? 
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Rådde det inom gruppen ett öppet klimat där gruppmedlemmarna vågade kritisera och 
ifrågasätta? 
 
Träffades gruppen även i andra sammanhang? Privat, fest, resor och dylikt?  
 
Var gruppmedlemmarna engagerade eller kändes de relativt ”mätta”? 
 
Kände du att du hade kompetens för att klara att sitta i enhet Y:s ledningsgrupp? 
 
Hur fungerade samarbetet med andra funktioner inom företaget X? 
 
Såg du faror med den rådande homogeniteten i ledningsgruppen vad gäller kön, utbildning 
och ålder? 
 
Rådde det en grabbig stämning i gruppen? 
 
Vilket tror du var ditt främsta bidrag till ledningsgruppen under den tid du satt där? 
 
Förslag på förändringar? 
 
Positiva aspekter 
 
Negativa aspekter 
 
Andra reflektioner? 
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Bilaga 3. Enkätundersökning bland projektledare och sektions- och gruppchefer på enhet Y 
 
 
Kön  Man ……….   Kvinna……….. 
 
Ålder 18-27 28-37 38-47 48-57 58-  
 
Utbildningsnivå (sätt ett X bakom varje avslutad utbildningsnivå)  
                          
Grundskola ……. Gymnasium……. fil.kand……. fil.mag …… fil.dr…… 
 
Antal år på företaget X   ………………………………………………………….. 
 
Antal år på enhet Y ………………………………… 
 
Min befattning    Projektledare………….. Grupp- eller sektionschef……… 
(sätt ett X bakom) 
 
 
Ledningsgruppen 
 
1. Jag vet vilka som sitter i ledningsgruppen för enheten Y. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
2. Jag tycker att ledningsgruppen idag generellt sett fungerar bra. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
3. Jag tror att alla i ledningsgruppen känner till mig och min befattning. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
4. Jag vet hur jag kan komma i kontakt med ledningsgruppen.  
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
5. Jag tycker att jag ser ett klart resultat av ledningsgruppens arbete. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
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6. Jag upplever att ledningsgruppen sänder ut enade budskap till organisationen. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
7. Jag tycker att ledningsgruppen är tillräckligt synlig ut i organisationen. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
 
Förtroende 
 
8. Mitt förtroende för ledningsgruppens arbete är stort. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
9. Mitt förtroende för ledningsgruppens medlemmar är stort. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
10. Jag känner att ledningsgruppens medlemmar har kompetens för att klara sina uppdrag. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
 
Kommunikation 
 
11. Jag tycker att kommunikationen generellt sett fungerar bra från ledningsgruppen och ut i 
organisationen? 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
12. Jag tycker att kommunikationen fungerar bra från organisationen och in till 
ledningsgruppen? 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
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13. Jag känner mig tillräckligt informerad om vad som händer inom enhet Y? 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
14. Jag anser information från ledningsgruppen ges vid rätt tidpunkt. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
15. Närvarar du vid enhetsmöten? 
 
Alltid  Ofta  Vet inte Sällan   Aldrig 
 
Om du svarar aldrig, gå vidare till fråga 18 
 
 
16. Jag känner att informationen på dessa möten är relevant. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
17. Jag känner att informationen vid dessa möten förmedlas på ett bra sätt. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
18. Hur tar du del utav information från ledningsgruppen (flera svarsalternativ är möjliga)? 
 
Via mail  Via enhet Y:s hemsida  Via min närmaste chef  
 
Via enhetsmöten Via mina kollegor Annat………………………………………. 
 
19. Känner du att det finns outnyttjade kommunikationsvägar från ledningsgruppen till dig? 
 
Ja  Nej 

 
Om ja, vilka?................................................................................................... 

 
20. Jag skulle vilja att det fanns en möjlighet att ge direkt feedback på ledningsgruppens 
arbete. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
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Mål  
 
21. Jag känner att det tydligt förmedlas från ledningsgruppen vilka mål som finns enheten Y. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
22. Jag tycker att målen för enheten Y är rimliga/realistiska. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
23. Jag tycker att de personliga målen för mitt arbete är rimliga/realistiska. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd ifrån  
 
Tar delvis avstånd ifrån   Tar helt avstånd ifrån 
 
 
Egna synpunkter 
 
24. Har du egna synpunkter och förslag på förändringar och förbättringar av ledningsgruppens 
arbete?  Tror du att det finns andra aspekter som kan vara värdefulla att uppmärksamma. Eller 
vill du utveckla någon av frågorna i enkäten? Skriv fritt på raderna nedan. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 


