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1 Inledning 
 
Vi kommer nu att beskriva bakgrunden till vårt uppsatsämne. Därefter kommer en 
problemdiskussion som i sin tur leder fram till uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
  

1.1 Bakgrund 
 
Under senare tid har fokus från omvärlden alltmer koncentrerats runt ledarens betydelse för 
organisationen. VD:n har fått en alltmer betydelsefull roll och ses ofta som företagets 
varumärke utåt. Under rådande marknadsförhållande är byten av VD:ar relativt vanligt med 
förhoppningen om att rörelsen ska visa positiva siffror vid nästa bokslut. En karismatisk 
ledargestalt med gott anseende brukar utan några större handtag kunna få omvärlden att se på 
företaget med andra ögon. Ett tydligt exempel på detta skulle företaget Labs 2 kunna illustrera 
med den tillförordnade Jonas Birgersson i VD-stolen. Aktiekursen steg under en veckas tid 
med nära tvåhundra procent trots att företaget inte visat på några radikala nyheter förutom då 
VD bytet.1 
    
Företagsledaren Jan Carlzon undrar i sin självbiografi om den gamle synen på chefen som 
allas överman, den ofelbare och allkunnige, lever kvar.2 Utifrån detta kan man då fråga sig 
vilken roll ledningsgruppen spelar. Vad som oftast inte diskuteras i affärsvärlden är de 
personer som sitter i denna och påverkar VD:ns agerande. Bo Mattsson refererar till Rickard 
Norrman och menar att ett företags förmåga och oförmåga när det gäller växa och lära kan 
förstås genom att analysera kärngruppen.3  
 
Framtidsforskaren Torvald resonerade också runt kärngruppen och frågade under föredraget 
hur det kunde komma sig att Ericsson kunde visa röda siffror trots att de har den absolut mest 
kompetenta personal som finns att tillgå. Vad spelar det för roll om Ericsson besitter den 
absolut bästa kompetensen om inte den kommer till sin användning?4 
 
Under vår litteraturstudie lade vi märke till betydelsen av ledningsgruppen men lite om hur 
VD:n använder och ser på sin ledningsgrupp. För att få inblick i detta läste vi självbiografier 
om och av framgångsrika företagsledare vilket väckte vår nyfikenhet i ämnet.   
 

                                                 
1 http://di.se/NoFlash.asp?ArtID=2002\11\26\65260 

2 Carlzon J, Riv pyramiderna, 1987 

3 Mattsson B, Ledningsgruppen och dess medlemmar, 1990 

4 Ekonomihögskolan i Lund, Crafoordsalen, 2002-11-21  
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1.2  Problemdiskussion 
 
Verkligheten för många företag idag består av en alltmer föränderlig omvärld med ökade 
kommunikationsmöjligheter och ökad konkurrens vilket innebär att arbetsklimatet på 
företagen blir allt tuffare för så väl anställda som ledning. Vi läser i massmedia och 
affärstidningar om hur VD:n gång på gång får stå till svars för att företagets lönsamhet inte är 
tillräckligt god. Hårdare krav och arbetsklimat för VD:n påverkar kanske i sin tur hur VD:n 
agerar gentemot människor i organisationen. Dagens företag ställer allt högre krav på att en 
VD omger sig med en kompetent ledningsgrupp som ska hjälpa till med beslutsfattandet. Hur 
arbetar då egentligen en VD med ledningsgruppen? Arbetar de som ett fungerande team i god 
samverkan eller tar VD:n rollen som en arrogant diktator, eller arbetar denne enbart för sin 
egen vinning? 
 
Många stabila företag arbetar i harmoni vidare med sitt framgångsrika koncept. Det är således 
intressant att studera vilka faktorer som bidragit till deras framgång. Är det ledaren som har 
varit den viktiga framgångsfaktorn eller finns det andra variabler som spelat in? Kanske är 
framgångskonceptet att ledaren skapat ett välfungerande ledningsteam?  
 
Det talas ofta om att vara rätt man på rätt plats vid rätt tillfälle. I tidningar och litteratur kan 
man läsa att de skriver ”han var precis den chef vi behövde för stunden och han gjorde ett bra 
jobb men nu behövs en förändring”. Är det kanske så att företagen enbart använder sin VD 
kortsiktigt för genomförandet av organisationsförändringar? 5 
 
 I vår undersökning vill vi få inblick i hur en VD ser på sin ledningsgrupp. Är han/hon en 
”teamleader” som är väl medveten om sina egna styrkor och svagheter arbetar i ett 
välfungerande och gott samarbete med sin ledningsgrupp? Kompletterar en VD sina egna 
brister med resurserna inom gruppen och sätter han/hon ett värde i att motivera och inspirera 
sina arbetskolleger för att uppnå gemensamma resultat? Arbetar dagens VD med att utveckla 
mångfalden inom sin ledningsgrupp? 6 Eller kan det vara så att VD:n är en ensamvarg som 
kör sitt eget ”race” och helst omger sig med ”ja-sägare” i sin ledningsgrupp för att få medhåll 
att driva igenom sina egna beslut. Vilken roll spelar således ledningsgruppen för VD:n?    
 

 

 

                                                 
5 Dagens Industri,  ”Graber sparkas och får 17.5 Mkr”, 2002 

6 Khalifeh B, ”Mångfald kräver platt organisation”, Computer Sweden, 2003  



 - Inledning - 

 5

1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet med vår undersökning är att studera hur VD:n anser sig se på sin ledningsgrupp. 
Utifrån detta har vi kommit fram till följande frågeställningar:  
 

Frågeställningar 
 

• Vi vill studera hur VD:n formar sin ledningsgrupp  
• Vi är intresserade av att ta reda på hur VD:n anser sig använda sin ledningsgrupp. 
• Vi vill undersöka vilka problem och svårigheter VD:n anser sig uppleva i arbetet med 

sin ledningsgrupp. 
• Vi vill få en ökad kunskap om VD:ns inställning till förändringar inom och utveckling 

av sin ledningsgrupp
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2 Tillvägagångssätt 
 
Följande kapitel beskriver hur vi har gått tillväga för att genomföra vår undersökning. Vi 
kommer inledningsvis att behandla den forskningsansats vi har valt och hur vi har valt att 
lägga upp vårt arbete.  
 
 

2.1 Metod 
 
I litteraturen talas det huvudsakligen om den deduktiva och induktiva metoden. Kortfattat är 
den deduktiva metoden bevisföringens väg vilket innebär att man ur ett sammanhängande 
system av påståenden härleder nya hypoteser, vilka i sin tur undersöks empiriskt.7 Den 
induktiva metoden, upptäckternas väg, innebär att de empiriska resultaten utgör grunden för 
teorin.8 Vi har i vår uppsats ansett att det är lämpligast att kombinera dessa båda metoder då 
det ger stor flexibilitet att både se efter nya mönster och upptäckter i empirin, samtidigt som 
vi har möjlighet att jobba nära befintlig teori och egna uppställda hypoteser. En sådan 
kombination beskrivs i litteraturen som ett abduktivt tillvägagångssätt och kännetecknas just 
av att den utgår från empiriska fakta, men avvisar inte teoretiska för föreställningar.9 
 
I vår arbetsprocess har teorier utifrån litteraturen hela tiden fungerat som en bas och 
utgångspunkt och har påverkat hur vi har valt att utforma den empiriska undersökningen med 
frågeformulär samt intervjumall. Vi har med hjälp av teorin arbetat fram frågeställningar och 
skapat oss en föreställning om hur en VD kan tänkas se på sin ledningsgrupp, bland annat 
genom möjliga metaforer som kan beskriva olika synsätt. Genom empirisk data har vi sedan 
försökt se huruvida teori och frågeställningar stämmer överens med verkligheten. Vi har dock 
inte varit låsta i detta tillvägagångssätt, utan vi har även varit öppna för att se nya mönster och 
fenomen i empirin, som vi inte funnit i teorin. Då vi sedan tidigare visste att det var ett relativt 
outforskat område, har våra förhoppningar hela tiden varit att empirin skulle leda oss till nya 
intressanta kunskaper och upptäckter. 
 
Då vi sammanfattningsvis i vår arbetsprocess har utgått både ifrån befintliga teorier och 
hypoteser, samt varit öppna för att empiriskt göra nya upptäckter och se nya mönster, är vår 
uppsats enligt definitionen ovan av abduktiv karaktär. Vi anser att tillvägagångssättet har givit 
oss den flexibilitet som krävdes för att utföra en så intressant undersökning som möjligt. 

                                                 
7 Holme I M, Solvang K S, Forskningsmetodik, 1997 

8 Ibid  

9 Alvesson M, Sköldberg K, Tolking och reflektion, 1994 



- Metod - 

 7

2.2 Datainsamling 
 
 

Kvalitativ och kvantitativ undersökning 
 
Vid insamlandet av data finns det en tydlig skiljelinje mellan kvantitativa och kvalitativa data. 
Den kvantitativa metoden är i hög grad formaliserad och strukturerad och intresserad av att se 
huruvida informationen har en generell giltighet. Metoden kännetecknas av avstånd och urval 
till det som studeras. Den kvalitativa metoden är inriktad på att få en djupare förståelse för det 
problem som studeras och kännetecknas av närhet till det som studeras. Metoden vill beskriva 
en företeelses kvaliteter.10 Den kvalitativa metoden eftersträvar att ge en helhetsbild och 
betraktar snarare en kvalitet som ett uttryck av helheten. Utgångspunkten är de observationer 
som gjorts och målet är att samla och ordna dessa observationer till något begripligt.11 En 
kvantitativ undersökning är för data som kan kvantifieras, medan en kvalitativ undersökning 
mäter sådant som inte går att kvantifiera, såsom attityder, värderingar och föreställningar.12 
 
Vår studie grundar sig på en kvalitativ ansats, då vi ansåg att denna metod skulle ge oss störst 
chans att få de djupgående data och det perspektiv som krävdes för att studien skulle bli 
meningsfull. En annan faktor som påverkade valet av metod var att vi fick god access för att 
göra personliga intervjuer med VD:ar från ett antal olika företag och att vi insåg att det 
föreligger stora risker med att göra en kvantitativ undersökning, till exempel svårigheten att få 
en hög svarsfrekvens och att svaren kommer in i rimlig tid.  
 
Vår uppsats grundar sig dock i grunden på en kvantitativ studie som vi gjorde i samverkan 
med övriga grupper på seminariet. Genom att titta på samtliga börsnoterade företag på  
A-listan och ur deras årsredovisningar plocka fram fakta om företagens ledningsgrupp utifrån 
några förbestämda variabler, (exempelvis kön, ålder, yrke och gruppstorlek) fick vi en bild 
om hur svenska ledningsgrupper är sammansatta.  Vi ansåg att de data som studien skulle 
komma att ge var användbar och intressant för samtliga grupper. Utifrån denna kartläggning 
kunde vi sedan analysera om den faktiska sammansättningen av ledningsgrupper i svenska 
företag stämmer överens med resultatet från den kvalitativa undersökningen. Genom att 
använda oss av den kvantitativa studien ansåg vi att vi skulle få en grund att stå på inför vår 
analys av den kvalitativa undersökningen. 
 
Genom att kombinera det kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssättet ökar informationens 
giltighet och vi kan stärka tilliten till analysresultatet. Om de olika metoderna leder till lika 
resultat stärker det reliabiliteten i undersökningen.13 Vi anser därmed att den kvantitativa 
undersökningen som gjordes i samarbete med övriga seminariegrupper på vissa punkter 
kunnat styrka resultatet i vår undersökning. Genom att i slutet vid varje undersökning lämna 
fram två frågeformulär14 har vi på detta sätt kunnat stärka tilliten till resultatet från 
djupintervjuerna. 

                                                 
10 Holme M-H, Solvang G-K, Forskningsmetodik, 1997  

11 Eneroth B, Hur man mäter ”vackert”, 1984  

12 Ibid 

13 Holme M-H, Solvang G-K, Forskningsmetodik, 1997 

14 Se bilaga 1 och 2 
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Avgränsningar och val av respondenter 
 
Arbetet grundar sig på åtta intervjuer med olika VD:s Valet av antalet fall är en 
avvägningsfråga mellan att göra en bred eller en djup studie.15 Vi ansåg att då vi hade bra 
access till ett stort antal VD:s på olika nivåer och inom olika branscher, skulle detta ge oss en 
god möjlighet att komma fram till intressant data om hur VD:n ser på sin ledningsgrupp. Vi 
trodde att det på detta sätt skulle bli möjligt att i vår analys göra kopplingar och se mönster 
som inte endast kan hänföras till ett specifikt branschsegment.  
 
De VD:ar som vi valt att intervjua för vår undersökning befinner sig på olika nivåer i 
respektive företag och företagen de representerar är av olika storlek. Vi är medvetna om att 
det finns skillnader mellan olika VD:s arbetsuppgifter beroende på om VD:n arbetar på 
koncernnivå  eller på affärsområdesnivå. Vår undersökning är dock inte avgränsad till att 
endast se till en viss typ av VD:ar, utan vår undersökning vänder sig till VD:ar i största 
allmänhet. Att VD:arna befinner sig på olika nivå anser vi kan vara av positivt värde för 
uppsatsen då det medför ytterligare en aspekt.  
 
Vi har haft förmånen att intervjua VD:ar för publika företag, familjeföretag och även en VD 
för en stor förvaltning. Vår ambition har varit att företagen skall vara relativt stora men vi har 
dock inte gjort en tydlig avgränsning för hur stort företaget ifråga skall vara.  
 
Vi anser att mångfalden och de många olikheterna mellan de olika VD:arna och dess företag 
har bidragit med många positiva och intressanta aspekter och har på många sätt kommit att 
berikat analysen och slutsatserna i denna uppsats. 
 
 

Personliga intervjuer  
 
Då vi hade kommit fram till vilka VD:s vi ansåg vara av intresse för vår studie,  skickade vi ut 
ett brev16 till personerna för att komma i kontakt med dessa. Med brevet ville vi dels 
presentera oss själva samtidigt som vi ville väcka ett intresse hos VD:n. I brevet beskrev vi 
också studiens syfte. Vi har i vår studie valt att låta våra VD/respondenter vara anonyma 
genom att återge intervjuresultaten i empirin, analys såväl som i slutsatserna med fiktiva 
namn.   
 

Intervjumall 
Våra intervjuer kan ses som semistandardiserade. Detta innebär att man utgår ifrån ett 
frågeformulär men är inte helt bunden av det.17 Vi hade en uppsättning på 26 i förhand 
bestämda frågor18 vilka ställdes till samtliga respondenter. Dock lämnade vi utrymme och 
möjligheter till följdfrågor och utveckling av de i förväg bestämda frågorna. Frågorna var i sin 
tur uppdelade i tre olika teman, VD:s bakgrund, frågor rörande ledningsgruppen och frågor 
avseende ledarskap. Denna mall kom i första hand till för att vi ville följa ett mönster och 

                                                 
15 Lundahl Ulf, Skärvad P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1982 

16 Se bilaga 4 

17 Ibid 

18 Se bilaga 3 
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därmed hålla en röd tråd i vår frågestruktur vid de olika intervjutillfällena. Vi arbetade även 
med uppföljande frågor för att få så nyanserade och välutvecklade svar som möjligt.    
 

Frågeformulär 
I slutet på intervjun överlämnade vi två frågeformulär där vi bad respondenten om att spontant 
ringa in ett av svarsalternativen på respektive formulär. I det första formuläret19, som vi kallar 
Belbinformuläret, bad vi VD:n att ringa in den av Belbins ledarroller som han/hon i första 
hand ansåg sig ha. På det andra formuläret20, som vi kallar ledningsgruppsformuläret, har vi 
själva utifrån teorin och dess olika beskrivningar av ledningsgrupper skapat roller vi anser en 
ledningsgrupp kan ha. Vi bad VD:n även på detta formulär ringa in vilket begrepp de tänkte 
på när de hör ordet ledningsgrupp. I de fallen då VD:n inte ansåg sig kunna välja endast ett av 
alternativen bad vi VD:n om att rangordna alternativen. Förutom att vi ansåg att 
frågeformulären senare skulle kunna användas för att  styrka vår empiri från intervjuerna, 
använde vi dem även för att vi ville undersöka om det fanns några samband mellan hur VD:n 
ser på sig själv utifrån Belbin och hans/hennes syn på ledningsgruppen.  
 

Pilotstudie 
För att kvalitetssäkra intervjumallen och frågeformulären genomförde en person från gruppen 
en pilot intervju.21 Syftet var att se hur frågeformuläret fungerade och om vi skulle behöva 
rätta till eventuella misstag. Eftersom intervjuaren i fråga kände respondenten personligen så 
ansåg vi att detta skulle ge oss värdefull feedback. Studien medförde att vi utvecklade vår 
intervjumall och framförallt förbättrade våra formulär. Ett tydligt exempel på detta var att vi 
fick utesluta ett alternativ i ledningsgruppsformuläret. Ett av alternativen var tidigare 
”beslutsgrupp” vilket ansågs alltför ledande enligt respondenten, detta medförde att vi 
utelämnade detta alternativ i ledningsgruppsformuläret. 
 

Genomförande 
Några av intervjuerna genomfördes på VD:ns kontor och några genomfördes hemma hos dem. 
De fick därmed en informell respektive formell karaktär. Vid flera av intervjutillfällena var 
intervjupersonen en god vän eller en bekant och en av respondenterna var en släkting till en 
av i gruppen. Under våra informella möten hade vi inte fått någon tidsbegränsning för 
intervjun utan dessa varade i regel mellan 1-2 timmar, medan de formella mötena i stort 
skedde under en tidsbegränsning på 45-60 minuter. 
 
För att underlätta vår senare analys och för att få möjlighet att jämföra respondenternas svar 
med varandra använde vi oss av formulären samt det standardiserade frågeformuläret vid 
varje intervjutillfälle. De informella intervjuerna gav oss möjligheter till att i större grad ställa 
spontana frågor, vilket bidrog till en djupare diskussion och mera nyanserade svar. Under de 
formella mötena försökte vi att mera strikt hålla oss till våra fördefinierade frågor, så att vi 
skulle hinna få ut all den information vi behövde. Vi kände dock att vi lyckades få fram all 
relevant information vid samtliga intervjutillfällen och tiden blev inte en faktor som 
påverkade negativt. Vid intervju våra intervjutillfällen frågade vi om det gick bra att spela in 
intervjun. Samtliga respondenter gick med på detta. Vi är dock medvetna om att själva 

                                                 
19 Se bilaga 1  

20 Se bilaga 2 

21 Lundahl Ulf, Skärvad P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1982 
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inspelningen av samtalet kan leda till att intervjupersonen känner sig obekväm och att det kan 
hämma svaren. Vi ansåg dock att fördelen med en inspelning övervägde eventuella negativa 
konsekvenser, då det gav oss möjlighet att göra en ordagrann återgivning av det genomförda 
samtalet. Samtliga intervjuer har vi ordagrant skrivit ut till pappersform för att kunna använda 
oss av direkta citat och för att lättare genomföra vår analys. Genom att vi haft intervjuerna 
utskrivna har vi också kunnat få ut största möjliga information från dem och samtidigt gav det 
en stor möjlighet att göra jämförelser med hur de olika respondenterna svarade. Vid samtliga 
intervjutillfällen frågade vi om vi kunde nämna respektive VD:s namn och företag i och VD 
har inte vid något tillfälle sätt något problem med det. Vi har dock låtit VD:arna vara 
anonyma i arbetet då viss data kan vara känslig. Då alla fyra var representerade vid intervjun, 
ansåg vi det bäst att två var aktiva frågeställare och de övriga två agerade betraktare och gav 
stöd i form av kompletterande frågor. Vi ansåg att detta skulle bidra till att ge en bättre 
struktur på intervjun och att samtalet på så sätt skulle bli mer strukturerat. I efterhand är vi 
också positiva till tillvägagångssättet. I de fall då VD:n var en god vän till någon i gruppen 
agerade denna gruppmedlem mer passivt.  
  
Vår upplevelse av intervjutillfällena kan vara felaktig. Vi kanske inte helt och hållet förstått 
bakomliggande motiv och de signaler som de uttrycker. Närhet till respondenten kan också ha 
påverkat informationen. Vid några tillfällen var dessutom respondenten som vi tidigare nämnt 
en bekant eller släkting och intervjun gjordes informellt i bostaden hemma hos VD:n. Vi anser 
dock att den information vi fått vid intervjuerna har varit trovärdig och vi finner ingen 
anledning till att någon av respondenterna skulle ha givit oss en felaktig bild. 
 
 

Sekundärdata 
 
Vi har under hela arbetsprocessen arbetat parallellt med sekundärdata, såsom kurslitteratur, 
självbiografier, litteratur och tidningsartiklar. Innan frågeställningen var klar började vi med 
att läsa litteratur som handlade om ledningsgrupper i största allmänhet, samt självbiografier av 
olika VD:ar. Detta för att vi skulle få en bred bas att stå på inför problematiseringsfasen. När 
vi väl hade kommit fram till vår frågeställning, började vi att söka litteratur på biblioteket. Vi 
använde oss främst av sökord som VD och ledningsgrupp. Relevant litteratur fick vi även 
fram genom att se på referenslistor från tidigare uppsatser med liknande frågeställning. 
Tidningsartiklar och avhandlingar sökte vi efter via databaser såsom EBSCO och affärsdata. 
Litteratur som behandlar ämnet hur VD:n ser på ledningsgruppen är i princip obefintlig. Den 
mesta litteraturen vi fann handlade antingen om ledningsgrupper i sig eller så handlade den 
om ledarskap och management. Ur litteraturen gick det dock att urskilja relevant teori. Med 
tanke på tidsbegränsningen delade vi upp arbetet genom att vi efter varje bok vi läst gjorde en 
sammanfattning som vi lade in i en för gruppen gemensam dokumentmapp på nätet. På detta 
sätt har alla i gruppen kunnat tillgodogöra sig mycket litteratur på kort tid.
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3 Ledningsgruppen 
 
Detta kapitel visar den teoretiska referensram vi har använt oss av. Kapitlet börjar med att 
klargöra VD:ns och styrelsens uppgifter utifrån ett juridiskt perspektiv,  därefter definieras 
vad en ledningsgrupp är och sedan presenteras teorier om  sammansättningen, struktur och 
utveckling och vilka olika ledningsgrupper det finns. 
 
 

3.1 Juridiska aspekter 
 
 

Bakgrund 
 
Det finns en del uppgifter som är fastställda för en VD enligt lag. I aktiebolagslagen (ABL) 
kapitel åtta finner vi reglerna kring bolagets ledning. Vi ska nu närmare se på de rent juridiska 
aspekterna av VD:ns arbetsuppgifter och ansvar. I ett aktiebolag är det ytterst styrelsen som 
har ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen kan sedan i sin tur utse en 
VD. I publika aktiebolag är det krav på att ha en VD men är frivilligt i övriga bolag.22 Numera 
är det vanligt att bolag ingår i koncerner med moderbolag och dotterbolag. Personen som har 
ansvar för hela koncernen benämns ofta som koncernchef. Normalt sett innehas befattningen 
av moderbolagets VD, men befattningen som koncernchef saknar än så länge stöd i ABL.  
 

Styrelsens uppgifter 
 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för företagets förvaltning och har därmed även ansvar 
för VD:ns funktion i bolaget. Det är därmed styrelsen som är skyldiga att se till att VD:n 
sörjer för en tillfredställande organisation av verksamheten och att denne fullgör sina 
åtaganden. Styrelsen ska hålla sig informerad om vad som händer i bolaget och se till att 
organisation, ekonomi och kontroll utövas på ett smidigt sätt.23  
 

VD:ns uppgifter 
 
VD:n har till uppgift att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. Undantagsvis får VD:n vidta åtgärder som ligger utanför styrelsens direktiv om 
dessa anses vara av ovanlig beskaffenhet. I dessa fall måste VD:n underrätta styrelsens så fort 
som möjligt. Vidare är det VD:ns uppgift att se till att bolagets bokföring fullgörs lagenligt 
och att medelförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.24 Det finns även regler för hur VD:n 

                                                 
22 Alvestam. C, Aktiebolag i praktiken, 1999  

23 Ett utdrag ur Småskriftserien, Styrelsens ansvar- etik och moral.  

24 ABL, Kap 8, 25§ 
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på olika sätt inte får vara jävig, exempelvis ingå avtal mellan sig själv och bolaget. Undantag 
för denna regel är de fall då VD:n själv är ensam aktieägare.25 
 

3.2 Definition av ledningsgruppen 
 
 
En ledningsgrupp är enligt Mattsson: ”ett antal ledande personer inom en organisation 
inklusive dess chef, vilka på ett planerat sätt arbetar i gruppform för att effektivisera 
ledningen.”26  
 
Ernborgs definition av en ledningsgrupp är att: ”Ledningsgruppen är ett forum för 
diskussioner och beslutsfattande, men också ett forum för att bli överens om grunden för 
implementation av såväl policies som operativa frågor. Ledningsgruppen kännetecknas av en 
tillåtande eller icke tillåtande miljö för att åstadkomma ovanstående”. Författaren anser att 
anledningen till varför ledningsgrupper börjat få en mer central betydelse inom dagens 
organisationer kan vara det markant ökade behovet av strategiskt ledarskap. Att utveckla 
strategier för att möta de snabba omvärldsförändringar är troligen mer effektivt att göra 
tillsammans med andra ledare än på egen hand.27 
 
Ovanstående definitioner visar att ledningsgruppen kan få olika innebörder. Enligt vår mening 
så är en ledningsgrupp ett forum för diskussioner där VD:n kan bolla sina idéer och även få 
andra synvinklar. Utifrån detta anser vi att Ernborgs definition ligger oss närmst till hands.  
 
Ledningsgrupper kan förekomma på många olika nivåer inom företag. De kan vara delar av 
arbetsgrupper lika väl som koncernledning. Gemensamt är dock att man inom gruppen har för 
avsikt att tillsammans samverka för att leda den enhet som man representerar inom företaget. 
De som ingår i ledningsgruppen måste inte ha underställd personal.  
 
Den främsta anledningen till att företagen i stor utsträckning använder sig av ledningsgrupper 
är att det blir allt svårare för chefen att behärska alla områden inom och utanför företaget. Det 
är tvunget att han kompletterar sina brister genom att tillsätta en ledningsgrupp så att de 
individer som ingår kan fylla de kunskaps- och egenskapsluckor som han själv saknar. En av 
huvuduppgifterna för toppledningen i dag är framförallt att bygga rollkompletterande team.28 

                                                 
25 Alvestam. C, Aktiebolag i praktiken, 1999 

26 Mattsson. B, ledningsgruppen – så kan den utvecklas, 1994   

27 Ernborg. M, Att leda ledningsgrupper, 1998  

28 Lind J-L, Skärvad. P-H, Nya team i organisationen, 1997 
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3.3 Syftet med ledningsgruppen 
 
 
Mattsson väljer att dela in ledningsgruppens roll inom företaget i fem syften; 
Informationsspridning, beslutsfattande, ledning av utvecklings- och strategiarbete, skapa 
sammanhållning mellan gruppens medlemmar och utvecklandet av medlemmarna individuellt. 
29 
 
Informationsspridning innebär att medlemmarna huvudsakligen informerar varandra genom 
att på gemensamma möten behandla ett stort antal ärenden. Ledningen för respektive enhet 
har vanligen ett stort behov av att inom gruppen sprida verksamhetsrelaterad information till 
alla medlemmar. Denna ledningsgrupp blir ett forum för informationsutbyte och operativ 
samordning. En beslutsfattande ledningsgrupp ägnar sig huvudsakligen åt att gemensamt fatta 
beslut eller underlätta för var och en inom ledningsgruppen att fatta beslut inom sitt 
ansvarsområde. En risk för en ledningsgrupp som arbetar med detta syfte är att gruppens 
medlemmar samlar på sig ärenden och skjuter på besluten tills dess att man träffas under nästa 
ledningsmöte. Ledning av utvecklings- och strategiarbete innebär att få medlemmarna inom 
ledningsgruppen att främst inrikta sig på att gemensamt fastställa företagets strategi för de 
kommande åren. Ärenden av operativ art är av mindre betydelse i denna typ utav 
ledningsgrupp. Att skapa sammanhållning mellan gruppens medlemmar är en av de faktorer 
som Svedberg30 nämner som den viktigaste men samtidigt svåraste uppgiften för en 
ledningsgrupp att utveckla. Den sista rollen som en ledningsgrupp utgör inom företaget är att 
utveckla individerna individuellt. Här är det ledaren som har en betydelsefull roll. De två sista 
syftena, skapa sammanhållning och utvecklandet av medlemmarna individuellt kan existera 
parallellt med någon av de tre föregående. 31 
 
Vidare beskriver Mattsson32 tre olika typer av ledningsgrupper vilka han nämner som: 
Bollplanksgrupp, Beslutsgrupp för chefer och Helhetsskapande grupp för chefer. En av dessa 
grupper har vi med i ledningsgruppsformuläret då vi anser den vara relevant i relation till de 
övriga alternativen eftersom de olika komponenterna i formuläret ska bilda en helhet.   
 
Bollplanksgruppen leder till ett ömsesidigt utbyte av information och idéer. Ledaren ser 
gruppen som ett ”bollplank”. Det är i första hand beslut av operativ karaktär som tas upp på 
dessa möten. Gruppens medlemmar vill i första hand delges information som gäller deras 
egen funktion. De är inte i lika stor utsträckning intresserade av helheten eller meningen med 
att effektivisera ledningen. Ledarskapets roll blir ofta negligerat i bollplanksgruppen. 
 

                                                 
29 Mattsson B, Ledningsgruppen och dess medlemmar, 1990 

30 Svedberg L, Gruppsykologi, 1997 

31 Mattsson B, Ledningsgruppen och dess medlemmar, 1990 

32 Ibid 
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3.4 Sammansättning och struktur 
 
 

Rollkompletterande ledarskap och grupper  
 
För att en ledningsgrupp ska kunna fungera väl är sammansättningen av gruppens medlemmar 
en avgörande faktor. Lösningen är ett lagarbete av människor med egenskaper och stilar som 
kompletterar varandra. En bra ledare vet vilka starka sidor han har men också vilka 
begränsningar han har. Därför uppskattar han att andra kan göra vissa saker bättre än han själv 
kan. Ledare som saknar självtillit omger sig inte med de bästa möjliga med hoppas ändå på att 
uppnå framgång. Den skicklige företagsledaren däremot måste kunna trivas i en organisation 
som innesluter olika människor med olika starka sidor. Dessa personer ska kunna arbeta 
tillsammans och balansera varandras brister.33  
 
Framgång för företag och organisationer tillskrivs ofta en enda person men bakom denna 
person har det ofta funnits ett lag, team, som gjort det möjligt för honom att lyckas. En 
blandad företagsledning är ett lag i vilket alla medlemmar är goda ledare. De måste 
komplettera varandra och på så sätt bilda ett vinnande lag. Sådana lag kan skapa en effektiv 
och framgångsrik organisation.34 
 
Ingen människa kan ensam inneha alla de olika kvaliteter som krävs för ett effektivt och bra 
ledarskap utan ett bra toppledningsarbete måste utföras av ett välfungerande team. Adizes 
menar att läroboksidealet av den idealiske företagsledaren finns enbart i litteraturens värld.                          
Han skriver i sin bok om att ingen kan fylla alla ledarens fyra olika roller fullt ut. De 
personliga egenskaperna som måste finnas i de fyra olika roller som behövs hos ledaren är: 
Produceraren, Administratören, Entreprenören och Integreraren. Förmågan att fungera 
effektivt i en av rollerna begränsar förmågan att göra det också i någon av de andra. En bra 
ledare får dock inte vara helt avsaknad av någon av dessa egenskaper och måste känna sina 
starka och svaga sidor samt komplettera sina brister i den mån det behövs.35 Samtidigt går det 
inte att förena dessa egenskaper fullt ut i en och samma person. Adizes menar att om det är 
någon av ledarrollerna som är oumbärlig för en VD så är det ”Integreraren”. Lind & 
Skärvad36  kallar integreraren för relationsmänniskan och menar att denne med sina 
personliga egenskaper på ett naturligt sätt lyfter fram de som har något att bidra med.  
 
För den effektiva företagsledningen behövs en blandad företagsledning, ett lag av effektiva 
ledare som kompletterar varandra. Denna blandning måste bestå av personer som inte helt 
saknar en eller flera av de nyss nämnda ledarrollersegenskaperna. Det är också viktigt att 
förstå att varje lag måste ledas av någon och att alla medlemmar inte är jämlika. Att fatta 
beslut i en grupp som inte leds av någon medför en struktur som kan leda till förseningar eller 
en omöjlighet att genomföra beslut. Vad Adizes vill säga med resonemanget kring  

                                                 
33 Adizes I, Ledarskapets fallgropar, 2000 

34 Ahltorp M, Rollmedvetet ledarskap, 2000 

35 Adizes I, Ledarskapets fallgropar, 2000 

36 Lind J-L, Skärvad. P-H, Nya team i organisationen, 1997 
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ledarrollerna är att ledaren för laget behöver de övriga för att hjälpa honom i beslutsfattandet. 
37 Ett problem är dock att VD:n ofta i praktiken har en given ”spelaruppsättning” och då 
sällan har möjligheten att komplettera gruppen för att berika med de individer han saknar.38  
 
Grupper kan antingen vara homogent sammansatta då likheter är mera framträdande än 
olikheter eller det motsatta, då grupper är heterogent sammansatta. Homogena grupper 
kännetecknas av att man är mer intresserad av att hålla sams än att utvärdera olika alternativ. I 
sämsta fall kan detta leda till en hög grad av konformitet vilket i sin tur lätt leder till 
missbedömningar och att medlemmar med avvikande uppfattningar stöts bort från gruppen. 
För att en grupp ska anses vara heterogen är det viktigt att medlemmarna inte endast 
företräder sina funktioner utan även agerar i grupproller som ser till helhetens behov.39 För att 
uppnå synergieffekter i en heterogen grupp krävs det att en viss grad av samstämmighet 
utvecklas.  
 
Vid nyrekrytering till gruppen är det därför önskvärt, inte bara att kartlägga kandidaterna utan 
även de personer som redan ingår i ledningsgruppen. En risk som alltid föreligger vid 
nyrekrytering är annars att man gör det klassiska misstaget att fylla på med personer som 
liknar en själv. Konsekvensen blir att det finns en risk att gruppen på sikt blir allt för 
konformistisk och likformig.40 Ahltorp beskriver det som: ”Lika barn leker inte alltid bäst”, 
och menar därmed att en välfungerande grupp kräver olika personligheter. Den rollmedvetne 
ledaren väljer den kompetens som behövs i ledningsgruppen för att lösa uppgiften men ser 
samtidigt till att han får en så stor variation som möjligt i personliga stilar. En utmaning för 
dagens visionäre ledare är också att mångfalden inom ledningsgruppen ökar. Kvinnor och 
medarbetare med internationellt ursprung blir allt mer tongivande.  Kvinnor i 
ledningspositioner ökar samtidigt som vi arbetar mer tvärkulturellt. Mångfald samt en god 
förmåga att hantera denna mångfald är det som ger det bästa resultatet på sikt.41  
 
 

Roller i gruppen 
 
Ett av dem två formulären som ingick i studien består av ett antal roller som är skapade av 
forskaren Belbin. Mattsson beskriver dessa och förklarar att det inom gruppen måste finnas ett 
antal roller för att denne ska kunna fungera på ett bra sätt. Dessa roller omfattar olika 
egenskaper och karaktärsdrag som enligt honom ska kunna berika en ledningsgrupp.42 Dessa 
roller valde vi för att de är heltäckande och används frekvent för att studera grupper. Nedan 
följer de olika roller som tagits upp. 
 
Realisten: Denna roll har en realistisk inställning till grupparbetet. Honnörsorden är struktur, 
ordning o reda. Sammanträdena ska vara väl strukturerade och samarbetet inom gruppen 
välorganiserat. Han vill vidare finna praktiska lösningar på problem och hålla fast vid syftet 
att ha klara mål. 
 

                                                 
37 Adizes I, Ledarskapets fallgopar, 2000 

38 Mattsson B, Ledningsgruppen och dess medlemmar, 1990 

39 Mattsson B, Ledningsgruppen och dess medlemmar, 1990 

40 Ahltorp M, Rollmedvetet ledarskap, 2000 

41 Ibid 

42 Mattsson. B, Ledningsgruppens medlemmar, 1990 
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Samordnaren: i sin tur lyfter fram de personer som har något att bidra med. Personen 
karaktäriseras av att han är öppen för alla synsätt inför beslut och vill uppmärksamma en 
nödvändig handlingsinriktning. Samtidigt vill han fastställa vad respektive medlem bäst kan 
bidra med. 
 
Entreprenören: Denna person är kraftfull om han tycker något måste göras. Vidare betonar 
entreprenören handling i samarbete och vill inte slösa tid på möten eller tappa riktningen mot 
målet. För att uppnå detta är han inte rädd för att bli impopulär och är inte orolig för hinder i 
vägen och vågar därmed utmana andras åsikter. 
 
Innovatören: Är den person som producerar idéer i grupparbete och försöker gå vidare från 
det uppenbara och finna nya områden och därmed utveckla en egen linje. 
  
Nätverksbyggaren: Karaktäriseras av att han blir starkt engagerad då gruppen ger sig in på 
nya idéer. Personen kan samtidigt gå utanför gruppen och dra nytta utav dessa kontakter och 
då möta personer som kan erbjuda nyheter och då stimulera till nya tankar.  
 
Analytikern: Kännetecknas av att vara noggrann och ta tid på sig att utvärdera frågan. 
Personen anser sig ha den kapaciteten för att ta fram de rätta besluten och samtidigt kunna 
argumentera mot dåliga förslag. Vidare vill denne analysera situationer och väga alla möjliga 
handlingsalternativ.  
 
Team byggaren: Ligger lite i bakgrunden och vill därmed inte direkt gå i spetsen. Personen 
vill stödja bra förslag som har stöd i gruppen. Vidare uppmanar teambyggaren till relationer i 
gruppen och är beredd att arbeta med dem som visar en positiv anda.  
 
Avslutaren: Är den person som är rak på sak och vill starkt undvika att något går snett trots 
detta bryr han sig även om detaljer. Personen vill noga arbeta genom de uppgifter han deltar i 
och ger uppgiften full uppmärksamhet. Vidare styr avslutaren så att gruppen håller sig till 
ämnet och har den egenskapen att kunna arbeta bra tillsammans med många olika personer. 
 
 

Gruppens storlek 
 
Enligt egna studier av A-listans ledningsgrupper framgår det tydligt att antalet medlemmar i 
ledningsgrupper varierar stort. Vi har inte hittat en exakt definition i litteraturen vad som 
menas med liten respektive stor grupp. Vi har dock utifrån litteraturen dragit den slutsatsen att 
ledningsgruppen får anses vara liten om den består av fem eller färre medlemmar. En 
normalstor ledningsgrupp består av minst sex och högst åtta medlemmar och en stor 
ledningsgrupp består av minst nio medlemmar.  
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En grupps effektivitet har visat sig ha samband med gruppens storlek. Forskaren Svedberg 
refererar till Hares undersökning 1972 som visar gruppers förmåga att i grupp lösa olika givna 
problem. Resultatet av undersökningen framgår i diagrammet nedan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att effektiviteten skall öka i en ledningsgrupp krävs inte bara att rätt personer ingår utan 
antalet spelar också en stor roll. Svedberg43 redogör för några egenskaper hos en stor 
respektive liten grupp. I den stora gruppen kan det fysiska avståndet mellan individerna vara 
större vilket i sin tur försvårar kommunikationen mellan medlemmarna inom gruppen. 
Kommunikationen blir mer mekanisk, talarfördelningen ojämnare och rutiner och beslut 
måste formaliseras. Vidare upplevs den stora gruppen som mer anonym och den enskildes 
ansvar blir mindre uppenbart samtidigt som gruppen måste utveckla en stark struktur för att 
bestå. Mattsson44 menar att det finns ett samband mellan gruppens storlek och dess 
komplexitet. En stor grupp är mer komplex och leder till att medlemmarnas samverkan 
försvåras, vilket då i sin tur minskar sannolikheten för att samverkan sker.  
 
I motsats till den stora gruppen står den lilla gruppen. Här finns goda möjligheter till feedback 
och man får ett ”ansikte” i gruppen och kan känna sig förstådd. I den lilla gruppen har 
deltagarna goda förutsättningar för att få en realistisk bild av varandra vilket medför att en 
god relation är av större i betydelse. Då den lilla gruppen kännetecknas av att man ofta arbetar 
närmre varandra kan det samtidigt leda till stora påfrestningar för medlemmarna.45 När det 
gäller mindre grupper med tre medlemmar får ledaren oftast rollen som chef över de två 
andra. En liten grupp blir väldigt effektiv om medlemmarna har möjlighet att komplettera 
varandra men gruppbegreppet blir endast ringa relevant i detta sammanhang.46  
 
                                                                                                                              

                                                 
43 Svedberg. L, Gruppsykologi, 1997 

44 Mattsson. B, Ledningsgruppen – så kan den utvecklas, 1994 

45 Svedberg. L, Gruppsykologi, 1997 

46 Mattsson. B, Ledningsgruppen – så kan den utvecklas, 1994 
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3.5 Beslutsfattande i ledningsgruppen 
 
 

Samverkan och möten 
 
Hur en ledningsgrupp samverkar kan variera, likaså hur ofta en grupp sammanträder. 
Gruppmöten är den dominerande formen för det gemensamma arbetet, men arbetet kan också 
ske i mindre grupper vid sidan om sådana möten. Oftast utvecklas en praxis så att man träffas 
en viss dag i veckan eller i månaden.47 
  

Öppenhet 
Organisationer med stor öppenhet skapar människor som lättare känner sig trygga i sin roll i 
ledningsgruppen. I dessa organisationer skapas ett behagligt arbetsklimat naturligt med 
toleranta och harmoniska människor. I sådana grupper delar man med sig av sina misstag och 
lär på ett förtroligt sätt av varandras fel. Detta kallas ”tabbekvot”, och det tillåter folk att göra 
fel som alla kan dra lärdomar av.48 Även förre SAS-chefen Carlzon påpekar att de felaktiga 
besluten ska användas som utgångspunkt för utbildning och vägledning i hur man istället 
skulle ha gjort istället för att bestraffas.49    
 
Mattsson betonar också vikten av ett öppet klimat som ger utrymme för synsätt, åsikter och 
intressen. Vidare menar han att medlemmar är mer villiga att lyfta fram känsliga ämnen än att 
bortse från dem i en grupp med hög grad av öppenhet. Detta medför att medlemmarna lättare 
kan lära känna varandra och få feedback. Något som är sällsynt i ledningsgrupper är att 
diskutera varandras svaga och starka sidor när alla är samlade. Oftast görs detta istället 
individuellt med ledaren under årliga utvecklingssamtal som är vanligt förekommande.50   
 

Utveckling 
Det gäller också att man ständigt jobbar med att utveckla sin ledningsgrupp. Företagsledaren 
måste ständigt omforma sina lednings- och styrningsmetoder. De bästa företagsledarna blir 
aldrig helt nöjda med sin ledningsgrupp utan arbetar hela tiden aktivt med att förbättra och 
förankra deltagarna i ledningsgruppen. De flesta chefer idag ser utvecklingssamtalen som ett 
strategiskt verktyg och kompetensutvecklande redskap eller en metod för chefen/ledaren att 
förankra idéer. Katzenbach51 menar att om någon inte klarar sitt jobb ersätts han eller hon 
snabbt av någon som gör det.  
 

Funktionsbevakare 
En person som ingår i ett ledningsteam måste se det som sin roll att medverka i 
ledningsfunktionens utövande, att aktivt bidra till helhetens utveckling och inte hemfalla åt 

                                                 
47 Mattsson. B, Ledningsgruppen – så kan den utvecklas, 1994 

48 Ahltorp. B, Rollmedvetet ledarskap, 1998  

49 Carlzon J, Riv pyramiderna, 1985 

50 Mattsson B, Ledningsgruppen – så kan den utvecklas, 1994 

51 Katzenbach J, Ledningsteam, 1998 
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funktionsbevakning av den egna enheten inom företaget.52 I det rollkompletterande teamet är 
rollerna specialiserade men vikten av att komplettera övriga vid behov betonas också. Något 
som ofta är problematiskt i ledningsgrupper är att de personer som sitter där har arbetat länge 
och hårt för att nå dit och har invanda beteendemönster. Detta i sin tur kan ge upphov till 
funktionsbevakare. Dessa personer har oftast vid det här laget en chefsdisciplin som inte är 
speciellt anpassad för team insatser.53 Vidare menar Lind och Skärvad att det inte får bli en 
symbol för makt att sitta i ledningsgruppen vilket kan leda till att fel personer medverkar i 
gruppen. I dessa fall kan medverkan bli mera representativt än genuint problemlösande.54 
 

Konsensus 
Trots att VD:n har det övergripande ansvaret betonas vikten av att alla medlemmar i 
ledningsgruppen står bakom besluten för att dessa skall kunna förankras i organisationen. För 
att konsensus ska uppnås krävs det att frågan debatteras livligt och att deltagarna har stort 
personligt engagemang vilket tyder på friskhet och engagemang inom gruppen. En faktor som 
har betydelse är om ledaren utgår ifrån att gruppen till stor del ska vara med och fatta beslut, 
vilket påverkar typen av uppgifter som gruppen kommer att arbeta med. En nackdel enligt 
författaren med att fatta beslut i konsensus är att ledaren behöver vänta på nästa gruppmöte. 
Dessutom behöver en grupp som ska fatta beslut lägga tid på beslutsformuleringar och 
beslutsunderlag vilket kan uppta mycket av gruppens tid. Samtidigt brukar tiden vara knapp 
och därför bör gruppen begränsa sig till frågor som är av mer övergripande karaktär.55 
Waldron säger i sin bok56  följande: ”Om man väntar tills man har varenda smula information 
går världen förbi en medan man sitter där och sållar bort alla agnarna.” 
 
 

Ja-sägare och djävulens advokat 
 
Thomas Thordils devis ”tänka fritt är stort, men tänka rätt är större” belyser det problem som 
många grupper i olika sammanhang drabbas av, nämligen gruppsmitta som enligt Lind & 
Skärvad57 innebär att individerna i gruppen viker sig för gruppens tryck även om de anser att 
gruppens ståndpunkt är felaktig. Vidare kan det få den konsekvensen att gruppmedlemmarna 
kan utveckla en överoptimism och en känsla av osårbarhet. Normer som medlemmar i en 
sammanhållen grupp utvecklar har inte alltid en positiv effekt på kvaliteten på gruppens 
prestationer.58 Risken är att respektive medlem under speciella förhållanden blir mer inriktade 
på att uppnå övriga medlemmars gillande än att komma fram med goda lösningar eller 
inbjuda till kritik.59 Andra faktorer som kan påverka är utdelade förmåner som 
löneförhöjningar eller förmögenhetstillskott vilket tenderar att öka ja-sägeriet.60  
 

                                                 
52 Ahltorp B, Rollmedvetet ledarskap, 1998 

53 Katzenbach J, Ledningsteam, 1998 

54 Lind J-L, Skärvad. P-H, Nya team i organisationen, 1997 

55 Mattsson. B, Ledningsgruppen – så kan den utvecklas, 1994  

56 Kleinfield. S, VD in på livet, 19xx, sid. 40 

57 Lind J-L, Skärvad. P-H, Nya team i organisationen, 1997 
58 Lind J-L, Skärvad. P-H, Nya team i organisationen, 1997 

59 Mattsson. B, Ledningsgruppen och dess medlemmar, 1990 

60 Ortmark. Å, Ja-sägarna Medlöpare och nickedockor kring Gyllenhammar, 2000, sid. 232 
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I små grupper finns det risk att personer med hög status får en mer framträdande roll och 
därigenom kommer att dominera och ge inlägg som definieras genom instämmande 
nickningar.61 En organisation som bygger på tystnadens princip blir med nödvändighet 
ineffektiv. Grunden till framgång är god och öppen kommunikation.62 Det kan till och med 
vara så att det som sägs vid ett ledningsmöte inte är något som den enskilde deltagaren själv 
tycker och står för. Detta exemplifieras i nedanstående citat:  
 
”Some members of the group may develop a sensitivity to what the leader is thinking and may wish to please 
him by channeling their advice in the same direction.”63 
 
Grupper utan individer som vågar ifrågasätta ledarens beslut är ”farliga” grupper. Grupper 
behöver därför kompletteras med utomstående, exempelvis konsulter, som inte har blivit 
drabbade av gruppsmittan. Vidare menar forskarna att ett lämpligt sätt att hantera detta 
problem är att anlita en djävulens advokat. Personen i fråga är oftast utvald av ledaren och har 
i uppgift att identifiera alla tänkbara negativa konsekvenser av ett beslut eller 
ställningstagande.64 En annan forskare beskriver rollen som att personen blir expert på att 
finna motargument samt att denne sänder ut varningssignaler.65 
 
 

Makt och rädsla 
 
Makt och rädsla är två krafter som går hand i hand och styr och reglerar relationen mellan 
människor och därmed också relationen mellan VD:n och ledningsgruppen. Undersökningar 
har visat att ju högre upp på toppen man kommer desto mera optimistiskt och positivt ser man 
på framtiden. En anledning kan vara att toppledare har ett vidare perspektiv och bättre tillgång 
till positiv information. En annan anledning kan vara att makt och rädsla för toppledare för 
med sig en avsaknad av kritiska invändningar som kommer av att medarbetarna inte vill stöta 
sig med auktoriteten på toppen. Det gäller att ledaren är rollmedveten vilket innebär att man 
kan se sig själv och verksamheten utifrån. Vidare menar Ahltorp att makt och rädsla för med 
sig att position och status styr mer än relation och meningsfulla mål. Många i ledningstoppen 
förväxlar chefskapet med ledarskapet. De tror att de utövar ledarskap, medan de i själva 
verket endast är chefen med makt som styr medarbetarnas beteenden. Organisationer som 
genomsyras av en systematisk rekrytering av analytisk och operationellt inriktade chefer blir 
ofta mer makt och positionsstyrda. Makten och rädslan medför att lägre chefer som strävar 
efter att komma högre upp i pyramiden, anpassar sig och lyssnar uppåt, och arbetar för att 
ställa sig in hos de ledare där makten finns.66 
 
Ett typiskt kännetecken på organisationer som styrs mer av makt än av kompetens är att man 
kan inte lära av andra eller lära andra något när man är inställd på att bevaka sitt eget revir och 
att skicka rätt signaler upp. Det medför att det är svårare att bedriva ledarskapsutveckling i en 
maktorienterad organisation då deltagarna är inställda på att inte exponera svagheter inför de 
andra. Det gäller att framstå så bra och perfekt som möjligt, på bekostnad av att istället 

                                                 
61 Svedberg. L ,Gruppsykologi, 1997  

62 Ortmark. Å, Ja-sägarna Medlöpare och nickedockor kring Gyllenhammar, 2000, sid. 133  

63 George. A, Presidential Decisionmaking in Foreign Policy, 2002, sid. 100 

64 Lind J-L, Skärvad. P-H, Nya team i organisationen, 1997 

65 Ortmark. Å, Ja-sägarna Medlöpare och nickedockor kring Gyllenhammar, 2000 

66 Ahltorp B, Rollmedvetet ledarskap, 1998 
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utveckla sin självinsikt och öva förmågan att lyssna och kunna sätta sig in i hur andra 
personer tänker. Istället för att utveckla ledningsstilar utvecklas det positionsstyrda nätverket. 
Maktorienterade organisationer utvecklar inte bra ledare långsiktigt, vilket förr eller senare 
kan slå tillbaka mot företaget. I en maktorienterad organisation skapar ledaren stark auktoritet 
som medarbetarna över tiden anpassar sig till. För mycket makt skapar en rädsla för ledaren 
vilket medför att det runt ledaren skapas anpassade ja-sägare.67  

                                                 
67 Ahltorp B, Rollmedvetet ledarskap, 1998 
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4 Empiri 
 
I följande kapitel kommer vi att ge en sammanfattad bild över det empiriska material vi har 
samlat in vilket omfattar VD:n bakgrund, ledningsgruppens sammansättning, struktur, 
metaforer och drömledningsgruppen. Avslutningsvis kommer vi att redovisa resultatet av de 
två frågeformulären.   
  
 

4.1 Respondenterna 
 
Vi ska här nedan presentera de respondenter som ingår i vår undersökning. Då en del av 
VD:arna efterfrågat att få vara anonyma kommer vi presentera dem med fiktiva namn.  
 
 
Publika företag: 
 
Gunnar VD för ett affärsområde inom verkstadsindustrin, samt även vVD för koncernen.   
Mats VD för ett energi företag.  
Sven Koncernchef för ett energi företag. 
 
Förvaltning: 
 
Bengt Direktör  
 
Familjeägdaföretag: 
 
Per VD och ägare till ett livsmedelföretag. 
Lena VD för ett reseföretag.  
 
Små företag: 
 
Ola VD för ett verkstadsföretag.  
John Tidigare VD för ett företag inom oljebranschen   
 

Bakgrund 
 
VD:arnas bakgrunder är väldigt varierande. Deras akademiska meriter varierar från områden 
som ekonomi, juridik, sociologi, teknik.  John och Lena saknade akademisk examen men har 
på senare tid kompletterat detta genom att vidareutbilda sig privat. Deras yrkeslivserfarenhet 
är oftast bred från olika verksamhetsområden inom samma företag, i vissa fall även från olika 
branscher.  
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4.2 Ny VD, ny ledningsgrupp 
 
 
I vår studie framkom det att man som VD antingen kan ”ärva” sin ledningsgrupp det vill säga 
bli VD för den ledningsgrupp som man tidigare satt i eller får man skapa sig en ny. I de fall då 
VD:n kom inifrån företaget fick de oftast ärva sin ledningsgrupp eller så tog de med sig några 
till den nya ledningsgruppen som de tidigare hade arbetat med.  
 
Ola, Lena och Sven fick i stort sätt ärva sina ledningsgrupper där de också kände några av 
medlemmarna sen tidigare. I de övriga fallen rekryterades VD:n utanför ledningskretsen och 
även i vissa fall utanför organisationen. I Ola, Sven och Lenas fall, skedde till en början inte 
så stora omstruktureringar i gruppen. I övriga ledningsgrupper där VD:n kom utifrån, byttes 
däremot en stor del av medlemmarna ut. Mats som kom in externt till ledningsgruppen, ansåg 
att den tidigare gruppen var allt för stor och att den därmed behövde krympas ned: ”när jag 
kom till ledningsgruppen bestod den av tolv personer och då var det ett informationsorgan, så 
därför har jag plockat ner antalet till fem så att man kan föra en diskussion. Tolvpersoner är ju 
ingen ledningsgrupp”. Vidare förklarar han ”om du har tolv personer skapar du en inre kärna 
av de tolv vilket gör att det blir en informell styrning istället, för det fungerar inte med så 
många”.  
 
Gunnar som en gång ärvde en ledningsgrupp, där han tidigare hade varit medlem, menar att 
om han hade kommit utifrån och haft kompetensen att ”såga”, så skulle han gjort det. 
Problemet är enligt Gunnar att när man ”vuxit upp” med ledningsgruppen är det alltför 
känsligt att skära i den. Detta fick konsekvensen att han istället skapade en ”informell” 
ledningsgrupp i gruppen som han kallade affärsledningsgruppen. Till en början hade han möte 
både med den stora och mindre gruppen, men med tiden skötte sig det hela själv och mötet 
med den stora gruppen föll nästan bort.   
 
En annan VD, Ola, ville göra förändringar i gruppen, men problemet var att styrelsen var 
”rädd” för att ta in extern personal i ledningsgruppen vilket medförde att han inte gavs denna 
möjlighet. Lösningen på detta blev att han anställde två personer som var direkt underställda 
till ledningsgruppen och fungerade som stöd åt honom. Skälen till varför styrelsen inte ville ta 
in fler personer i ledningsgruppen var dels ekonomiska och dels det faktum att det fanns en 
oro över att ny kompetens inom ledningsgruppen skulle kunna vara konkurrerande mot dem 
som tidigare satt i ledningsgruppen.  
 
VD:n John menar att han tänker ”funktionellt och går efter pyramiden”. Han förklarar att han 
tyvärr tänker för mycket i fasta roller, och inte direkt vad personen kan bidra med. 
Ledningsgruppen måste bestå av ”ekonomichef, en nära assistent, och regionchefer för att få 
in den geografiska aspekten”, men säger samtidigt att han många gånger funderat på att ta in 
andra personer i företaget som inte har en direkt ledarfunktion.  
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4.3 Ledningsgruppens sammansättning   
 
 

Storlek och funktion 
 
Storleken på respondenternas ledningsgrupper är mellan fem till åtta personer och en större 
del av ledningsgrupperna är uppbyggda runt ett antal funktioner, detta för att kunna 
representera hela företaget. Sven påpekar att gruppen inte får bli för liten, det vill säga mindre 
än fyra personer, vilket kan leda till alltför stora ansvarsområden för dessa personer. Peters 
ledningsgrupp, som är inom statlig verksamhet, var ett undantagsfall när det gällde storleken 
då den formellt bestod av 20 personer, medan den reella ledningsgruppen endast utgjordes av 
tio personer. En viktig skillnad är att Peter inte har möjligheten att välja funktionerna i 
ledningsgruppen, då det finns ett antal givna funktioner som måste finnas inom förvaltningen.  
 
I de flesta fall representerade deltagarna i ledningsgruppen en viss funktion såsom ekonomi, 
marknadsföring, produktion, personal, distribution etc. Undantagsvis hade Gunnar en 
deltagare i sin ledningsgrupp, som tidigare arbetat som konsult i ett annat företag, vars uppgift 
var att hjälpa och stödja gruppen med nya tankar och idéer. Personen kom med i 
ledningsgruppen med motiveringen ”…han har lärt sig hur man skapar en bild av något 
relativt och får ner det i en viss struktur och modell. Han kan få ner all information på ett visst 
sätt, plus att han har en bred erfarenhet av många olika företag som konsult”. Det som främst 
skiljde de större organisationerna i jämförelse med de mindre var att dessa oftast hade en 
personaldirektör i gruppen. 
 
 

Mångfald 
 
I Gunnars och Sven ledningsgrupper är några av medlemmarna av annan nationalitet. Gunnar 
anser att: ”Utlänningar i ledningsgruppen medför en ytterligare dimension och kan bidra till 
något väldigt positivt i ledningsgruppen” men påpekar samtidigt att det kan innebära 
svårigheter i de fall då engelskan inte är ens modersmål. De flesta av VD:arna arbetar eller har 
arbetet med kvinnor i ledningsgruppen. Emellertid är det endast P-0, Lena, Ola och Bengt 
som i nuläget har kvinnor i sin ledningsgrupp. Den generella åsikten är att kvinnor i 
ledningsgruppen berikar samarbetet. Mats anser att det blir mer prestigelöst med kvinnor i 
ledningsgruppen, medan John påpekar att tonen blir lite mindre grabbig. Sven säger att han 
har försökt få in en kvinna i ledningsgruppen men detta var inte möjligt, då detta skulle 
innebära att hon fick flytta: ”… det var synd vi behövde en kvinna i ledningsgruppen”. Vidare 
menar han att kvinnor i regel har en annan dimension och bidrar på ett värdefullt sätt i 
diskussioner.  
 
Gunnar har i nuläget ingen kvinna i sin ledningsgrupp, men har tidigare haft det. Han påpekar 
att det är en stor skillnad och att det saknas en kvinna i ledningsgruppen: ”En kvinna medför 
ett helt annat tankesätt och angreppssätt, ibland är det besvärligt men på det hela är det 
positivt.” Lena menar att den optimala sammansättningen i en ledningsgrupp är en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor. Den generella åsikten är att det är svårt att finna kvinnor 
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med de rätta kvalifikationerna och Gunnar menar att det beror på att det i en svensk 
traditionell ingenjörsindustri inte finns så många kvinnor att välja mellan. 
 
När det gäller åldern i ledningsgruppen stämmer detta väl överens med studien över A-
listan68, det vill säga att medlemmarna i ledningsgruppen till största del är män mellan 45 och 
55 år. Gunnar ser gärna att det skulle finnas yngre medarbetare i ledningsgruppen, med yngre 
menar respondenten mellan 35 och 40 år.   
 
 

Personliga egenskaper och branschkännedom 
 
Alla ledningsgrupper, förutom Pers och Olas, är uppbyggda runt ett antal funktioner, såsom 
ekonomi, produktion, marknadsföring och personal. Enligt VD:arna är det inte svårt att finna 
personer med de rätta formella kvalifikationerna. Det som däremot anses vara svårt är att 
finna deltagare som kompletterar varandras personliga egenskaper: ”Ledaregenskaper lägger 
vi allt större vikt vid, du kan vara hur duktig som helst teoretiskt, men helt hopplös i en 
ledarfunktion”. Detta var något alla VD:ar ansåg och menade att man inte endast ska vara 
expert på sitt område utan man måste även kunna bidra med synpunkter på de andras områden 
och ha en helhetssyn för att på bästa sätt kunna bidra till gruppen.  
 
Egenskaper som har framkommit i studien som är av betydelse för att sitta i en ledningsgrupp 
är att deltagarna skall vara: trygga i sig själva, prestigelösa, drivkraftiga, inneha en unik 
kompetens, lyhörda för andras åsikter och att kunna arbeta tvärfunktionellt. Gunnar belyser 
betydelsen av personliga egenskaper på följande sätt: ”När jag tillsätter en befattning till  
exempel produktionschef då ska man inte bara vara en duktig produktionschef utan nästa test 
och värdering är om han bidrar till ledningsgruppen med sin kompetens och sitt sätt att 
arbeta.”  
 
Den generella egenskapen som alla VD:ar poängterade var prestigelöshet. Gunnar beskriver 
det som om att det inte ska finnas några vinnare eller förlorare när man går ur en diskussion. 
Det handlar också om att medlemmarna ska ha en helhetssyn, vilket innebär att personerna 
sätter företagets bästa i första hand. Enligt många av VD:arna är just det funktionella 
tänkandet som är svårt. Bengt är den VD som upplever mest problem med funktionsbevakare 
inom ledningsgruppen och menar att det inte är ovanligt med motstridiga intressen inom 
gruppen. Vidare menar Gunnar att det är väldigt lätt att man trillar in i att bli en funktionell 
ledningsgrupp, det vill säga att man bara deltar i diskussionen när det berör ens funktion. För 
att få bort prestigebundenheten hos medlemmarna menar Mats att: ”Det är min uppgift att 
mildra trycket i gruppen så att man kan ha öppna diskussioner, om det som diskuteras stannar 
mellan de i ledningsgruppen vågar man mera, så en av mina uppgifter är att bygga trygghet.” 
Vidare menar Mats att det kan vara problematiskt att ha två personer med samma funktion i 
ledningsgruppen. Han menar att: ”Om det sitter två marknadschefer i ledningsgruppen, sitter 
den ena och ska vara bättre än den andra och då blir det inte en ärlig och öppen diskussion, 
det blir då ett rävspel i ledningsgruppen.” Mats poängterar även att personerna ska 
komplettera varandra personlighetsmässigt: ”Eftersom jag är ganska utvecklande själv, så 
måste vi ha några i gruppen som tar tag i mig och säger att nu går det för fort, nu går det åt fel 
håll och som därmed håller mig tillbaka.”  
 

                                                 
68 Se bilaga 5 



- Empiri - 

 26

 
Av VD:arna var det endast Lena som ansåg att branschkännedom är en nödvändighet för att 
sitta med i ledningsgruppen. Lena anser dock att ekonomichefen inte måste ha denna 
kännedom om branschen. Ola anser att det var en klar fördel om man har erfarenheter från 
olika branscher och menar att: ”… alla säger att den här branschen är speciell, men det är 
faktiskt så att åttio procent är lika i alla branscher, det är samma problematik och det är klart 
en fördel om man har erfarenhet från olika branscher.”  
 
 

4.4 Ledningsgruppens uppgift och sammanträdesform 
 
Det som är gemensamt för alla ledningsgrupper är att deras huvuduppgifter främst är av 
långsiktig karaktär och att de jobbar för en gemensam ståndpunkt. Pers ledningsgrupp arbetar 
dock mer kortsiktigt, ”Vi har inte långa mål, vi vill ha människor som är extremt 
resultatorienterade mellan 3-6 månader”. Under intervjun ställde vi frågan till samtliga VD:ar 
om vad de ansåg vara deras ledningsgrupps primära uppgift. Nedan följer en 
sammanställning: 
 
 
- Jobba samman och ha en gemensam ståndpunkt kring ett antal strategiska frågor och att föra ut samma 

budskap till hela organisationen  
- Att hålla verksamheten gående 
- Verkställa och följa upp styrelsens beslut 
- Ledningen har tre uppgifter; marknad, försäljning och skapa glada medarbetare 
- Leda alla människorna i organisationen och skapa förtroende och en helhetsbild, att tänka framåt 
- Allt som gäller mål och målsättningar, måluppföljning, organisations och förändringsarbete beslutar 

ledningsgruppen om. Däremot skall man inte använda ledningsgruppen till operativa beslut i den operativa 
verksamheten 

- Se till att visioner och strategier fullföljs. Strategiska beslut. Det är ledningsgruppens viktigaste sak att vi 
hamnar där, så att aktieägare får vad vi lovat dem 

- Avlasta VD:n och representera företaget i olika sammanhang  
 
 
Den vanligaste formen för sammanträden bland VD:arna är veckomöten, samt ett större 
månadsmöte. Generellt är veckomötena av mer informell karaktär, där tas upp vad som hänt 
den gångna veckan och vad som kommer att hända inom den närmsta tiden. Bengt går till 
väga på följande vis: ”Jag skickar inte ut någon dagordning i förväg. Jag börjar alltid med att 
fråga vilka frågor de vill ta upp, så att det inte blir för mycket jag till dem, enkelriktat”. När 
det gäller månadsmötena är dessa mer planerade och oftast skickas en dagordning ut i god tid 
innan mötet. De företag där deltagarna i ledningsgruppen inte sitter på samma ställe är det 
mer förekommande med dygnsmöten, vanligtvis en gång i månaden. Poängen med 
dygnsmöten enligt VD:arna förutom att vara ett formellt möte är att de ges möjligheten att 
lära känna varandra och därmed relationsutveckla gruppen. Dygnsmöten sker oftast inte på 
kontoren utan istället bor och äter deltagarna tillsammans. Mats betonar betydelsen av att 
komma i väg till en annan ort. Då han förlägger sina dygnsmöten till andra kontor inom landet 
passar han samtidigt på att bjuda in personer från dessa kontor. Per känner inget behov av att 
träffa sin ledningsgrupp regelbundet och säger: ”Vi vill inte vara ett mötes företag, det finns 
ingen anledning att sitta ner varje vecka, har vi en idé eller tanke så lyfter vi luren och tar det 
direkt.” Gunnar träffar sin ledningsgrupp en gång i månaden. Varannan månad är det ett 
halvdagsmöte med inbjudna personer och varannan månad är det ett möte med bara 
ledningsgruppen som är av mer strategisk karaktär. Sven, Gunnar och Mats har även 
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dygnsmöte några gånger om året där det ges möjlighet att lära känna varandra och därmed 
relationsutveckla gruppen.      
 
 

4.5 Utveckling och förändring 
  
Sven, Gunnar och Mats arbetar aktivt med grupputveckling med hjälp av personer som 
kommer utifrån ledningsgruppen. Användning av konsulter för att utveckla ledningsgruppen 
visade sig vara mer vanligt hos de större företagen.  
 
Mats menar att: ”VD:ns roll är att bygga trygghet så att alla ska våga säga vad de tycker. Det 
som sägs under mötet stannar dem emellan”. Samma person anlitar en extern 
organisationspsykolog vartannat år, även om ledningsgruppen anses fungera bra. I de fall då 
VD:arna känner sig otillfredsställda med någon av deltagarna, tar de kontakt med 
vederbörande person och pratar med denne. Bengt som har en relativt stor ledningsgrupp 
arbetar mycket med konsulter för att utveckla gruppen. Det stora problemet i denna grupp är 
att få deltagarna att jobba gemensamt och på ett helhetsmässigt sätt. Vidare menar han att det 
handlar inte bara om att låta folk få ordet utan även om att aktivera de som inte pratar så 
mycket och ställa frågor till dessa.  
 
Gunnar använde sig tidigare av personalchefen som satt i ledningsgruppen för att utveckla 
gruppdynamiken och säger: ”Det är väldigt bra med någon, oftast då personalchefen, som kan 
påverka utbildning och studera saker i gruppdynamiken.” Han använder sig inte av konsulter, 
men kan ibland ta in personer från en annan avdelning för utvecklingsarbetet med 
motiveringen att de är mera insatta i verksamheten. På Sven företag finns det en avdelning 
som heter Invention. Där sitter personer med olika kompetenser, som omvärldsanalytiker, 
psykologer, och IT.  Han säger att: ”De har iakttagit oss i ledningsgrupparbetet och gett oss 
feedback på hur de ser på sättet som vi arbetar.” Sven är dock försiktig med konsulter då han 
menar att som VD ”måste man bilda sig sina egna uppfattningar”. I de fall då VD:arna 
upplevde problem med någon av deltagarna i ledningsgruppen var det vanligt förekommande 
att de tog kontakt med personen i fråga och samtalade med denne.  
 
Hos de familjeägda företagen var det istället större rotation på deltagarna. Per poängterade att 
medlemmarna endast fick misslyckas en gång sedan var det ”rött kort”. Lena uttryckte det 
som att de som inte passar i gänget förstår ganska snart själva att det är ”dags” att lämna 
ledningsgruppen och därmed också oftast företaget. Genom Pers uttalande beskrivs till viss 
del skillnaden mellan ett publikt företag och ett familjeföretag i deras sätt att agera när en 
medlem i ledningsgruppen inte passar in: 
 
”I ett normalt företag skulle jag gå till min VD och gå den här normala gången med stödpersonal och fan och 
hans mormor, så gör man i ett normalt företag. Men är det uppenbart att jobbet missköts och man levererar en 
massa lögner. Kom inte i efterhand. Jag tar dig med byxorna nere. Kom inte after the fact.” 
 
Vidare anlitar inte heller Lena eller Per externa konsulter för utveckling av ledningsgruppen. 
Lena hade heller inga utvecklingssamtal med de anställda.  
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4.6 Beslut 
 
 

Beslutsfattande i ledningsgruppen 
 
Enligt VD:arna kan beslut fattas av honom/henne själv, tillsammans med ledningsgruppen 
eller med bara någon/några i gruppen. Det gemensamma när det gäller beslut som fattas 
enbart av VD:n är att de så kallade snabba besluten, enligt  VD:arna, skulle bli ”sämre” om de 
var tvungna att vänta till nästa ledningsgruppsmöte. Gunnar säger att han ibland kan fatta 
beslut själv, men påpekar att han får akta ledningsgruppen i helhet så att de inte känner sig 
”överkörda”. Sven menar att han kan fatta beslut själv då ”det juridiska ansvaret är hos mig”, 
men påpekar samtidigt att han måste ha ett bra motiv för att göra det och det måste vara väl 
underbyggt, för annars möter det snabbt på motstånd. Ola som har nära kontakt med 
styrelseordföranden har ibland kontakt med denne för att få igenom egna beslut. Mats ser 
beslutsfattande i ledningsgruppen på följande sätt: ”Vid beslut är de rådgivare till mig, det är 
jag som fattar besluten och står för besluten… går det snett så är det jag som hängs och inte 
ledningsgruppen.” Vidare förklarar han att: ”… det är ingen demokrati, utan det är jag som 
fattar besluten, sedan fattar vi också beslut gemensamt där alla står bakom.”  
 
De flesta VD:ar eftersträvar att besluten så långt det är möjligt fattas gemensamt, det vill säga 
att samtliga är med på det beslut som tagits. Detta anses vara en nödvändighet för att kunna 
förankra beslut i organisationen. Per är avvikande i sin uppfattning angående beslutsfattanden 
och hävdar att: ”Många företag syftar till att vara kommitté beslut och det är ju helt 
vansinnigt, vi är ingen statlig funktion utan vi vill skapa resultat.” Han talar vidare om att han 
vill att sina medarbetare ska ta ansvar och säger: ”Jag vet att alla ska sitta i grupp, för det är ju 
så att många huvuden tänker bättre än ett, men är vi alla överens är det ju ingen som kan bli 
hängd, då man normalt sätt inte hänger fem personer åt gången, det är ju inget ansvar.” Per 
menar att nackdelen med gemensamma beslut är att ansvaret minskar för de individuella 
deltagarna i ledningsgruppen vilket i sin tur kan påverka engagemanget i de olika besluten.     
 
John menar att samstämmighet i grupp kan nås på två olika sätt, antingen genom att: ”… du 
lägger fram det som skall göras eller så går du ut och ställer frågan och leder dem till samma 
svar”. Han menar att: ”… grunden är att manipulera människan i sig”. Vidare talar Bengt om 
att nå lösningar med ”rimlig konsensus” men menar att man dock måst vara beredd att fatta 
beslut själv: ”Min erfarenhet är att även om man blir förbannad över beslut jag fattar så skapar 
det respekt i längden, man måste ha det moraliska modet att fatta beslut som är obekväma”. 
Bengt sade sig kompromissa tills han fick personerna rimligt med sig i besluten, så att de fick 
en känsla av delaktighet.  Lena sa att man helt enkelt får gå ut i korridoren och ”bearbeta” 
dem om det behövs för att få personerna med sig i beslutet.  
 
 

Förtroende 
 
Alla VD:ar menar att det finns någon/några i ledningsgruppen som de har större förtroende 
för. Oftast är detta personer som befinner sig på samma kontor vilka de därmed har närmre 
kontakt med. Ola påpekar att man efter ett tag lär sig vem man ska diskutera med: ”Om man 
vill att något ska komma ut så pratar jag med någon och vill jag inte vill att något ska komma 
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ut pratar jag med någon annan”. Bengt menar att det har med trygghet att göra: ”Man känner 
sig mer betryggad med vissa. Detta beror rätt mycket på personkemi och likheten i sättet att 
arbeta.” John kände att han hade större förtroende för en person som kompletterade honom 
och sa, ”han var den där teoretikern och jag var mer praktiskt lagd, han var kanske inte den 
där ledartypen, men han och jag var som hand i handsken”. Vidare menar Gunnar att det 
handlar om att dela samma värderingar: ”Den person jag har mycket förtroende för är en 
person med utländsk bakgrund. Han tänker inte som jag, men delar samma värderingar när det 
gäller sättet att jobba och människosyn och så, det tror jag är viktigt. Går inte att bara tänka 
lika.”  
 
Alla VD:ar anser att det finns någon eller några informella ledare inom gruppen. Gunnar 
menar att det lätt blir en informell rangordning och att det alltid är någon man vänder sig mer 
till. ”Det kan lätt bli en liten hierarki i gruppen, fast det inte finns på pappret.” Han anser 
också att det lätt blir en ”käpp i hjulet” när personer försöker vara ledare utan att ha 
kompetens inom området men menar på att: ”har den informella ledaren kompetensen så ser 
VD:n inte personen som något problem”.  
 
Mats menar att man som VD ofta får silad information. Han har löst detta problem genom att 
hålla sig med informanter längre ner i organisationen för att kontrollera att de i 
ledningsgruppen inte ”skönetiserar” verkligheten.  
 
 

Ja-sägare 
 
De flesta VD:ar är medvetna om problemet med så kallade ja-sägare. John menar att detta 
fenomen till viss del kan hänga ihop med gruppstorleken eftersom det enligt honom är enklare 
att ställa krav på de olika individerna i den mindre gruppen. Gunnar jobbade med en 
ledningsgrupp i USA som till stor del bestod av ja-sägare: ”jag trodde jag hade ett team men 
jag märkte att de aldrig sa emot, det är det värsta som finns. Det kan innebära att man tar 
felaktiga beslut på grund av att folk inte vågar, inte bryr sig, eller om det är så illa att de vill 
att det ska gå åt helvete för en.” Gunnar ansåg att detta berodde på att lönesättningen generellt 
är högre i USA och att man inte sitter lika säkert i ledningsgruppen där som i Sverige. Gunnar 
menade dock att lönesättningen även i Sverige kan vara en maktfaktor i 
ledningsgruppssammanhang men inte i lika stor utsträckning som i USA. Mats anser inte att 
den individuella lönesättningen spelar någon större roll eftersom medlemmarna i en 
ledningsgrupp generellt ända har en så pass hög lön.  
 
Några av VD:arna påpekade att det är skillnad på att ha samma värderingar och angreppssätt 
som att tycka likadant. De menar att det underlättar om man resonerar på samma sätt men 
tycker samtidigt att det är jobbigt när alla sitter och håller med. Gunnar belyser detta problem 
och menar att: ”Då alla håller med, tolkar man det lätt det hela som ointresse.” Vidare menar 
John att ett antal beslut som har fattats på företaget har visat sig vara felaktiga vilket till stor 
del har berott på att människor inte har sagt sina åsikter. Lena menar att det inte är ovanligt att 
de som inte yttrar sig under ledningsgruppens möte istället gör det under fikat efteråt.   
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Djävulens advokat 
 
Merparten av VD:arna menar att det oftast finns någon eller några i gruppen som skiljer sig 
från de övriga på så sätt att de har större benägenhet att ifrågasätta och säga emot. Under 
intervjuerna har det framkommit att denna person oftast är ekonomichefen. Mats beskriver sin 
ekonomichef på följande vis: ”…han tuggar grus, är emot det mesta och kastar in 
brandfacklor och är allmänt besvärlig, men som ekonomichef ska man ifrågasätta alla 
kostnader.” Ingen av VD:arna har medvetet tillsatt en person i rollen som djävulens advokat, 
men uppskattar när någon tar sig den rollen. Gunnar uppskattade en kvinna i ledningsgruppen 
eftersom hon ifrågasatte deras agerande och menar att det var väldigt bra.  
Vidare menar Bengt att vissa tillställer sig denna roll och att det kan upplevas med viss 
irritation, men påpekar samtidigt att man i dessa fall ändå måste se till helheten och att man 
måste uppmuntra till det. Gunnar menade att deras ledningsgruppsmöte inte blev fullt så 
berikande när en specifik person fattades och uttryckte sig följande om saken: ”han hade 
förmågan att alltid se saker från en annan synvinkel och när han inte kunde vara med, om han 
var sjuk eller något, blev ledningsgruppsmötena klart fattigare i tänkandet”.  
 
 

Umgås privat 
 
De flesta VD:ar har som princip att inte umgås privat med deltagarna i ledningsgruppen. De 
föredrar att hålla en viss distans då det i framtiden kan bli problematiskt att känna de i 
ledningsgruppen alltför väl. Sven menar följande: ”Jag vill ha ett visst avstånd, för den dagen 
kan komma då jag måste ta ett obehagligt beslut och då kan man komma att rasera tillvaron 
för någon. Första VD:n jag sa upp, det var tufft, för jag vet att hemma på gatan föll allt för 
honom med bilar, hus och prestige.” Per har som princip att inte bli personlig vän med de i 
ledningsgruppen eftersom, ”Jag har bytt ut fem VD:ar under 12 år. Det är omsättning på dessa 
positioner. Jag tänker inte blanda ihop det professionella avgörandet med att jag dessutom är 
vän och att jag känner alla.” Gunnar var däremot av en annan åsikt: ”Det har jag ingen 
synpunkt om. Skulle det vara någon jag umgicks med privat hade jag inte slutat med det bara 
för att personen ifråga kom in i ledningsgruppen. Jag har gjort det och det har aldrig ställt till 
några problem för mig.”  
 
 

4.7 Metaforer 
 
Under intervjun gav vi VD:arna möjligheten att beskriva sina ledningsgrupper med hjälp av 
en metafor för att kunna återge en konkret bild av något abstrakt. Vi bad dem göra detta för att 
tydligare kunna förstå och förklara hur en ledningsgrupp ser ut och fungerar. Nedan visas de 
metaforer VD:arna kom på under intervjuerna: 
 
- ”Som en liten symfoniorkester, ett 6 manna band i början på sin karriär som tycker det är 

jäkligt skoj att lira…” (Gunnar)  
 
 
 



- Empiri - 

 31

- ”Motorvägen är företaget och ledningsgruppen är limousinen med VD:n och ägaren i 
framsätet. Alla påfarter och avfarter kan vara idéer, personer eller konsulter som kommer 
och går. Det är viktigt att det är en limousine och inte en formel 1 bil som far fram för 
snabbt. Motorvägen symboliserar det långsiktiga…” (Lena) 

 
- ”Det finns drag åt en politisk organisation, måste kunna ha olika åsikter men ändå kunna 

komma fram till någonting.” (Bengt) 
 
- ”En stor snabb fisk. Den stora snabba fisken symboliserar ett marknadsledande företag 

som konkurrerar ut små företag, men vill ändå inte vara den klumpiga fisken utan vill vara 
snabbrörlig trots sin storlek.” (Per)  

 
- ”Ett bollplank” (Mats) 
 
 

4.8 Drömledningsgruppen 
 
Ingen av de tillfrågade VD:arna var helt nöjd med hur deras ledningsgrupp var sammansatt 
eller fungerade. Detta berodde på svårigheten med gruppstorleken, rekrytera kvinnor, få med 
folk underifrån, samt personer med andra nationaliteter. Detta väckte vår nyfikenhet och 
därmed bad vi dem att välja sin drömledningsgrupp, det vill säga, hur den skulle se ut om de 
fritt fick välja denna. Nedan redovisas de komponenter som ansågs vara en del i 
drömledningsgruppen:  
 
 
- 5-7 personer 
- Väldigt tydliga mål 
- Prestigelöshet 
- Hög integritet 
- Personkemin ska stämma väl överens 
- Deltagare som vågar stå för sina synpunkter 
- Ingen ska anses vara vinnare eller förlorare 
- Ingen som sätter sig på någon annan 
- Flera kulturer/nationaliteter, fler kvinnor, mångfald för att få olika tankesätt 
- Personer som representerar verkligheten, insikt 
- Långsiktighet 
- Komplettera varandra personlighetsmässigt, hitta varandras motpoler, ”en bromskloss och en drivkraft” 
- Ta med någon som kommer ”längre nerifrån” i organisationen.  
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4.9 Belbin- och Ledningsgruppsformuläret 
 
Som vi tidigare nämnt i metodkapitlet gav vi under intervjun ut två formulär. Resultaten från 
dessa presenteras nedan: 
 
 
 Belbinformuläret** Ledningsgruppsformuläret*** 

Publika företag   
Gunnar Teambyggaren Kunskapskomplement 
Mats Analytiker Bollpland 
Sven Realist Kunskapskomplement 
Förvaltning   
Bengt Analytiker  Kunskapskomplement 
Familjeägdaföretag   
Per Entreprenör Företagets ögon och öron 
Lena Samordnare Bollplank 
Mindre företag Entreprenör Bollplank 
Ola Innovatören Beslutsgrupp* 
John Entreprenör Bollplank 
* Alternativet utgick vid pilotstudie 
** Alternativen Avslutaren och Nätverksbyggaren uteblev 
*** Alternativen Hjälpreda och Informationsspridare uteblev 
 
Resultatet från Belbinformuläret, avseende hur VD ser på sig själv i ledarrollen, visar att 
VD:arna syn på sig själv varierar stort medan resultatet från Ledningsgruppsformuläret, 
avseende hur VD ser på sin ledningsgrupp, visar en mindre spridning. Vidare går det att 
urskilja att det endast är VD:arna i de stora företagen som ser ledningsgruppen som ett 
kunskapskomplement.   
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5 Analys 
 
Vi ska nu analysera empirin utifrån vår teoretiska referensram. Materialet analyseras utifrån 
fyra olika teman: Hur VD:n anser sig använda sin ledningsgrupp, beslutsfattande i 
ledningsgruppen, problem och svårigheter VD:n upplever med sin ledningsgruppen samt 
VD:ns inställning till förändring och utveckling.    
 

5.1 Hur VD:n anser sig använda sin ledningsgrupp 
 
 

Belbin- och ledningsgruppsformuläret 
 
I studien framkom det att två av de åtta alternativen i Ledningsgruppsformuläret, 
kunskapskomplement och bollplanksgrupp var dominerande, medan svaren i 
Belbinformuläret var mer varierande. Vi har inte kunnat se att det finns ett samband mellan 
hur VD:n ser på sin ledningsgrupp utifrån hur denne ser på sin ledarroll. En annan iakttagelse 
är att Per ser sin ledningsgrupp som företagets ögon och öron vilket är en intressant 
iakttagelse eftersom han är den enda VD som inte arbetar med en ledningsgrupp på ett 
traditionellt sätt i och med att han inte hade några direkta möten med sin ledningsgrupp. 
Vidare ser vi att det endast är VD:arna för de stora företagen som ser sin ledningsgrupp som 
ett kunskapskomplement. Detta stämmer väl överens med Lind och Skärvads (1997) teorier 
kring det rollkompletterande teamet som menar att det är svårt för ledaren att behärska alla 
områden inom och utanför företaget. Dessa företag har en klar och tydlig ledningsgrupp med 
ett antal givna funktioner. 
 
 

Möten 
 
I teorin säger Mattsson (1994) att hur ledningsgrupper samverkar kan variera, men att 
gruppmöten är den vanligaste förekommande formen. Vidare menar han att praxis ofta 
utvecklas om hur och när gruppen ska träffas. Detta överensstämmer med vad som framkom i 
studien då de flesta ledningsgrupper har utvecklat praxis för gruppen när formella möten ska 
ske. Veckomöten är den mest förekommande mötesformen där syftet med dessa är att 
informera och uppdatera varandra om vad som hänt och vad som kommer hända framöver. 
Alla ledningsgrupper förutom Per har också månadsmöten med fastställd dagordning som är 
ämnade för mer långsiktiga och strategiska frågor. Månadsmötena kan även vara av 
karaktären dygnsmöte. De VD:ar som använder sig av dygnsmöten har vanligtvis också en 
personalchef i gruppen samt en större betoning på relationsfrågor och personutveckling än  
övriga VD:ar. Tanken med dessa dygnsmöten är att medlemmarna ska ha möjligheten att lära 
känna varandra och mer kunna agera som ett team. Per som såg sin ledningsgrupp som sina 
ögon och öron, ansåg det inte vara nödvändigt att ha möten med sin ledningsgrupp. Istället har 
Per direkt kontakt med den person som han anser sig behöva rådfråga och prata med, då han 
inte vill ha ett ”mötesföretag”.   
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Ledningsgruppens syfte 
 
Mattsson (1994) delar in ledningsgruppens roll i fem olika syften där ett av dessa syften är 
ledning av utvecklings- och strategiarbete. Detta var något som Vd:arna betonade i studien 
och  menar att ledningsgruppens primära uppgift är att fatta beslut av strategisk karaktär. För 
att arbeta strategiskt ansåg VD:arna att ledningsgruppen måste utgå ifrån en gemensam 
ståndpunkt för att på detta vis kunna föra ut ett gemensamt budskap till hela organisationen. 
Svedberg (1997) nämner att en av de viktigaste och svåraste uppgifterna för ledningsgruppen 
är att utveckla sammanhållningen mellan gruppens medlemmar. I undersökningen framkom 
det att VD:ns syn på sin ledningsgrupp och sitt sätt att arbeta påverkade hur 
utvecklingsarbetet gick till. Per som inte tyckte att regelbundna möten med ledningsgruppen 
är en nödvändighet bedriver heller inget utvecklingsarbete i ledningsgruppen.   
 
 

5.2 Beslutsfattande i ledningsgruppen 
 
En majoritet av respondenterna eftersträvar konsensus i ledningsgruppen, trots att de har 
befogenhet att fatta beslutet på egen hand. Vid de tillfällen då VD:n fattar beslut på egen hand 
är det viktigt att det finns goda argument och välgrundade motiv för beslutet, eftersom det 
annars snabbt kan skapas motstånd i gruppen, vilket innebär att förtroendet för ledaren kan 
påverkas negativt. En av VD:ns övergripande uppgift enligt respondenterna är att skapa 
trygghet och förtroende i gruppen. VD:arna säger att det inte råder en  beslutsdemokrati utan 
att det är han/hon som har det juridiska ansvaret för besluten. De flesta VD:ar strävar dock 
efter att fatta beslut i konsensus. Respondenterna har olika sätt att uppnå samstämmighet i 
ledningsgruppen i fall då det råder meningsskillnad. I de situationer då respondenterna anser 
att det är svårt att uppnå samstämmighet i gruppen har de olika sätt att arbeta på. John 
manipulerar för att få personerna med sig i gruppen, medan John menar att man måste 
kompromissa för att medlemmarna ska känna sig delaktiga. Lena går ut i korridoren för att 
informera och bearbeta personerna inför nästa ledningsgruppsmöte. Enligt Ahltorp (1998) och 
vår studie har det visat sig att VD:n har makten att ändra beteenden.  
 
Ett problem som uppfattades av vissa respondenter var att det ibland inte gick att vänta till 
nästa ledningsgruppsmöte för att fatta beslut. Ibland behöver besluten tas redan innan nästa 
ledningsgruppsmöte. Denna problematik med att fatta beslut i rätt tid betonar Mattson (1994) 
och Kleinfield (1988) och menar att det inte alltid är möjligt att vänta med beslutet om det ska 
bli av hög kvalité. Det framkom i studien att vissa beslut skulle bli ”sämre” om VD:n väntade 
till nästa ledningsgruppsmöte.  
 
De flesta VD:ar i studien anser att de har ett större förtroende för någon eller några personer i 
ledningsgruppen och det är vanligt att just dessa personer arbetar på samma kontor som VD:n. 
I studien har framkommit att ekonomichefen ofta är den person som VD:n vänder sig till när 
han/hon vill ha råd i enskilda frågor och ekonomichefen arbetar också ofta på samma kontor 
som VD:n. Enligt Ahltorp (1998) kan det ibland vara svårt för ledaren att få all nödvändig 
information, då det kan vara ensamt på toppen. Mats betonar detta och menar att 
medlemmarna i ledningsgruppen ibland visar en bild över situationen som inte 
överensstämmer med verkligheten. Detta löste Mats genom att ha informanter längre ner i 
organisation för att verifiera det underlag som kom från ledningsgruppen.    
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Gunnar påpekar vikten av att personen ifråga måste dela samma värderingar när det gäller 
människosyn och sättet att arbeta, men att personen inte måste tänka i samma banor. John 
talar om att han har större förtroende för en person som kompletterar honom, det vill säga att 
han har större förtroende för personer som besitter kunskaper som han själv inte har, då han 
måste anförtro sig till deras kunskapskomplement. Detta innebär att han samtidigt har svårare 
att hysa förtroende för personer med liknande kunskap. Mats sade sig ha stort förtroende för 
sin ekonomichef, då han ständigt ifrågasatte saker och ting. Ingen av de tillfrågade VD:arna 
har medvetet valt ut någon i gruppen som ska ha rollen som djävulens advokat. Istället 
betonade många VD:ar vikten av ett öppet klimat som uppmuntrar ifrågasättande.  
 
 

5.3 Problem och svårigheter som VD:n upplever med sin 
ledningsgrupp 

 
 

Umgås privat 
 
I studien framkom det att det endast är Gunnar som inte anser att det kan skapa problem att 
man umgicks privat med de i ledningsgruppen. Övriga har som princip att inte umgås privat 
med medlemmarna i ledningsgruppen. En av orsakerna till detta är att de inte vill blanda ihop 
yrkesrollen med privatlivet. Att umgås privat kan enligt dessa medföra vissa svårigheter vid 
eventuella omstruktureringar där personer kan behöva lämna ledningsgruppen eftersom en 
privat relation anses kunna försvåra ett obehagligt beslut. Gunnar som inte anser det vara nåt 
problem med att umgås privat hade tidigare varit verksam i ledningskretsen på företaget.    
 
 

Funktionsbevakare 
 
I framförallt större företag, där ett antal funktioner finns representerade i ledningsgruppen, 
finns det enligt VD:arna en risk att medlemmarna blir funktionsbevakare. Bland de stora 
företagen framkom det att medlemmarna i vissa fall representerade specifika affärsområden 
vilket kan leda till att medlemmarna i gruppen inte intresserar sig för helheten utan istället 
fokuserar sig på sitt område. Även Mattson (1994) betonar detta problem och menar att detta 
är mer förekommande i ledningsgrupper som påminner om bollplanksgrupper. Vidare menar 
samma författare att medlemmarna i denna grupp lätt tråkas ut av sådant som de inte ser 
någon direkt nytta av. Idealet är istället att skapa en helhetsskapande grupp där medlemmarna 
har goda relationer med varandra och arbetar i nära samverkan. En annan forskare inom 
området, Ortmark (2000), betonar vikten av öppen och tydlig kommunikation för att minska 
risken för funktionsbevakare och prestigebundenhet inom gruppen. Något som framkom i 
studien var att konkurrerande funktioner inom ledningsgruppen kan ge upphov till 
funktionsbevakare. Mats nämnde att det tidigare fanns två marknadschefer i hans 
ledningsgrupp vilket visade att det uppstod problem med funktionsbevakning då den ena ville 
vara bättre än den andra. Han löste problemet genom att omorganisera företaget för att på så 
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sätt ändra sammansättningen i ledningsgruppen vilket medförde att den ena funktionen togs 
bort. 
 
Något som också visade sig ha betydelse i detta sammanhang var storleken på 
ledningsgruppen då en större grupp leder till svårigheter att se helheten. Detta betonades 
särskilt av Bengt som hade en stor ledningsgrupp med ett antal funktioner där medlemmarna 
hade det svårt att arbeta tvärfunktionellt. Mattson (1994) betonar att en stor grupp är mer 
komplex och att samverkan mellan medlemmarna försvåras. För att motverka detta menar han 
att det måste finnas tydliga och klara mål för ledningsgruppen. 
 
 

Ja-sägare 
 
I teorin framgår ett antal resonemang om varför ja-sägare uppstår. Lind & Skärvad (1997) 
kopplar ”ja-sägare” till grupptrycket vilket får deltagarna att vika sig för det grupptryck som 
uppstår i en ledningsgrupp. Svedberg (1997) menar också att ja-sägare uppstår om ledaren är 
dominant. VD:arna ansåg att ”ja-sägare” förekom men att det inte var så vanligt. Gunnar 
ansåg att det kunde ha med ointresse att göra men även att det kan bero på kulturella 
skillnader. Vidare kom det fram att ja-sägare var mer vanligt i större ledningsgrupper där det 
ofta är svårare att ställa krav och skapa engagemang. John tittar tillbaka i historien och menar 
att ett antal felaktiga beslut har tagits i företaget, då personer har suttit tysta och inte sagt sin 
åsikt vilket har lett till att ”rätt” information inte har kommit fram. En annan orsak till ja-
sägare är enligt Ahltorp (1998) makt, vilket skapar rädsla för ledaren vilket kan leda till att 
medlemmarna sitter tysta under ledningsgruppsmötena. Lösningen på detta problem är enligt 
Mattsson (1994) att skapa ett öppet klimat vilket ger utrymme för olika synsätt, åsikter och 
intressen. I studien framkom det att några VD:ar medvetet inte gjorde upp en dagordning i 
förväg till ledningsgruppsmötet. Deras baktanke med detta är att skapa ett öppet klimat med 
känsla av delaktighet hos medlemmen och en känsla av att man kan påverka utgången av 
mötet. 
   
 

Svårigheten att skapa god sammansättning i ledningsgruppen 
 
I studien ansåg alla respondenter att deras ledningsgrupp kunde förbättras. Ett problem som 
uppmärksammades var svårigheten att få med kvinnor i ledningsgruppen vilka anses berika 
arbetet i ledningsgruppen. De flesta VD:ar menar att det är svårt att rekrytera kvinnor till 
ledningsgruppen eftersom det finns få kvinnor på chefsbefattningar att välja mellan. Ett annat 
problem är svårigheten med hur man ska gå tillväga om man vill flytta upp medarbetare 
nerifrån organisationen. Dessa skulle bland annat enligt John och Bengt kunna tillföra nya 
tankesätt och förmågor som inte finns i ledningsgruppen. Lind & Skärvad (1997) menar att 
medverkan i en ledningsgrupp kan vara en symbol för makt vilket då skapar mer 
representativa funktioner än direkt problemlösande funktioner i ledningsgruppen. Gunnar 
betonade indirekt detta då han inte ansåg sig ha mod att ta upp någon nerifrån till sin 
ledningsgrupp. Mattsson (1994) nämner att VD:n oftast har en given spelaruppsättning och får 
därmed det svårare att förändra ledningsgruppen eftersom tidigare medlemmar oftast sitter 
kvar. En reflektion utifrån studien är att de som tidigare suttit i ledningsgruppen gjorde 
mindre förändringar än de som tillsattes externt. 
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En annan svårighet som framkom i studien är att hitta personer med ledaregenskaper och som 
samtidigt har förmågan att passa in i en grupp. Gunnar och Lena betonar att de personliga 
egenskaperna har stor betydelse för att fungera i en ledningsgrupp. Detta resonemang 
vidareutvecklar Adizes (2000) när han poängterar att en ledare inte helt får sakna någon av de 
egenskaper som är viktiga för en bra ledare. Något som vi uppmärksammade i studien var att 
Gunnar och Mats omedvetet i något fall tillsatt personer i ledningsgruppen som liknade dem 
själva. Ahltorp (1998) menar att detta är ett klassiskt misstag nämligen att fylla på med 
personer i ledningsgruppen som liknar en själv. Hon menar att detta på sikt kan leda till att 
ledningsgruppen blir helt likriktad. 
 
  

5.4 VD:ns inställning till förändring och utveckling 
 
När det gäller utveckling av ledningsgruppen är detta mer förekommande bland de större 
företagen som oftast har en personalchef i ledningsgruppen. I de ledningsgrupper som inte har 
en personalchef används ibland en extern konsult, men utveckling av ledningsgruppen som 
helhet bedrivs i mindre skala. Katzenbach (1998) menar att de bästa företagsledarna aldrig 
blir helt nöjda med sin ledningsgrupp. Det är viktigt att de hela tiden aktivt arbetar med att 
förbättra och förankra deltagarna i ledningsgruppen. Detta betonar också VD:arna då de anser 
att det kan vara en fara att luta sig tillbaka och vara nöjd med det man har. 
Sammanfattningsvis har studien visat att det större företagen satsar mer på att utveckla 
gruppen som helhet medan de mindre företagen satsar mer individuellt på deltagarna.  
 
När VD:arna i de större företagen upplevde problem med någon i ledningsgruppen förde de 
ofta en diskussion med personen i fråga. Däremot framkom det att i de familjeägda företagen 
är det vanligare med en ”varning” och sedan rött kort om personen inte anses sköta sitt arbete 
eller av någon annan orsak inte passade in. De familjeägda företagen använde sig dock av 
olika taktik för att göra sig av med personerna i ledningsgruppen. Per var mer rak i sitt 
agerande och markerade klart och tydligt sitt missnöje och såg till att ordna en som han själv 
uttryckte det som en snygg ”exit”. Lena däremot använde sig av en annan taktik då personen i 
fråga efter ett tag själv insåg att det var dags att lämna ledningsgruppen. Sammanfattningsvis 
visar detta att medlemmarna i ledningsgruppen hos familjeföretagen sitter ”lösare”.
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6 Slutsatsdiskussion 
 
Vi ska först börja med en diskussion runt de kopplingar och mönster som har framkommit i 
studien, därefter kommer vi mer specifikt svara på våra frågeställningar och avslutningsvis 
kommer VD:n illustreras med metaforen självhärskaren.   
 
 

6.1 Diskussion 
 
Något som framkom i studien var att Gunnar som inte såg några problem med att umgås 
privat, sedan tidigare kände hälften av medlemmarna i sin nuvarande ledningsgrupp. En 
observation som är intressant i detta fall är att Gunnar inte anser sig ha ”mod” att rekrytera en 
person underifrån, det vill säga någon som kommer nerifrån organisationen, då detta kan vara 
stötande för personer på högre nivåer som han känner. En chef på högre nivå kan nämligen då 
bli ”klämd” mellan ledningsgruppen och personen som blir rekryterad underifrån. Det kan 
tänkas att ledningsgruppen i detta fall påverkar VD att inte ta in personen underifrån, utan 
hellre ta en kollega på en högre position. Detta resonemang stärks genom att Gunnar en gång 
ärvde en ledningsgrupp som enligt honom var alldeles för stor. Vid det tillfället ansåg han att 
han inte hade den kunskap som krävdes för att göra förändringar i ledningsgruppen. För att 
inte trampa sina kollegor på tårna bildade han en vad han själv kallade det, en 
affärsledningsgrupp, i vilken han skapade den riktiga ledningsgruppen. Genom att låta sina 
kollegor sitta med i den ledningsgrupp de alltid suttit i slapp han ta obehagliga beslut som att 
göra sig av med sina ”vänner”. Vidare kan man undra om vännerna runt det ovala bordet 
vågar sätta sig upp emot ”storebror” eller blir det en grupp ”ja-sägare”? Detta kan också leda 
till att förekomsten av ”djävulens advokat” blir mindre då de sitter i ledningsgruppen för att 
ha trevligt tillsammans.    
 

• En VD som sedan tidigare känner och som umgås privat med sin ledningsgrupp gör 
också mindre förändringar i denna. 

 
 
Vår studie diskuterar mycket kring det rollkompletterande teamet. I teorin framkommer det att 
ett rollkompletterande team ska besitta många olika kunskaper, förmågor och värderingar.  
Något som inte framkommit i detta sammanhang är fördelarna med branschöverskridande 
kunskap. VD:arna i vår undersökning menar överlag att branschkännedom inte är nödvändigt, 
utan tvärtom ser de gärna att medlemmarna i ledningsgruppen har kunskaper från olika 
branscher. Då affärslogiken mellan olika branscher är likartad är det möjligt att jobba över 
branschgränserna samtidigt som kunskapen kan tillföra något nytt till den aktuella branschen. 
Ovanstående resonemang visar att kännedom från andra branscher kan vara en värdefull 
komponent i en rollkompletterad ledningsgrupp. Detta ger både en större helhetssyn och 
kunskapsbas då medlemmarna har en bredare erfarenhet. Det kan också tänkas att denna 
insikt kan motverka funktionsbevakning eftersom man har en större förståelse för helheten.  
 

• Branschkännedom från andra branscher anses berika arbetet i ledningsgruppen, 
samtidigt som det minskar risken för funktionsbevakning. 
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I studien har det framkommit att fenomenet ”ja-sägare” kan vara kopplat till kulturella 
skillnader. Enligt Gunnar, som tidigare har jobbat med ledningsgrupper i USA, är ja-sägare 
mer förekommande i USA. Enligt honom berodde det på ett antal faktorer, bland annat 
lönesättningen, vilken är högre i USA. Den höga lönesättningen medför att personen är mer 
”rädd” om sitt arbete, då det blir en större ekonomisk ansträngning om denne skulle förlora 
sitt arbete. Detta stärks också av att amerikansk litteratur inom området mer betonar behovet 
av en ”djävulens advokat” än exempelvis svensk litteratur. Vilket även tycks överensstämma 
med VD:arnas åsikter då de inte ansåg att ”ja-sägare” var något problem i deras 
ledningsgrupper. De ansåg inte att det fanns ett direkt behov av en ”djävulens advokat”, 
istället sade man sig uppskatta personer som sticker ut lite extra och kommer med nya 
perspektiv och synsätt.   
 

• Kulturella skillnader kan ha betydelse på förekomsten av ”ja-sägare” 
 
 
I studien skilde sig två företag från de övriga då dessa var familjeägda Det framkom att VD:ns 
förhållningssätt till ledningsgruppen i hos Per och Lena skiljde sig relativt mycket jämfört 
med de övriga. Bland annat gav de mindre utrymme för misslyckande hos medlemmarna. Det 
talas här om begrepp som ”rött kort” och ”tjoff ut” om medlemmen inte tillgodosåg VD:ns 
behov medan övriga VD:ar mer betonade vikten av grupputveckling och att diskutera 
eventuella problem med medlemmen. De anlitade heller inga externa konsulter för att 
utveckla ledningsgruppen vilket var mer vanligt förekommande hos övriga. Vidare betonades 
inte heller vikten av att ta beslut i konsensus, istället var det vanligt förekommande att VD:n 
gick förbi ledningsgruppen och fattade beslut på egen hand. Även i ledningsgruppsformuläret 
utmärkte sig Per då han såg sin ledningsgrupp som företagets ”öron och ögon”, medan övriga 
VD:ar betonade kunskapskomplement och bollplank. Utifrån detta kan man se att 
ledningsgrupperna i de familjeägda företagen mer ser sin ledningsgrupp som ett 
informationsorgan än gemensamt beslutsfattande. Detta tror vi har att göra med ägandeformen 
då VD:n för ett familjeföretag ofta har ett större egenintresse vilket kan leda till ett större 
behov av kontroll och makt.       
 

• VD:ns syn på sin ledningsgrupp skiljer sig åt mellan familje- och publika företag 
 
 

Utifrån Belbinformuläret och Ledningsgruppsformuläret kan vi se en större variation i hur 
VD:arna ser på sig själv än hur de ser på sin ledningsgrupp. Detta är en intressant iakttagelse 
eftersom man annars skulle tro att en VD:s syn på ledningsgruppen är färgad av de 
”glasögon” man bär. En analytiker borde kanske ha ett par andra ”glasögon” än en 
entreprenör, men detta är alltså inget som vår studie stärker. Snarare är det så att VD:ns 
egenskaper och syn på sig själv inte påverkar synen på ledningsgruppen. Utifrån ovanstående 
resonemang drar vi slutsatsen att: 
 

• Hur VD:n ser på sin ledningsgrupp har inget samband med hur VD:n ser på sin egen 
roll i gruppen 
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6.2 Slutsatser 
 
Samtliga VD:ar ansåg att deras ledningsgrupp kunde utvecklas på ett eller annat sätt. De 
publika företagen arbetade i störst grad med utveckling av gruppen och individerna, vilket 
även kan ha ett samband med att de ofta har en personalchef representerad i gruppen. 
Familjeföretagen i sin tur satsade mer på att utveckla individen enskilt. Det visade sig att man 
blir lättare ”utvisad” i familjeföretag, vilket även detta kan ses som ett indirekt 
utvecklingsarbete för gruppen.  
 
VD:arna använder ledningsgruppen främst för strategiskt arbete, vilket även kom fram i 
ledningsgruppsformuläret då alternativen kunskapskomplement och bollplank var mest 
framträdande. Det visade sig att ledningsgruppen används på olika sätt beroende på vilka 
beslut som ska fattas. När VD:n måste fatta ett ”snabbt” beslut” är det vanligt förekommande 
att ledningsgruppen förbigås, dock är det viktigt att ledningsgruppen inte känner sig överkörd, 
eftersom det är medlemmarna i ledningsgruppen som förankrar besluten. Det framkom också 
att familjeföretagen mer såg sin ledningsgrupp som ett informationsorgan än övriga.   
 
Ett utmärkande problem som framkommit i vår undersökning är funktionsbevakning och 
prestigebundenhet. Detta kan bland annat kopplas till gruppstorleken då en allt för stor grupp 
kan öka funktionsbevakningen genom att medlemmarna har det svårt att se till helheten. 
Samtidigt är det svårt för VD:n att ”banta” ner ledningsgruppen då denna ska representera ett 
antal funktioner. Å andra sidan finns det problem med en mindre ledningsgrupp då VD:n vill 
ha olika kunskaper, erfarenheter och mångfald för att få en berikande ledningsgrupp.  
 
Det framkom även i studien att det är svårt att ta med personer i ledningsgruppen nerifrån i 
organisationen, även om VD:n skulle vilja detta. Många ledningsgrupper är uppbyggda efter 
pyramiden och har du inte den rätta positionen i företaget har du heller inte access till 
ledningsgruppen, även om personen ifråga skulle vara mer lämpad för att sitta i 
ledningsgruppen. Anledningen till att det är svårt att rekrytera folk nerifrån i organisationen är 
att eftersom det innebär stor prestige att sitta i ledningsgruppen, kan det skapa missnöje i 
gruppen då en medlem inte har gått enligt ”pyramiden”. Svårigheten med att rekrytera 
kvinnor hänger till viss del ihop med att det är få kvinnor som har ”rätt” position för att sitta i 
ledningsgruppen. 
 
En stor andel av VD:arna ser enligt ledningsgruppsformuläret sin ledningsgrupp som ett 
kunskapskompletterande team. Detta team innehåller personer med olika egenskaper och 
bakgrund såsom nationaliteter, kvinnor/män, olika sociala kompetenser, ledaregenskaper, 
samt kunskap från olika branscher.  
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Självhärskaren 
 
Ledningsgruppsarbetet är inte uppbyggt utifrån demokratiska principer. VD:n är själv rent   
juridiskt sätt ansvarig för de beslut som fattas, vilket gör att ledningsgruppen inte i sig är ett 
beslutsfattande organ, utan är mer är att se som ett hjälpmedel för VD:n i dennes 
beslutsfattande. Vi ska sammanfattningsvis se VD:n utifrån metaforen självhärskaren. 
 
Självhärskaren är ytterst ensam ansvarig för samtliga beslut. För att fatta de optimala besluten 
försöker självhärskaren omge sig med ett antal nyckelpersoner som kompletterar honom 
/henne kunskapsmässigt och personlighetsmässigt, samt vilka han/hon kan bolla och diskutera 
idéer. Det är viktigt för självhärskaren att dessa nyckelpersoner är med på de beslut som 
fattas, då det är de som i sin tur ska föra besluten vidare ut i organisationen. Självhärskaren 
eftersträvar en rimlig konsensus i sin närmsta grupp och i de fall då gruppen tycker helt 
annorlunda får han/hon helt enkelt försöka bearbeta, manipulera och resonera sig fram så att 
de i slutändan eftersträvar samma mål som han/hon själv. Självhärskaren försöker i bästa mån 
få personerna i sin närmsta omgivning att känna att de är en samspelt grupp som verkar i ett 
demokratisk forum. Han/hon är dock är väl medveten om sin roll som självhärskare som kan 
fatta beslut själv när det behövs. Den närmsta gruppen ska stärka självhärskaren i 
beslutsfattandet och en viktig förutsättning för att detta skall ske är att självhärskaren arbetar 
med att skapa en välfungerande dynamisk grupp som utmärks av prestigelöshet, kreativitet 
och kompetens såväl kunskaps som personlighetsmässigt. 
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Vilken roll anser du ha inom ledningsgruppen?  Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realisten  Samordnaren  Entreprenören 
 
 
Innovatören Nätverksbyggaren  Analytikern 
 
 
Team byggaren    Avslutaren 
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Vad är det första du tänker på när du hör ordet ledningsgrupp?Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjälpreda  Informationsspridare  Bollplank 
 
  
           Kunskaps komplement              Företagets öron och ögon 
 
 
Innovationskraft    Trygghet  
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Intervjufrågor     Bilaga 3 
 

Bakgrund 
1) Vad har du för utbildning? 
2) När kom du in i ledningsgruppen och hur gick det till? 
3) Hade du någon annan roll i ledningsgruppen innan VD befattningen? 
4) Hur ser du på skillnaden att komma inifrån eller utifrån? 
 
Ledningsgruppen 
5) Hur ser ledningsgruppen ut? Varför har den just den sammansättningen? 
6) Har du möjlighet att påverka sammansättningen i din ledningsgrupp? Eller får du 

arbeta med den ledningsgrupp du har blivit tilldelad? 
7) Har du möjligheten att anställa nya medlemmar inom ledningsgruppen? Är det en 

fördel om dessa kommer internt eller externt? (Behövs branschkännedom?) 
8) Hur använder du ledningsgruppen? Vad har den för roll vid beslut? 
9) Vad anser du vara ledningsgruppens primära uppgift? 
10) Anser du att den kompetens som behövs finns inom gruppen? Om inte vilken/vilka 

kompetenser/erfarenheter saknas? 
11) Tycker du att ledningsgruppen fungerar bra? Hur ofta har ni formella möten? 

Informella möte? Hur länge? Hur görs dagordningen upp? Vem bestämmer när ni ska 
träffas? Beskriv ett ledningsgrupps möte 

12) Hur utvecklar du ledningsgruppen? Finns det intern utbildning för gruppen eller sköts 
det individuellt? Tror du att ledningsgruppen utvecklar dig? 

13) När du vill kommunicera ut i organisationen vilken roll har då ledningsgruppen? 
14) Har alla medlemmar inom ledningsgruppen klart för sig sin roll och gruppens mål och 

syfte? 
15) Skulle du kunna beskriva din ledningsgrupp med en metafor? (Vi kanske kan ta ett 

exempel först vilket nog skulle ge större förståelse) 
 
Ledarskap 
16) Anser du att det finns informella ledare inom ledningsgruppen? Om JA Är de 

informella ledarna en tillgång/resurs för dig? 
17) Delegerar du ansvar inom gruppen? 
18) Hur ser din drömledningsgrupp ut? 
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Brevet vi skickade till våra respondenter   Bilaga 4 

 
 
 
Bäste VD, 
  
Vi är fyra studenter som gör vårt examensarbete på kandidatnivå inom organisation och 
ledarskap på Ekonomihögskolan i Lund. Examensarbetet ingår i en större studie inom temat 
VD:ns närmsta män och kvinnor och handledare är docent Jan-Inge Lind och ekonomie 
doktor Stein Kleppstö. 
 
 Syftet med vårt examensarbete är att studera hur VD.n ser på sin ledningsgrupp. Hur ser en 
ledningsgrupps sammansättning ut och hur påverkar denna grupp kvaliteten i de beslut som 
fattas. 
 
Kompetensen i vår grupp består utöver företagsekonomi också i juridik, informatik och 
psykologi. Vårt arbete kommer att baseras på att vi huvudsakligen utgår ifrån de teorier som 
finns att tillgå inom vårt nuvarande område organisation och ledarskap och att vi i praktiken 
ges möjlighet att genomföra en intervju med VD:n inom ert företag. 
 
Du får gärna ta kontakt med vår handledare Jan-Inge Lind vid Företagsekonomiska 
institutionen, antingen per telefon 046-222 7839 eller per post jan-inge.lind@fek.lu.se  för att 
närmare diskutera eventuella frågor rörande vårt arbete.  
 
Vi hoppas att du finner vårt arbete intressant och ser fram emot ett gott samarbete. 
Vår förhoppning är nu att komma i kontakt med VD:n i ert företag .Vi ser fram emot ett 
positivt svar på något av nedanstående telefonnummer alternativt per post.  
 
Lund 2002-11-18 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Studentgruppen genom Karin Alm    
Henrik Ask 
Robert Bruhn 
Jacob Schnaider 
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Kvantitativa studien över A-listans företag               Bilaga 5
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Könsfördelning
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fördelningen är 91% män och 9% kvinnor.
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Ledningsgruppen - Antal
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Denna tabell visar antalet personer i ledningsgruppen hos respektive företag på A-listan(1-65) 
Enligt den kvantitativa studien är det genomsnittliga antalet personer i en ledningsgrupp 
9,296875 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


