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Problemformulering: Hur arbetar en effektiv ledningsgrupp, och hur påverkar HR-professionen denna 

effektiviteten?  

 

Syfte: Beskriva i vilken utsträckning HR-professionen påverkar ledningsgruppens effektivitet utifrån 

skandinavisk forskning. 

 

Metod: Då studien inte utgår från några tidigare teorier och antaganden används en induktiv ansats. För att 

beskriva i vilken utsträckning HR-professionen påverkar en ledningsgrupps effektivitet krävs en 

undersökning i en specifik kontext och därav valet av fallstudie. För att tolka svaren och få en utförlig 

förståelse av data används en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med medlemmarna i 

en ledningsgrupp.  

 

Empirisk insamling: Insamling av data har skett genom fyra intervjuer med medlemmarna i 

ledningsgruppen samt en observation under ett ledningsgruppsmöte.  

 

Resultat och analys: Resultatet har transkriberats och analyserat i form av en temaanalys. 

 

Slutsats: Utifrån studiens forskningsfrågor och syfte har det framkommit att HR-professionen i detta fall 

påverkar ledningsgruppens effektivitet positivt. Det är dock inte bekräftat att det skulle kunna vara en annan 

medlem som sköter HR-professionen uppgifter för att öka effektiviteten. Därmed dras slutsatsen att HR-

professionen inte påverkar effektiviteten i större utsträckning än någon annan medlem, samtidigt finns det 

inget som pekar på att HR-professionen skulle påverka negativt.  
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Question: How does a management team work effectively, and how does the HR-profession affect this 

efficiency? 

 

Purpose: Describe to what extent the HR-profession influences the effectiveness of the management group 

from Scandinavian research. 

 

Method: The study is not based on any theories and assumptions, and therefore an inductive approach is 

used. To describe the extent to which the HR-profession affects the effectiveness of a management group, 

a study is required in a specific context and hence the choice of a case study. To interpret the answers and 

to get a detailed understanding of data, a qualitative method is used in form of semi-structured interviews 

with the members of a management group. 

 

Empirical framework: Data collection has been done through four interviews with the members of the 

management team and an observation during a management group meeting. 

 

Results and analyzes: The result has been transcribed and analyzed in form of a thematic analysis. 

 

Conclusion: Based on the study's research questions and purpose, it has emerged that the HR-profession in 

this case positively affects the management group's effectiveness. However, it has not been confirmed that 
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concludes that the HR-profession does not affect efficiency to a greater extent than any other member, at 
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1. Inledning  

I denna inledning beskriver vi grundläggande forskning gällande organisationer och hur ledningsgruppen 

med tiden vuxit fram. Vi redovisar grundläggande skillnader i amerikansk management teori kontra 

skandinavisk forskning om ledningsgruppen. Vårt intresse kring ledningsgruppen och dess arbete leder oss 

sedan in på tidigare forskning gällande vad en effektiv ledningsgrupp är, samt vad HR-profession i en 

ledningsgrupp kan påverka. Detta i sin tur leder vidare till syftet med forskningen och våra forskningsfrågor.  

1.1 Organisationen 

Begreppet organisation har många olika beskrivningar då organisationsforskningen har en lång historia 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). En definition är att “organisation är en samordning av något på ett 

planerat sätt” (Nationalencyklopedin, u.å.). Även Lindkvist et al. (2014) lyfter fram definitionen att en 

organisation är just detta, en ordnad och bestämd struktur, som inte är kaotisk eller tillfällig. Men med enbart 

denna beskrivningen kan det hävdas att en familj är en organisation vilket det inte är. Istället beskrivs det 

som organisationen måste ha mål eller en särskild uppgift att lösa. Organisation är alltså en samling 

människor i ett medvetet konstruerat socialt system som har som syfte att lösa bestämda uppgifter och uppnå 

bestämda mål (Jacobsen & Thorsvik, 2014; Lindkvist et al., 2014).  

Att en organisation ska nå mål är något som är centralt inom organisationsteori, det finns tydliga 

tecken som pekar på att en organisation behöver ha tydliga mål för att fungera optimalt. Att en organisation 

är medvetet konstruerad är väsentligt för att belysa, organisationen är konstruerade för att så effektivt som 

möjligt lösa uppgiften och ha bäst möjlighet att nå målen (Jacobsen & Thorsvik, 2014; Lindkvist et al., 

2014). 

Det finns olika strukturer en organisation kan ha, beroende på hur stor den är, vilken bransch den 

verkar inom eller vilket syfte organisationen har (Pugh, 1973). Där tre övergripande strukturerna enligt Pugh 

(1973) är Hierarkisk organisation, matrisorganisation och teamorganisation. Henry Mintzberg (1980) 

redogör, utöver dessa, 5 olika typer av organisationsstrukturer, dessa är, (a) enkel struktur, (b) 

maskinbyråkrati, (c) professionell byråkrati, (d) divisionaliserad form, och (e) adhocrati. Oavsett vilken 

struktur en organisation har är syftet med strukturen att göra styrningen av organisationen mer hanterbar 

och verkar som ett medel för att bättre kunna nå olika mål (Weber, 1924/2007). Detta kan ske genom att ha 

en tydlig ledare inom organisationen som styr vad varje del ska fokusera på och göra (Sjöstrand, 1998). När 

organisationen blir större behöver organisationen att ledningen är uppdelad på olika chefer som är 

specialiserade inom olika områden i organisationen (Pugh, 1973). Ett sätt för att få de olika delarna att arbeta 

mot samma mål, kunna samarbeta, och tillämpa organisationens strategi kan organisationen använda sig av 

ledningsgrupper (Granberg & Wallenholm, 2012; Hambrick, 1997; Thompson, 2003). 

1.2 Ledningsgruppen 

Begreppet ledningsgrupp eller “Management Team”, som är det engelska begreppet, är ett relativt nytt 

begrepp och hade sin stora framväxt under 1980-talet inom företagsekonomisk litteratur enligt Hambrick 

(1997). Ledningsgruppen kan definieras på många olika sätt och begreppet saknar en universell definition, 

vilket kan vara ett problem (Jones & Cannella, 2011). Exempel på definitioner är: 

● “Ett antal ledande personer inom en enhet inklusive dess ledare, vilka i en planerad form genom 

grupparbete arbetar för att effektivisera ledningen av enheten” (Mattsson, 1990, s. 19). 

● “those individuals at the highest level of management – the chairman, vice chairmen, CEO, 

president, and chief financial and operating officers (CFO and COO) – as well as the next highest 
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level as identified in the Dun and Bradstreet Reference Book of Corporate Managements” (Ferrier, 

2001, s. 867). 

● “a group of individuals, each of whom has a personal responsibility for leading some part of an 

organization, who are interdependent for the purpose of providing overall leadership for a larger 

enterprise” (Wageman & Hackman, 2010, s. 477).  

● “En ledningsgrupp skiljer sig från andra typer av grupper i två viktiga avseenden. För det första när 

det gäller uppdraget att samordna och leda en hel organisation. För det andra har medlemmarna i 

gruppen även ansvar för sin egen del av verksamheten, som ju ledningsgruppen i sin tur leder.” 

(Granberg & Wallenholm, 2012, s. 12) 

Vi har sammanfattat definitionen av ledningsgruppen utifrån de ovan nämnda definitionerna, att en 

ledningsgrupp är en konstruerad samling av individer med ledande ställningar inom organisationen med 

syfte att effektivisera ledningen inom organisationen.  

Hur stor bör en ledningsgrupp vara samt grundläggande gruppsykologi och vilka frågor en 

ledningsgrupp ska hantera är sådant vi har tidigare kunskap och även sådana frågor Granberg och 

Wallenholm (2012) anser vara relevanta för en ledningsgrupp. Ledningsgruppen skiljer sig mellan olika 

delar av världen, där det bland annat finns en skillnad mellan det amerikanska “management team” och det 

skandinaviska synsättet på ledningsgruppen. Denna skillnaden kan ses i hur ledningsgruppen arbetar och 

tar beslut och hur mötena ser ut (Granberg & Wallenholm, 2012). 

Vi har även genom vårt tidigare yrkesliv fått ett medarbetarperspektiv, eller utifrån perspektiv, hur vi 

då som anställda ser på ledningsgruppen och kan därför ta med oss denna kunskap när vi undersöker hur en 

ledningsgrupp blir effektiv. Vi kommer ha dessa tidigare erfarenheter i åtanke men försöka att inte låta det 

färgar vår studie. 

Vi anser viktigt att belysa att det finns tydliga kulturella skillnader som kommer ifråga när det rör 

ledningsgruppsarbete. Dessa är bland annat att skillnaden kring makt och hierarki, där de skandinaviska 

länderna har lägre maktdistans och mindre tävlingsinriktade. Den amerikanska och engelska arbetskultur 

påverkar hur samarbetet sker och hur ledningen fattar beslut i jämförelse med skandinaviska länder 

(Hofstede, 1980). 

Ledningsgruppen kan variera i storlek, arbetssätt och vilka uppgifter den ska arbete med och det går 

att kategorisera olika ledningsgrupper i olika nivåer inom företaget (Bang & Midelfart, 2017; Granberg & 

Wallenholm, 2012). Enligt Granberg och Wallenholm (2010) kan ledningsgrupper delas in i olika nivåer 

och dessa är: 

• Nivå 1, ledningsgrupp på VD-nivå och motsvarande. Denna nivån arbetar till största del med 

strategiska frågor, t.ex. vart organisationen ska vara om tio år. 

• Nivå 2, ledningsgrupper under nivå 1, till exempel avdelningsnivå eller förvaltningsnivå. 

Denna nivån utgår sedan från strategierna från nivå 1 och t.ex. utarbetar dem till mer 

handfasta mål. Denna nivån arbetar till mindre del strategisk. 

• Nivå 3, ledningsgrupper under nivå 2, till exempel för ett verksamhets- eller 

produktionsområde. Denna nivån använder målen och de mer tydliga strategierna från nivå 

2 för att arbeta mot att förverkliga dessa. Denna nivån blir mer operativ då målen ofta är satta 

sedan tidigare och nivå 3 ledningsgruppens uppgift blir att säkerställa att dessa mål går i 

uppfyllelse. 

Som ovan beskrivet så arbetar nivåerna med olika frågor och med olika fokus. Men det finns en tydlig 

riktning av besluten och hur fokuset skiftar från strategisk till operativ desto närmare verksamheten man 

kommer (Granberg & Wallenholm, 2010). 
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1.3 Ledningsgruppens effektivitet 

Som tidigare skrivits är ett syfte med ledningsgruppen att effektivisera ledningen av organisationen 

(Hambrick, 1997; Pugh, 1973; Thompson, 2003). Granberg och Wallenholm (2010) beskriver 

ledningsgruppens effektivitet som att de ska ägna sig åt rätt frågor på ett effektivt sätt. De presenterar en 

modell (s.96) som bygger på en kombination av inre och yttre effektivitet. Den inre effektiviteten är 

ledningsgruppens förmåga att göra rätt saker, göra det på rätt sätt och att medlemmarna i gruppen kommer 

till sin rätt. Den yttre effektiviteten är ledningsgruppens samspel med den egna organisationen, omvärlden 

och externa aktörer. Granberg och Wallenholms (2010) modell bygger på att ledningsgruppen är en mängd 

individer som genom synergi blir ett team. Teamet arbetar sedan med hjälp av olika metoder för att utföra 

sina uppgifter. Det är dessa metoder och skapandet av team som påverkar den inre effektiviteten i gruppen. 

Dessa metoder kan vara arbetsformer, gemensam agenda, roll skapande och ansvarsområden. För att skapa 

teamet behöver gruppen lära känna varandra, ha en bra kommunikation och tydlighet. 

En annan beskrivning av vad som påverkar en ledningsgrupp effektivitet är enligt Bang och Midelfart 

(2017) olika variablerna som kan kategoriseras i fyra olika faktorer. Dessa är (a) input faktorer, (b) 

processer, (c) framträdande tillstånd (emergent states) och (d) output faktorer. 

(a) Input faktorer är relativt stabila karaktärsdrag av ledningsgruppens miljö. Dessa kan ses som 

grunden i ett effektivt team. 

(b) Processer är hur ledningsgruppen arbetar, dessa inkluderar uppgiftsbaserade processer och 

mellanmänskliga processer. 

(c) Framträdande tillstånd beskrivs som det kognitiva, motivation, och affektiva tillstånd som 

framträder i teamet och som kan ses som indikatorer för hur livskraftig ledningsgruppen är. 

(viability). 

(d) Output faktorer beskriver två olika typer av resultat som ledningsgruppen åstadkommit, dessa 

är uppgifts prestation, och individuellt välmående och utveckling. 

Likheter mellan dessa två beskrivningar är att ledningsgruppen behöver vara ett välfungerande team med 

tydliga riktlinjer, välmående medlemmar som känner sig hemma i gruppen, och väl fungerande processer 

och arbetsformer (Bang & Midelfart, 2017; Granberg & Wallenholm, 2010). Bang och Midelfart (2017) 

beskriver däremot även vikten av det framträdande tillståndet, kognition, motivation och affekt, samt ger en 

tydligare bild av hur de olika delarna påverkar varandra och utfallet. 

Som tidigare nämnts kan en ledningsgrupp bestå av flera olika personer men det vanligaste är att 

dessa är chefer inom olika områden (Granberg & Wallenholm, 2010). En av de vanliga frågorna som rör 

alla chefer är personalfrågor, men framförallt berör dessa frågor HR-professionen (Schødt, 2012) Hur 

organisationer arbetar med dessa personalfrågor kan enligt oss därför bli viktigt i samband med 

ledningsgruppen då det ofta är chefer som är medlemmar i ledningsgruppen och arbetet berör hela 

organisationen. Det strategiska arbete som HR-professionen kan medföra är också vara av vikt i ett 

organisationsarbete. Enligt Armstrong (2016) är det strategiska arbetet med personal viktigt att 

implementera för att utnyttja personalen på ett effektivt sätt och skapa konkurrensfördelar genom detta 

arbete.  

1.4 Human Resource Management - Är arbete med HR strategiskt?  

Human Resource Management (HRM) är ett relativt nytt begrepp i dagens organisationer. Det har sitt 

ursprung i den amerikanske management kulturen och tog fart i början av 1980-talet. HRM handlar om hur 

en organisation hanterar de mänskliga resurserna som finns i företaget (Wright, McMahan, & McWilliams, 

1993). Till Sverige kom detta begrepp inte förens på mitten av 1990-talet och därför kan det påstås att HRM-
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begreppet är nytt om det ses till hur länge mänskliga resurser har existerat i organisationer (Schødt, 2012). 

Det finns ett antal olika definitioner av HRM, tillexempel har Schødt (2012, s. 13) översatt en definition 

från 1995 enligt följande: “Human Resources Management är ett sätt att leda personal, där man strävar efter 

att uppnå konkurrensfördelar genom en strategisk användning av en starkt engagerad och skicklig 

arbetsstyrka med hjälp av ett brett spektrum av kulturella, strukturella och personalrelaterade tekniker”.  

 En annan definition Schødt (2012, s. 14) översatt lyder enligt följande: “...HRM tillhandahåller en 

samling övergripande teorier, tekniker, data, ramar, modeller och värderingar som stödjer och leder sådan 

omstrukturering av organisation och ledning där personalresurser förekommer, bidrar och fyller en 

funktion”.  

 I detta arbete kommer vi att sammanfatta definitionerna av HRM enligt ”Sättet som företag förvaltar 

och använder sina mänskliga resurser för att skapa konkurrensfördelar”, alltså själva HR-arbetet.  

Larsen och Mayrhofer (2006) menar att HRM har blivit mer integrerat i dagens samhälle då sättet 

att arbeta med människor leder till mer integration av personalpolicys, som sedan flyter genom hela 

organisationens strategi. Det blir mer, och ett tydligare ansvar till mellanchefer vilket visar en tydlig relation 

mellan HRM och prestation samt att det leder till ett mer kollektivistiskt tänk vilket i sin tur visar på bättre 

relationer och ett mer humanistiska värden i organisationen  

Larsen och Mayrhofer (2006) menar att det finns fem viktiga karaktäristiska drag för HRM i Europa. 

Den första påpekar vikten av att a) integrera HR aktiviteter genom organisationens alla olika funktioner och 

med organisationens strategi. Det argumenteras för att detta är en av de viktigaste delarna i HRM, dock 

finns det olika perspektiv på när integreringen sker i det strategiska arbetet, antingen i början eller i slutet 

(Larsen & Mayrhofer, 2006). Det andra draget handlar om b) mellanchefernas viktiga roll då organisationen 

och HR-avdelningen ger mer och mer ansvar till dessa. För att HR-avdelningen ska kunna fokusera på andra 

bitar inom organisationen är det viktigt att mellancheferna besitter tillräckligt med kompetens inom 

personalfrågor för att lyckas vara länken mellan HR och medarbetarna. c) Länken mellan HRM och 

organisationens prestation visar i stort sett alltid på en positiv sammankoppling och det är det som är det 

tredje draget. De diskuterar i vilken utsträckning det faktiskt påverkar, dock bekräftas det att det alltid är en 

positiv påverkan, men i olika utsträckning. Det fjärde och femte draget berör både organisationen och 

individen, det fjärde menar att det leder till ett mer d) kollektivistiskt tänk hos individerna i organisationen. 

Det femte handlar om att gå ifrån de organisatoriska och individuella uppsatta målen till att fokusera på att 

e) organisationens prestation, vilket innefattar ett mer kollektivistiskt tänk (Larsen & Mayrhofer, 2006).  

Dessa kopplingar visar vikten av ett HRM tänk, alltså varför det är viktigt att använda sig av de 

mänskliga resurserna i företaget. Detta skapar relevant bakgrundsinformation i vårt arbete då vi vill se hur 

HR-professionen och dess medverkan i en ledningsgrupp påverkar gruppens effektivitet. Framförallt är 

kopplingarna till det första och tredje draget. Det anses viktigt att HRM kopplas genom alla funktioner och 

genom det strategiska arbetet i organisationen samt att HRM alltid är positivt kopplat till organisationens 

prestation (Schødt, 2012) 

Att en HR-avdelning finns representerad i de flesta organisationer är idag allt vanligare. Att HR-

professionen är en representant i ledningsgruppen är dock inte lika vanligt och det finns inga bevis på att 

det ena skulle vara bättre än det andra (Schødt, 2012.) Vi kommer i detta arbete att använda oss av begreppet 

HR-professionen som den person som är medlem i ledningsgruppen och representerar HR-avdelningen.  

HRM i det dagliga arbetet i en organisation är av stor vikt för att få ut det mesta av sina anställda. 

Detta då det är viktigt att arbetarna känner sig sedda, hörda och motiverade. Ett övergripande mål med HRM 

enligt Armstrong (2016) är att uppnå framgång genom människor i organisationen. Armstrong (2016) visar 

även på att HRM är viktigt att integrera i hela företaget och i företagets strategi.  
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Strategic Human Resource Management (SHRM) är sammanfattat hur organisationer ska använda 

sig av människorna i företaget för att nå organisationen mål. Därför behöver HR vara delaktig i hela 

organisationen för att kunna påverkar flera olika delar, som exempel strategier och policys (Armstrong, 

2016).  

1.5 Kopplingen mellan HR och Ledningsgruppen  

I denna inledning har vi sett att arbetet med HRM är viktigt att förankra i hela organisationen och dess 

funktioner. Dock finns det en begränsad mängd forskning gällande hur HR-professionens närvaro i 

ledningsgrupp påverkar ledningsgruppens effektivitet i en skandinavisk organisation.  

Utifrån Armstrongs (2016) forskning gällande SHRM blir det intressant att se om HR-professionen 

kan påverka effektiviteten när denne är delaktig i ledningsgruppen, då det enligt Armstrong (2016) är av 

vikt att HRM behövs i hela företaget och det strategiska arbetet med personal är av vikt för att skapa 

konkurrensfördelar. Enligt Armstrong (2016) finns det flera olika roller en HR-profession kan sitta på, men 

går det att använda sig av flera olika roller i ledningsgruppen, trots att HR-professionen till vardags bara har 

en roll? Kan en HR-profession vara med i, och påverka det strategiska arbetet utan att sitta i 

ledningsgruppen, eller krävs det en ständig närvaro? HR-professionen arbetar även dagligen med personal, 

chefer är också en form av personal och skulle detta dagliga arbete även kunna spegla sig i ledningsgruppens 

arbete? Hur mycket arbetar organisationer med att använda de anställda som en tillgång för att uppnå 

framgång? Detta är tankar som slår oss i inledningen, det finns många frågetecken kring hur HR-

professionen kan påverka ledningsgruppens arbete.  

Genom HR:s roll i ett strategiskt arbete med personal och förankringen i hela företaget leder det oss 

till att det vore av intresse att diskutera HR-professionen i ledningsgruppen och hur denna kan påverka 

effektiviteten i arbetet, vilket leder oss till vårt syfte.  

Det finns idag en begränsad mängd internationell och skandinavisk forskning gällande hur HR-

professionen påverkar effektiviteten hos en ledningsgrupp. Samt att det endast finns begränsad mängd 

forskning gällande effektiviteten hos en ledningsgrupp i Skandinavien överlag, då en sådan ledningsgrupp 

skiljer sig mot ett amerikansk så kallad ”management team” (Granberg & Wallenholm, 2012). Den 

forskning det finns mer av är dock HR-professionen och HR-chefen. Därför har vi funnit det av intresse att 

studera i vilken utsträckning HR-professionen påverkar effektiviteten i en ledningsgrupp. Då det inte finns 

mycket tidigare forskning gällande detta gör det svårt för oss att utgå från en viss teori.  

1.6 Syfte och forskningsfrågor  

Beskriva i vilken utsträckning HR-professionen påverkar ledningsgruppens effektivitet utifrån skandinavisk 

forskning.  

För att uppnå vårt syfte har vi kommit fram till att det är av intresse för oss att besvara följande 

frågor.  

● Vad är en effektiv ledningsgrupp? 

● Vad är HR-professionens uppgift i ledningsgrupp?  

● Hur stor påverkan har HR-professionen på det strategiska arbetet? 
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2. Metodologi 

I detta kapitel inleder vi med att argumentera för val av förhållningssätt i studien samt redovisa vår 

forskningsplan. Argument för valen och eventuell kritik mot upplägget redovisas även i detta kapitel. 

Förhållningssättet och forskningsplanen utgår genomgående under studien från syftet och forskningsfrågor 

för att dessa ska besvaras på bästa sätt.  

2.1 Hermeneutiska förhållningssätt 

Studiens syfte är att beskriva i vilken utsträckning HR-professionen påverkar ledningsgruppens effektivitet, 

vilket leder till att förklara förhållandet mellan HR-professionen och ledningsgruppen på ett nyanserat sätt. 

Vi vill med denna studie se hur medlemmarna i en ledningsgrupp uppfattar HR-professionen medverkan 

och därmed kommer vi använda oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt för att tolka deras svar. Detta 

påvisar därmed ett förhållande där både människor och organisationer studeras och kan därför anses vara 

ett samhällsvetenskapligt studieobjekt. Vi söker en större uppfattning i en social handling och att lyckas 

förklara effekterna av denna genom att tolka ledningsgruppens syn på sitt eget arbete. Det menar Bryman 

och Bell (2017) kännetecknar ett hermeneutiskt förhållningssätt. Genom att samla in empiri från 

medlemmarna i ledningsgruppen kommer vi att kunna tolka deras svar och dra slutsatser till olika teorier. 

Detta förhållningssätt innefattar en del kritik mot generaliserbarheten. Därför är vi tydliga under vår analys 

med att redovisa hur vi har tolkat olika svar och vilken analysmetod vi använt oss av.  

2.2 Forskningsplan  

I denna del presenterar vi våra val för insamling av data och för att besvara vårt syfte. Då vi under studiens 

inledande fas inte lyckats hitta mycket tidigare forskning ledde detta oss till en induktiv ansats som ger oss 

en öppen ingång till den insamlade datan. Vårt hermeneutiska förhållningssätt innebär att vi tolkar datan 

som samlas in. Detta leder i sin tur oss vidare till valet av en kvalitativ metod där vi vill tolka svaren på ett 

djupare plan än att bara redovisa statistik eller en mängd svar. För att på bästa sätt lyckas med att tolka 

svaren samt att hålla studien inom de kvalitativa ramarna gjordes valet av en fallstudie.  

2.2.1 Induktiv ansats  

Vi anser att den ansats som passar oss bäst är induktiv ansats på grund av det inte finns mycket tidigare 

forskning. Vi kommer försöka att inte göra antaganden utan kommer i ett tidigt skede att samla in empiri 

för att kunna börja analysera data som samlas in. Bryman och Bell (2017) menar även att en induktiv ansats 

passar bra när studien sker på genom ett tolkande förhållningssätt. Bryman och Bell (2017) beskriver även 

att det är svårt att hålla en forskning helt induktiv. Detta är vi medvetna om då vi kommer försöka ha så få 

antaganden som möjligt och sedan gå igenom vår insamlade data flera gånger om samt att koppla detta till 

andra teorier för att vår teori ska uppnå en hög extern validitet. 

2.2.2 Kvalitativ metod  

Syftet med studien har lett till det hermeneutiska förhållningssättet. Då vår forskning fokuserar på att 

förklara ett socialt fenomen lämpar sig detta sätt bäst. Bryman och Bell (2017) visar på att ett hermeneutiskt 

förhållningssätt samt en induktiv ansats även är typiska för en kvalitativ undersökning vilket bekräftar vårt 

val att använda oss av en kvalitativ metod under vår studie. Vi vill med vår studie studera hur medlemmar i 

ledningsgruppen ser på HR-professionen påverkar effektiviteten vilket leder till en tolkning av deras svar. 

Därför väljer vi att använda oss av en kvalitativ metod.  
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Vi ska i vår studie undersöka ledningsgruppens effektivitet, vilket det inte finns mycket tidigare 

forskning om som redan konstaterats. Detta leder till att det är svårt att definiera vad en effektiv 

ledningsgrupp innebär och hur det går att mäta i siffror och prestation, därav kommer vi använda oss av en 

kvalitativ metod. Vi har även gjort valet av en kvalitativ metod för att få utförliga svar och data som är 

möjlig att tolka.  

Vår studie kommer att baseras på hur medlemmar i ledningsgrupper uppfattar eller tolkar ett visst 

fenomen. Detta innebär att stor vikt läggs på hur medlemmarna tolkar en viss miljö eller deras verklighet, 

och inte hur de med fakta och siffror påpekar detta. Enligt Bryman och Bell (2017) anses detta vara relevant 

för en kvalitativ metod och minskar därför kritiken mot att vi inte endast riktar in oss på att inte studera 

siffror utan att vi studerar faktiska tolkningar vilket även passar till vårt hermeneutiska förhållningssätt.  

Vår induktiva ansats leder till en öppen och generell frågeställning som inte är kopplad till några 

teorier. Denna ansats gör det även möjligt för oss att analysera data allt eftersom den samlas in. Under 

studiens gång kommer analysen av datan kopplas till andra teorier och tidigare forskning. Detta är vanligt 

vid en kvalitativ undersökning och följer de viktiga stegen för en sådan undersökning. Tolkning av data är 

inte slutsteget i studien utan insamling av data sker i första steget samt tolkas löpande under arbetet. Sedan 

samlas mer data in och tolkningar av denna sker, samt den tidigare data, och fortsätter på detta sätt tills 

kopplingar gjorts till teorier som kan bekräfta våra tolkningar. Detta arbetssätt anser vi passar vår studie 

bäst då vi har en öppen och bred frågeställning utan antagande från början. Men vi vill så fort data börja 

samlas in analysera denna och få oss en tidig uppfattning av data. Detta arbetssätt bekräftas även som ett 

effektivt sätt enligt Bryman och Bell (2017).  

2.2.3 Fallstudie 

Vårt syfte är att beskriva i vilken utsträckning HR-professionen påverkar effektiviteten i en ledningsgrupp. 

Genom att använda oss av ett specifikt fall kommer vi studera hur den enskilde HR-professionen påverkar 

ledningsgruppen utan att ta hänsyn till olika miljö och kulturskillnader. Syftet med att endast studera ett fall 

är att vi vill samla in fakta och analysera denna grundligt och djupgående för att se hur HR-professionen i 

ledningsgruppen påverkar effektiviteten. Det ger oss möjligheten att fördjupa oss och få en mer bred syn av 

ledningsgruppen men en djup förståelse HR-professionen inom den. Vi ser det väsentligt, då det inte finns 

tydliga teorier och antaganden sedan tidigare, att få en nyanserad bild och vara öppna för nya perspektiv. 

Då vi fördjupar oss i ledningsgruppen anser vi att en fallstudie lämpar sig bäst för att möjliggöra detta.  

Vi vill beskriva den specifika rollen HR-professionen har i ledningsgruppen, samt ledningsgruppens 

effektivitet, då anser vi att ett val av flera olika fall skulle påverka resultatet i för stor bredd. Vi anser att det 

finns en risk att olika personligheter och personkemin i olika ledningsgrupper skulle påverka vårt resultat, 

då vi vill utesluta att dessa risker ska påverka resultatet och den insamlade datan väljer vi att fokusera på ett 

fall.  

Vi kopplar även detta till vårt hermeneutiska förhållningssätt där vi vill tolka data. En för stor mängd 

data kan påverka kvalitén i analysen enligt Bryman och Bell (2017). Då vi vill analysera data som berör 

HR-professionens påverkan på ledningsgruppens effektivitet grundligt anser vi att en fallstudie ger oss störst 

möjlighet för att utföra detta.  

Enligt Bryman och Bell (2017) handlar valet av studie på vart fokus ligger. I denna studie kommer 

fokus ligga på att förklara en unik kontext i denna ledningsgruppen och därför passar en fallstudie just vår 

forskning. Vårt fokus kommer att ligga på den enskilda ledningsgruppen och öka tillförlitligheten i studien 

samt säkerhetsställa olika perspektiv genom att fokusera på flera medlemmar i ledningsgrupper.  
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2.3 Sammanfattning av metodologi 

Vårt hermeneutiska förhållningssätt ställer krav på data som är möjlig för oss att tolka. Bristen på tidigare 

forskning och teorier leder oss sedan in på vår induktiva ansats, då vi inte har teorier att utgå ifrån. Genom 

att vi tolkar empirin leder detta oss till en kvalitativ metod på studien, då vi inte har tydliga kvantitativa data 

att samla in. Möjligheten att tolka insamlade data utförligt ställer även krav på urvalet. Genom att ha en 

fallstudie kan vi samla in en djupgående data som vi anser väsentligt då vi i denna studie ska studera HR-

professionen i ledningsgruppen. 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt presenteras. Metodologin kommer i detta kapitel speglas 

i de val vi gör. I kapitlet beskrivs de val vi har gjort och argumentation för att dessa passar bäst för att 

uppfylla studiens syfte. Enligt Bryman och Bell (2017) är denna argumentation och förklaring av yttersta 

vikt för att läsaren själv ska kunna förstå hur författarna har tolkat datan. Kapitlet inleds med att förklara 

valet av organisation samt val av respondenter. Det leder oss sedan vidare till valet av intervju, intervjuguide 

samt analysmetod. 

3.1 Urval av fall och respondenter 

Att uppnå studiens syfte under tidspress stället höga krav på urvalet. I detta fall gick tankarna att det 

viktigaste vid urvalet är att hitta en organisation som kan hjälpa oss att uppfylla syftet. Detta ledde till att 

ett målstyrt urval kommer att passa studien. Vi la stort fokus på att i ett tidigt skede kontakta organisationer 

som uppfyllde våra ursprungliga krav, som redovisas i 3.1.1, och valde därefter en organisation som vi ansåg 

skulle hjälpa oss framåt. Vi var tydliga vid första kontakten med vad vi ville uppnå med studien och vilka 

krav vi ställer på organisationen. Detta för att säkerställa att syftet skulle uppnås i första valet av organisation 

då tiden är knapp. Om den första organisationen inte skulle kunna hjälpa oss skulle detta leda till tidspress 

i ett senare skede och försämra kvaliteten på analysen. Detta urval kommer att presenteras under följande 

rubriker.  

3.1.1 Val av fall  

Vid sökning av aktuella företag har vi utgått från hemsidan www.allabolag.se. Detta då vi sedan tidigare 

varit i kontakt med hemsidan och visste hur den fungerade. Första sökningen gjordes genom att endas söka 

på företag i Jönköping genom att välja det som plats. För att ytterligare fokusera sökningen på alla bolagen 

i Jönköpingsområdet valde vi ”Jönköping” som sökord samt att vi filtrerade i vänsterspalten till Jönköpings 

län, vilket gav 1504 träffar. Vi valde att fokusera sökningen på bolag i Jönköping på grund av att vi vill 

genomföra intervjuer på plats och därför inte har tid eller möjlighet att ta oss en längre sträcka, detta är 

enligt Bryman och Bell (2017), ett bekvämlighetsurval. Vi är väl medvetna om att den externa validiteten 

inte blir lika hög när forskare använder sig av ett bekvämlighetsurval. Detta då vi inte undersökt om bolag 

i Jönköping är representativa för resterande bolag i Skandinavien. För att minska tveksamheterna som skulle 

kunna uppstå vid urvalet har vi varit detaljerade kring vårt urval och förklarat varför det är relevant för vår 

forskning, samt att försäkra oss om att dessa urval passar vår frågeställning och syfte.  

 Då denna sökning gav många resultat ansåg vi att vi behövde begränsa oss mer. För att öka 

sannolikheten att företaget skulle ha en ledningsgrupp valde vi därför att begränsa sökningen till antalet 

anställda mellan 200–999 anställda i bolaget. Detta för att öka sannolikheten att bolaget ska ha en 

ledningsgrupp, då en större organisation i större utsträckning är beroende av en ledningsgrupp. Enligt Etikan 

(2016) anses detta vara ett typiskt urval. Detta gav i sin tur 13 resultat vilket var en lagom mängd för oss att 

utgå ifrån. Efter detta valde vi även att endast filtrera bland aktiebolag för att få fram företag som i största 

utsträckning arbetat för att gå med vinst och redovisa ett resultat. Detta för att lättare kunna se kopplingar 

om en ledningsgrupp är effektiv. Detta gav totalt nio resultat.  

 Dessa 9 företag kontaktades direkt till medlemmar i ledningsgruppen via mail, eller annan mailadress 

som gick att finna på respektive organisations hemsida. Av dessa nio kontakter fick vi fem svar och 4 

återkom aldrig. Ett av dessa företag kunde deltaga genom intervjuer men ej låta oss delta under ett 

ledningsgruppsmöte. Det andra företaget skickade oss vidare till ett dotterbolag som föll utanför vårt urval 

http://www.allabolag.se/
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då det var färre antal anställda och lägre omsättning. Tre av företagen som svarat på mailet uppgav att de ej 

kunde delta i vår undersökning. Urvalet redovisas i tabell 1. 

Samtidigt som vi har använt oss av olika urval under arbetets gång har vi samtidigt arbetat med ett 

målstyrt urval (Bryman & Bell, 2017), då vi hela tiden varit medvetna om vad det är för objekt vi söker för 

att kunna få svar som är relevanta för vår forskning. 

 
Vi valde att använda oss av det företag som föll utanför vårt urval då de hade en ledningsgrupp där en HR-

profession ingick, de kunde ställa upp på intervjuer samt låta oss delta på ledningsgruppsmöten, vilket vi 

ansåg var de viktigaste kriterierna att uppfylla för att kunna besvara vårt syfte. Enligt Bryman och Bell 

(2017) blir detta ytterligare en form av snöbollsurval som vi kände oss tvungna att göra då vi inte fått svar 

från de andra organisationerna vi kontaktat. Det andra företaget som vid första tillfället hade tackat ja föll 

sedan bort då vi inte lyckades få kontakt med dem igen vid senare tillfälle. Då tiden är knapp har vi ändå 

valt att använda denna urvalsmetoden för att kunna hitta relevanta objekt för vår forskning samt att kunna 

påbörja insamlingen i ett tidigt skede för att lägga stor vikt vid analysen av materialet.  

Vi valde att fokusera på en ledningsgrupp då vi i detta fall kunde bortse från eventuella yttre faktorer 

som skulle påverka ledningsgruppens effektivitet. Detta ger oss möjlighet att koncentrera vår studie på HR-

professionens påverkan på ledningsgruppen. Valet av fler ledningsgrupper skulle enligt oss påverka detta 

fokus på HR-professionen då en mäng andra faktorer påverkar hur ledningsgrupp arbetar för att vara 

effektiv, detta skulle flytta vårt fokus från HR-professionen till ledningsgruppens arbete i en större 

utsträckning.  

Då vi har en induktiv ansats anser vi inte att valet av endast en ledningsgrupp skulle påverka vårt 

resultat. Detta då det är empirin som styr studiens gång och i detta fallet blev datainsamlingen stor. Genom 

att utföra intervjuer med fyra medlemmar samt deltaga med en observation anser vi oss få tillräckligt med 

data för att kunna besvara studiens syfte. Detta då intervjuerna gav mycket tid till respondenterna att 

formulera sina svar och leva ut sina tankebanor utan att bli avbrutna samt att vår intervjuguide inte gav 

respondenten möjlighet att komma långt ifrån ämnet och därför ansåg vi att all den insamlade data var 

relevant. Observationerna gav oss möjlighet att upptäcka nya ämnen som inte uppkommit under intervjuerna 

och säkerställa de svar vi redan fått. Därför anser vi att denna fallstudie besvarar syftet och att data är 

tillräckligt för att analysera utförlig. 

3.1.2 Beskrivning av fallet 

Det slutgiltiga fallet blev en organisation som har begärt att få vara anonyma genomgående i rapporten. 

Detta ger respondenterna och organisationen oss större möjlighet att ta del av ledningsgruppen arbete och 

dess innehåll i större utsträckning då ingen känslig information riskerar att spridas. Företaget vi fick kontakt 

med är en redovisningsfirma, som ingår i en större koncern. Företaget har ca 30 anställda och en omsättning 
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på ca 15 miljoner. Ledningsgruppen består av sex medlemmar, varav en medlem är interim VD, en medlem 

är HR-ansvarig samt 4 teamledare. Teamledarna i sig har ansvar för ca 8–10 anställda under sig. Detta fall 

ansåg vi passa vårt målstyrda urval för att uppfylla vårt syfte då vi fick en bred inblick i ledningsgruppen 

genom att intervjua alla aktuella medlemmar. Ledningsgruppens medlemmar redovisas i tabell 2.  

 

 3.1.3 Val av respondenter 

Ansvaret på valet av intervjupersoner, respondenter, lades på vår kontaktperson i organisationen, som var 

interim VD. Detta för att ha en smidig kontakt samt att vi framförde en önskan att åtminstone få intervjua 

HR-professionen då denna är mest relevant för vårt studie. Detta var också en form av snöbollsurval 

(Bryman & Bell, 2017), som vi såg som mest effektiv för att snabbt kunna påbörja intervjuerna och börja 

analysera dessa.  

Vi informerade kontaktpersonen om vilken tid som passade oss samt skickade med några av våra 

huvudfrågor då medlemmarna önskat detta. Detta gav en inblick i vad intervjun skulle handla om, men 

visade inte intervjun i detalj. Det leder till en bekvämare respondent som känner sig förberedd utan att den 

har förberett svar på specifika frågor. 

Att det var interim VDn som valde ut våra respondenter kan påverka studiens kvalité genom att hen 

kunde valt ut medlemmar som enbart visar en positiv bild. Men då vi fick intervjua fyra personer i 

ledningsgruppen som bestod av totalt sex personer, där de två vi inte intervjuade var nya. Ansåg vi inte att 

detta skulle påverka vårt resultat. De två nya medlemmarna ansågs inte ha tillräckligt med kunskap om 

ledningsgruppens arbete och hade därför kunnat påverkat studiens resultat negativt. Valet av att inter 

intervjua dessa gjordes i samråd med interim VD. De medlemmarna som intervjuades redovisas i tabell 3.  

 
 

3.2 Insamling av empiri 

Vårt hermeneutiska förhållningssätt ställer krav på att vi får in data som är möjligt för oss att tolka hur 

medlemmarna i ledningsgruppen själva ser på dess arbete och HR-professionen påverkan på gruppen. Detta 

ledde oss fram till valet av semistrukturerade intervjuer. Detta val gjordes för att få fylliga och relativt fria 

svar från respondenterna som gav oss mycket material att arbeta med och tolka. För att samtidigt kunna 
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uppfylla studiens syfte kände vi behovet av att följa vissa teman under intervjun vilket ledde oss till de 

semistrukturerade intervjuerna samt valet av intervjuguide.  

3.2.1 Val av individuella semistrukturerade intervjuer 

Genom att använda en kvalitativ metod finns det även många olika metoder för att samla in data. De 

vanligaste är någon form av intervjuer samt observationer. Vi vill i vår studie ha ett öppet tillvägagångssätt. 

För att lyckas tolka hur medlemmar uppfattar HR-rollens påverkan på ledningsgruppen kommer vi föra ett 

samtal, då detta inte går göra via observationer. 

Vi vill få detaljerade, nyanserade och öppna svar där respondenterna får leva ut sina tankebanor 

utan att bli avbrutna eller styrd mot ett visst svar. Därav väljer vi att inte utföra gruppintervjuer utan att 

fokusera på ett objekt åt gången. Att utföra gruppintervjuer skulle även kunna forma svaren hos 

respondenterna genom att deras svar påverkar varandra och denna faktor ville vi utesluta.  

Då vi har en induktiv ansats försöker vi inte bekräfta ett visst mönster eller uppnå en kvantitet av 

vissa svar. Därför kommer vi inte använda oss av en strukturerad intervju som riktar sig åt att samla en 

mängd data gällande samma värden (Bryman & Bell, 2017). Istället kommer vi att använda oss av 

individuella semistrukturerade intervjuer. Detta val görs då vi vill få de fria och fylliga svaren samtidigt som 

vi måste se till att respondenterna ändå håller sig till rätt ämnesområde. 

För att undvika missförstånd i våra frågor är semistrukturerade intervjuer en bra metod då det öppnar 

upp för en tvåvägskommunikation och ger objektet möjlighet att ställa frågor om något är otydligt. Enligt 

Bryman och Bell (2017) är det viktigt vid en semistrukturerad intervju att respondenten förstår frågorna för 

att svaren ska kunna tolkas på rätt sätt. En semistrukturerad intervju skiljer sig från en ostrukturerad intervju 

på det sätt att vi kommer använda oss av en intervjuguide och inte föra ett helt fritt samtal med enbart 

ämnesområden att gå efter (Bryman & Bell, 2017). Detta använder vi oss av för att säkerhetsställa att den 

insamlade data kommer vara relevant för vårt arbete och bli mer jämförbar mellan respondenterna. Samtidigt 

som detta ger oss möjlighet att ställa följdfrågor samt få mer detaljerade förklaringar på oklarheter vilket 

gör det lättare för oss att göra tolkningar av deras uppfattningar. Detta leder i sin tur till en ökad tillförlitlighet 

i vårt arbete.  

3.2.2 Intervjuguide 

Vår intervjuguide (Bilaga I) är utformad på ett sådant sätt att vi har formulerat huvudfrågor som kan leda 

till eventuella följdfrågor för att få en djupare förståelse av svaren på huvudfrågorna. Vid utformningen av 

frågorna har vi hela tiden utgått från våra forskningsfrågor (se Bilaga 1) samt vårt syfte för att säkerställa 

att vi ska få relevanta svar. Vi valde att dela upp de olika frågorna i olika ämnesområden för att tydligt 

redovisa för läsaren och oss själva vad syftet med frågan är. Ämnesområdena vi valt har vuxit fram genom 

vår tidigare kunskap i form av kurser samt en överblick av den forskning som redan idag finns om 

Ledningsgruppen och HR-professionen.  

Vi har gjort ett medvetet val att inte fokusera på HR-professionen och dess uppgifter förens vid 

slutet av intervjun. Detta är för att vi anser att tillförlitligheten av intervjun skulle bli sämre om vi ställer 

raka frågor som leder respondenten mot ett visst svar. Om syftet med vår studie är alldeles för tydlig vid 

början av intervjun anser vi även att det finns en risk att respondenten förstår vad vi har för inriktning och 

anpassar sina svar för att vi ska få relevanta svar ur dennes perspektiv. Istället har vi vid utformningen av 

frågorna haft i åtanke att det går att analysera icke-svar på frågorna. Ett exempel är att om HR-professionen 

aldrig skulle nämnas eller anses relevant hos respondenten utan att vi frågar specifik om det, då skulle 

analysen kunna vara att denna person inte tillför så mycket i ledningsgruppen. Detta passar även vårt 

hermeneutiska förhållningssätt i studien. Vi tolkar de svar och empirin som vi samlar in via intervjuerna. 
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Men vårt förhållningssätt tillåter oss även att tolka svaren på ett sådant sätt att information som inte 

framkommer kan anses vara irrelevant.  

För att tillförlitligheten i intervjun ska bli så hög som möjligt väljer vi att avsluta med två frågor 

som ger respondenten möjlighet att komma med tankar och åsikter som dykt upp under intervjun.  

3.2.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i organisationens lokaler i Jönköping på önskan av respondenterna och varade 

mellan 30 till 60 minuter. Vi började med att presentera oss och vårt arbete lite kort innan vi frågade om det 

gick bra att vi spelade in intervjun, vilket gick bra i alla intervjuer. Valet att spela in intervjuerna gjorde för 

att kunna säkerställa att vi inte missat något från intervjuerna.  

Under intervjuerna ställde en av oss frågorna till respondenten medan den andra förde anteckningar. 

Detta gjorde vi för att underlätta för respondenten, då hen enbart behöver fokusera på en person och inte 

två. Det gav oss möjligheten att låta en av oss vara mer observant på vad respondenten faktiskt säger, hur 

hen säger det, ansiktsuttryck eller annan data som kan vara relevant under intervjun. Detta gav oss även 

möjlighet att tolka datan på rätt sätt, vilket passade till vårt hermeneutiska förhållningssätt då vi inte endast 

vill tolka det som skrivs ner på papper eller spelas in, utan även hur personen pratar. Detta är även ett bra 

sätt för att få ökad tillförlitlighet i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Direkt efter varje intervju gjorde vi en kort analys där vi diskuterade om det var något i intervjun 

som var extra intressant, vilken känsla vi fick av intervjun och om det var något vi skulle tänka på till nästa 

intervju. Det var ingen av respondenterna som ansåg att något behövdes ändras i vårt upplägg när vi ställde 

denna frågan. Den korta analys gjorde vi för att, när vi hade intervjun färskt i minnet, kunna skriva ner 

kommentarer som underlättar den senare transkriberingen av intervjuerna. Transkribering gjordes löpande 

för att underlätta arbetsflödet för oss samt den mer djupgående analysen där vi återkommande analyserade 

materialet.  

3.2.4 Preliminär analys 

Det går att analysera på många olika sätt och vi har valt att använd oss av tematisk analys, detta då vi vill 

se om vi kan hitta olika mönster eller teman i det de respondenterna berättar. Något som tematisk analys 

lämpar sig bra till då denna analysmetoden handlar om att svara på forskarens frågeställningar genom olika 

teman som sedan bildar ett mönster och att dessa sedan kan visa något intressant. Vi hade inga förutbestämda 

teman utan dessa växte fram under studien gång (Blomkvist, Hallin, & Lindell, 2018; Bryman & Bell, 2017) 

Vi valde att genomföra analysen löpande mellan intervjuerna för att på så sätt få en bild av aktuella 

ämnen och teman att belysa under nästa intervju samt om det var delar vi behöver anpassa för att öka 

möjligheten att få så mycket data som möjligt som var aktuell. Vi har tagit fram fyra olika teman under 

studien gång som är a) mötesstruktur b) arbetsinnehåll c) HR-professionen och d) Organisationen.  

Mötesstrukturen i studien handlar om den struktur ledningsgruppen har på sina möten. Är det 

effektivt strukturerade möten, utnyttjar de tiden? Hur är de upplagda? Vem gör vad på mötena? Detta var 

frågor som besvarades under detta tema. Arbetsinnehållet däremot handlar ii studien mer om vad det är 

ledningsgruppen hanterar för frågor under sina möten. Tema HR-professionen handlar om vad HR-

professionen deltar med under mötena, innan möten och efter möte. Vilka frågor är denna mest delaktig i är 

exempel på frågor som besvarades i detta tema. Organisationen handlar i denna studie om ledningsgruppen 

i ett större perspektiv än bara deras egna möten. Hur ser de anställda på ledningsgruppen? Vad kan 

ledningsgruppen föra vidare till de anställda? Vad har medlemmarna i ledningsgruppen för mandat utanför 

gruppen? Detta var exempel på frågor som besvarades under detta tema.  
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Dessa kommer i grunden från en kombination av den bakgrundskunskap om ämnet vi hade innan 

intervjuerna, och de svar vi fått under intervjuerna. För att besvara våra forskningsfrågor behövde vi komma 

fram till vad en effektiv ledningsgrupp är. Detta ledde in oss till temat mötesstruktur, där vi fick fram om 

respondenterna själva uppfattade sina möten som effektiva eller ej. Därav valde vi att använda temat 

mötesstruktur då kunde se medlemmarnas uppfattning av vad ett effektivt möte är. Ett annat tema som 

framkom var vilka frågor som tas upp i ledningsgruppen. Detta var något som framkom tydligt hos alla 

medlemmar som en relevant fråga i deras arbete. Detta tema blev sedan arbetsinnehåll, där medlemmarna 

berättade om vilka frågor som är vanligast samt vilka de själva tycker är viktigast. Svaren vi fick gällande 

HR-professionen och vår tidigare kunskap om att ledningsgruppen skall verka för hela företaget ledde oss 

in på våra två andra teman, HR-professionen samt organisationen. Där framkom det hur medlemmarna 

uppfattar att HR-professionen påverkat ledningsgruppens arbete samt hur ledningsgruppens arbete sprider 

sig i organisationen. 

Under arbetet med analysen har vi varit noga med att välja ut referat där vi haft möjlighet att hitta 

liknande svar hos andra respondenter. Detta har vi gjort för att säkerställa att det inte endast är en individs 

tankar och åsikter utan att det är något som speglar sig i större delar i gruppen.  

3.2.5 Observation 

Vi genomförde observationen efter alla intervjuerna hade ägt rum då vi såg detta som ett bra sätt att ge oss 

en bredare syn av ledningsgruppen vi undersökte samt ge oss en ökad tillförlitlighet då vi ökar mängden 

källor som vi samlat in data ifrån. Huvudsyftet med vår observation var att få bekräftelse av redan insamlade 

data via våra intervjuer. Vi valde att fokusera på de teman vi redan kommit fram till under den preliminära 

analysen och hade dessa nedskrivna på ett papper och förde kortare noteringar kring dessa när de berördes 

under observationen. Observationen gav oss således inget nytt tema eller berörde något nytt som ansågs 

relevant i studien. Dock kunde tillförlitligheten till våra intervjuer öka då vi kunde notera att vi tolkat 

respondenternas svar på ett korrekt sätt. Observationen gjordes efter att alla intervjuerna, något som vi ansåg 

var ett bra upplägg då vi vid det läget hade intervjuat 4 individer från ledningsgruppen, något som gett oss 

en tydlig bild av hur deras möten så ut och hur de arbetade inom ledningsgruppen. 

Vi genomförde observation som rollen observatör som deltagare, där vi satt med på mötet utan att 

samtala under tiden. Mötet pågick i 3 timmar med två kortare pauser på 15 minuter. I pauserna och efteråt 

hade vi möjligheten att samtal med deltagarna men vi var inte aktiva under mötet i någon annan form än att 

vi antecknade våra observationer (Blomkvist, Hallin & Lindell, 2018). 

3.2.6 Slutlig analys 

Efter att vi genom genomfört observationen jämförde vi varandras anteckningar och tankar. Den 

gemensamma datan som vi kommit fram under observationen analyserades sedan utifrån temana. Detta 

gjordes för att sedan göra en slutlig analys. I den slutliga analysen kombinerar vi den datan vi tidigare 

analysera och utgår ifrån forskningsfrågorna. I detta skede ställde vi forskningsfrågorna mot den data vi 

samlat in för att se hur den insamlade datan svarar på dem.  

Sammanfattningsvis redovisas hela förloppet av datainsamlingen i figur 1. Första steget var 

utförande av intervjuer som direkt började analyseras. Efter denna analys fastställdes 4 teman och en 

preliminär slutsats gjordes av datainsamlingen. Efter detta steg utfördes en observation där fokus var att 

säkerställa den tidigare datainsamlingen och val av de fyra teman som gjorts. Efter analys av denna 

observation gjordes en total analys som visade på att den preliminära slutsatsen var rätt utförd samt 

säkerställa att inga nya teman kommit upp under observationen.  
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Figur 1: Datainsamlingsmetod (Samuelsson & Skirhammar, 2019) 

3.3 Studiens kvalité  

Reliabiliteten och validiteten på en kvalitativ forskning är i många fall kritiserad. Vi har trots detta valt att 

använda denna metod då vi anser den passar vårt syfte bäst. För att arbeta mot kritiken kommer vi dock att 

använda oss av alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar som fokuserar på andra 

värden än de som används i kvantitativa forskningar gällande trovärdighet och generaliserbarhet (Bryman 

& Bell, 2017). De värden vi kommer att fokusera på är istället tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering.  

Vi är medvetna om de begränsningar som vårt hermeneutiska förhållningssätt, val av kvalitativ 

datainsamling och fallstudie medför. För att säkerställa att vår studie ändå är (a) tillförlitlig, (b) överförbar, 

(c) pålitlig och (d) konfirmerbar i största möjliga mån har vi olika fokus och förhållningssätt.  

(a) Tillförlitligheten kommer vi säkerställa genom att ha vi visar rapporten för de intervjuade för att de 

ska säkerställa att vi uppfattat deras tolkningar på rätt sätt.  

(b) Genom fylliga redogörelser av de tolkningar och analyser av det vi gör kommer vi underlätta för 

läsare att tolka det vi kommer fram till och de i sin tur får göra en bedömning av hur pass överförbar 

forskningen är.  

(c) En tydligt, strukturerad och väl argumenterad forskningsdesign kommer att leda till att vi 

säkerhetsställer pålitligheten i vår forskning.  

(d) Det slutliga steget innebär att vi förankrar våra resultat i teorier och att vi genomgående under 

arbetet argumenterar för hur analyser och tolkningar görs. Detta kommer i sin tur stärka 

konfirmerbarheten i rapporten.  

3.4 Etiska ställningstagande  

Vårt etiska ställningstagande utgår ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som lyfter fram 

fyra olika huvudkrav. Dessa är (a) informationskravet, (b) samtyckeskravet, (c) konfidentialitetskravet, och 

(d) nyttjandekravet. 

(a) Informationskravet handlar om att forskaren ska informera uppgiftslämnare om deras uppgift i 

arbetet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. I denna information ska de bli upplysta 

om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Detta har vi gjort genom 

att berätta om arbetet och vilken roll de uppgifter de lämnar kommer betyda för arbetet. Vi har även 
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varit noggranna med att informera uppgiftslämnarna om att det är frivilligt att lämna information 

och om det är något de känner att de vill undvika eller om de känner att de vill avbryta så är det 

okej. 

(b) Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska inhämta samtycke från uppgiftslämnarna. Detta har 

vi gjort i början av varje intervju samt fått samtycke från organisationens VD att använda 

organisationen som fall. Under observationen av ledningsgruppsmötet hade vi fått samtycke från 

VD som hade samtala med deltagarna och vi började även observationen med att hälsa på alla och 

berättade vad vi skulle göra och fick då samtycke från var och en av de närvarande. 

(c) Konfidentialitetskravet handlar om offentlighet och sekretess. Det innebär att uppgiftslämnare få 

vara anonym och inte kunna bli identifierad av utomstående. Detta har vi tänkt på genom att inte 

skriva respondenternas namn på mer än ett ställe samt haft detta i åtanke när vi valt ut citat att ha 

med i studien så att det inte går att identifiera respondenter utifrån citaten. Vi har inte tagit in några 

personuppgifter då vi inte ansett detta vara relevant och för minska mängden konfidentiella 

uppgifter. 

(d) Nyttjandekravet handlar om att data som samlats in under studien enbart får användas för 

forskningsändamålet. I detta ingår även att uppgiftslämnarna vet om vad den informationen de ger 

kommer att nyttjas till och om det kommer publiceras och att de har en möjlighet att ta del av 

publikationen. Detta är något vi gjort när vi i början av varje intervju berättat om vår studie och dess 

syfte, även innan observationen berättade vi detta för deltagarna som vi inte tidigare hade träffat, 

för att säkerställ att alla tagit del av informationen. Vi har även kommit överens med VD och HR-

professionen i ledningsgruppen att vi kommer att presentera resultatet för ledningsgruppen under 

ett av deras möten samt ge dem möjlighet att läsa arbetet. 
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4. Resultat och analys  

I detta kapitel kommer vi att redovisa och analysera resultatet av den insamlade datan samt koppla denna 

data till eventuella teorier och förklaringar till vår analys. Kapitlet kommer att vara uppdelat i 4 olika teman 

som tidigare presenterats Organisationen, Mötesstruktur, Arbetsinnehåll samt HR-professionen. Under 

dessa rubriker kommer datan redovisas grundligt för att sedan koppla dessa till teorier för att i den sista 

delen av kapitlet besvara våra forskningsfrågor. 

4.1. Organisation 

Bang och Midelfart (2017) visar i sin forskning att ett av målen för ett effektivt team är att visa positiva och 

signifikanta resultat som ger värde till organisationen. Detta leder till att ledningsgruppen måste komma 

fram till vilka frågor de ska arbete med som skapar värde till organisationen samt att det syns hos 

medarbetarna. Kopplat till effektivitet handlar det om att ledningsgruppen måste hanterar rätt saker i deras 

forum, för att skapa värde för organisationen genom deras arbete.  

4.1.1 Informationsspridning 

Den mer framstående tolkningen av svaren var att de fokuserar på att informera ut vad ledningsgruppen gör, 

för att göra deras arbete legitimt hos de anställda. Detta syns speciellt i svaren där vi frågade om det fanns 

något som medlemmarna tycker att de kan förbättra i ledningsgruppsarbetet. Respondent 2 svarade följande:  

“Vi har bytt VD och sådär så det har varit ganska stökigt faktiskt och många har upplevt det ganska 

oroligt. Men där tror jag i den processen som har varit tror jag att det hade varit bra om vi hade varit mer 

tydliga och gått ut med mer information. Sedan är det ju det, har man inte information så är det ju svårt. 

Men där var det väldigt oroligt ett tag innan vi visste när ny VD var på plats och sådana där grejer. Det var 

ganska osäkert. Där kunde man vart, där tänker jag att man kunde ledningsgruppen varit mer tydlig och 

liksom, så att folk hade känt sig mer lugna. Mer information helt enkelt.” 

Respondent 4 svarade:  

“Det jag tycker framåt är ju att struktur är A och O. Och framförallt att man kommunicerar neråt 

och utåt, till medarbetare och kunder på ett bra sätt hela tiden. Detta har varit bristfälligt. Det som är 

jobbigast är när det inte blir någon information.” 

På frågan om det är något ledningsgruppen gjort mindre bra svarade respondent 1:  

“...i den här tillväxten som vi har haft så var vi väldigt omogna i organisationen och det gjorde ju 

att det var ett extremt sug efter information och det kan man väl säga, man kan aldrig informera för mycket 

nästan om olika saker.” 

Detta visar på ett stort fokus på vad som behöver förbättras i ledningsgruppen enligt dem själva, att 

sprida information. Ingen av respondenterna berör frågan om att de måste arbete med värdeskapande arbeten 

för att legitimera deras arbete, som Bang och Midelfart (2017) menar är ett viktigt mål för att bli ett effektivt 

team. Analysen blir därmed att ledningsgruppen arbetar för att legitimera deras arbete genom att sprida 

informationen och söka direkt bekräftelse hos de anställda, istället för att fokusera på deras egen agenda och 

hantera rätt saker i ledningsgruppen som i sin tur kommer skapa värde för organisationen som visar sig hos 

de anställda.  

4.1.2 Rollfördelning och team 

Några andra punkter som vi ansåg vara relevanta i den insamlade datan berör frågan om rollfördelning, 

ansvar och vilken information som ska spridas i organisationen. Detta var ett ämne som alla medlemmarna 

berörde i viss grad.  



18 

 

Respondent 4 svarade följande på frågan om personen själv ansåg att ledningsgruppens arbete var 

viktigt: “...det har gjort att vi bygg den här strukturen som vi har och som återknytning till förra frågan där. 

Om jag tror på den här botten upp, så tror jag ju inte att vi som har hamnat i ledningsgruppen av en eller 

annan anledning kan saker mer än dom som jobbar med dom i övrigt. Utan då är vi nog fel ute om vi tror 

att vi har svaret på hur vi ska. Sen måste vi ha en vision och våga göra saker och ting men vi måste också 

ha fötterna på marken.” 

I detta referat har vi tolkat det som att personen anser att medlemmarna i ledningsgruppen inte sitter 

där för att de anses kunna mer och ska bestämma över de anställda. Istället är de ansvariga för att säkerställa 

att organisationen arbetar med struktur och strategi ner från de anställda upp till ledningen, och inte tvärtom.  

Denna tolkning kopplar vi till Bang och Midelfarts (2017) forskning som visar på åtta olika 

processer som påverkar en ledningsgrupps effektivitet. Process nummer fyra i forskningen berör frågan 

gällande avsaknaden av det politiska beteendet. För ledningsgruppen innebär detta att medlemmarna inte 

ska spela ett maktspel och fokusera på sig själva eller sin egen grupp, för att bli en effektiv ledningsgrupp. 

Bang och Midelfart (2017) menar att ett sådant maktspel tar bort fokus från viktiga frågor och processer 

som ledarna istället borde fokusera på. Respondentens svar anser vi påvisar just att de inte sker att maktspel 

i deras forum utan att alla medlemmar är likvärdiga med varandra och de anställda och ser inte någon egen 

vinning i ledningsgruppsarbetet, vilket går att tolka som en effektiv egenskap hos ledningsgruppen. 

Respondent 3 svarade följande på frågan om det var några speciella faktorer som var viktiga när de lyckades 

med en viss uppgift:  

”I grund och botten handlar det om att inte bara tänka min avdelning och mitt team. Utan att det 

finns en stor och god kultur i teamkänslan, ingen status och prestigechefer. Öppet klimat och vågar prata 

om när det är tufft. I grund och botten handlar det om människor som vill hjälpa varandra” 

Respondent 1 svarar följande på samma fråga:  

“Vi har gjort fantastiskt mycket bra i företaget sen om idéerna kommer från ledningsgruppen, alltså 

många, jag skulle säga att vi är 30 pers och 3 % av idéerna kommer från varje en ungefär. Lite varians på 

det men det gäller ju att fånga idéerna på något sätt och det är därför vi har den här strukturen. Där alla får 

komma till tals och ska vara med och bidra. Så att jag tror inte ledningsgruppen har gjort något genidrag så 

speciellt.” 

Detta bekräftar även vår tolkning av referatet från respondent 3. De lyckas bra med arbetet då det 

finns en teamkänsla och att inte fokusera på sin egen avdelning. Det finns ingen prestige i att vara den som 

kommer med idéer utan det handlar om att alla ska kunna vara med och påverka. Dessa tre referat har vi 

kopplat till rollfördelning i organisationen. Men vad är egentligen medlemmarnas roll i ledningsgruppen? I 

detta fall anser vi att det handlar om att medlemmarna ser sig själva som de anställdas förlängda arm och 

ska vara med och påverka organisationen genom medarbetarnas ögon, och inte från styrelsen ner till 

medarbetarna.  

4.1.3 Ansvarsområden och struktur 

Ansvarsområdet i ledningsgruppen och i organisationen överlag har vi tolkat som otydliga. Två av referaten 

har vi tolkat som otydligheter i deras ansvarsområden i organisationen, vad får de besluta om och vad måste 

tas med ledningsgruppen eller VD.  

Respondent 2 svarade följande på frågan om det fanns något som ledningsgruppen kunde göra 

bättre: “vilka mandat man har också, kom ju egentligen till först i december förra året. Så den, det är klart 

att gruppledarna innan dess och inte vet vad man har för befogenheter också det är ju lite jobbigt. Då blir 

det ju mycket att man får gå och fråga hela tiden. Då blir det ju inte några beslut heller alltså om man inte 

vet vad, tydlighet där, vad man får och inte. Den är ju tydligare nu. Nu vet man, jag har en arbetsbeskrivning 
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där det står, det här är dom ansvarsområdena jag har ansvar för, jag får, vilka mandat har jag, vilka har jag 

inte.” 

Respondent 4 kunde även stämma in med föregående talare gällande denna otydlighet genom 

följande svar: “Struktur är A och O. Har man ett dokument eller struktur i början då vet man ‘vad får jag ta 

beslut om, vad får jag göra utan att springa upp och fråga på högre ort med massa småfrågor’.” 

Enligt Bang och Midelfart (2017) är detta en lämplig uppgift för ledningsgruppen, att ta beslut, om 

den gör det på rätt sätt. De hänvisar till att koordination av arbetsuppgifter samt besluttagande. Dessa två 

uppgifter ska enligt dem hanteras i ledningsgruppen, men inte på ett sådant sätt som skett i vår fallstudie. I 

vår studie saknar medlemmarna för det första mandat att våga ta beslut i grundläggande frågor i 

organisationen, vilket Bang och Midelfart menar visar på en medioker ledningsgrupp, då dessa frågor måste 

ta tid av ledningsgruppens arbete. De menar även på att beslut som fattas i ledningsgruppen ska ge stora 

konsekvenser för organisationen för att anses effektiv.  

Vi tolkar alltså dessa två referat som att medlemmarna i ledningsgruppen saknar förmågan av att ta 

grundläggande beslut i organisationen samt att dessa måste tas med ledningsgruppen. Vi har även tolkat det 

som att det är dåligt koordinerade i vilka frågor som verkligen ska tas i ledningsgruppen och vilka frågor de 

har mandat att besluta om i organisationen.  

Nedan följer tre citat från följande respondenter, 1, 2 och 4. Samtliga av dessa citat har vi tolkat 

som att ledningsgruppen inte har haft någon struktur kring vem som sköter mer administrativa uppgifter i 

ledningsgruppen. Exempelvis har de enligt respondent 1 saknats en tydlig ordförande samt sekreterare. 

Respondent 2 menar att det inte funnits några ansvarsområden alls. Respondent 4 säger att det inte funnits 

några rutiner kring vem som sköter vad.  

Respondent 1: 

“Men vi har inga roller, ingen sekreterare, ingen ordförande egentligen heller. Vd skulle väl vart 

ordförande, HR funktionen har ibland vart ordförande och det har ambulerats lite beroende på vad det är för 

fråga också.”  

Respondent 2: 

“vem gör vad och delar upp lite ansvarsområden. Det har vi inte gjort heller.” 

Respondent 4:  

“Var det någon process som vi skulle driva så var det någon som fick huvudansvaret. Men det har 

inte varit såhär att… Det har inte satts några rutiner kring vem som exempelvis dokumenterar möten.”  

Granberg och Wallenholm (2010) visar på vikten av en balans mellan strukturer och processer i 

ledningsgruppens arbete. De tre redovisade referaten har vi kopplat till deras forskning gällande strukturen 

som berör minnesanteckningar, beredning av ärenden på agendan samt frågan om en sekreterare. Enligt 

Granberg och Wallenholm (2010) finns det inga krav eller något som visar på att det alltid borde finnas 

minnesanteckningar eller en sekreterare i ledningsgruppen. Men efter vår tolkning av referenten anser vi att 

det i denna ledningsgruppen behövs en tydligare struktur gällande vem som gör vad på, innan och efter 

mötena med ledningsgruppen. Det viktiga enligt Granberg och Wallenholm (2010) är i så fall att 

anteckningarna som görs har ett tydligt syfte och skrivs därefter. En sekreterare hade enligt oss även varit 

av stor vikt i denna ledningsgrupp för att föra dessa anteckningar samt att få en tydlighet i vad som ska delas 

vidare i organisationen som vi tidigare sett att medlemmarna anser vara av stor vikt.  

4.1.4 Sammanfattning 

Under kapitel 4.1 kunde vi se tre underteman växa fram i den insamlade data. Det var vikten av 

informationsspridning, rollfördelning och teamkänsla samt ansvarsområden och struktur. Dessa tre 

underteman är kopplade till organisationen och hur ledningsgruppen arbetar utanför sina möten. Resultatet 
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visade tydligt att medlemmarna i ledningsgruppen la stor vikt på att sprida information till de anställda, men 

att de var som mest effektiva och gjorde ett bra arbete när de fick arbeta tillsammans som ett team med ett 

gemensamt projekt. Ansvarsfördelningen är något som de anställda saknar och Granberg och Wallenholm 

(2010) bekräftar att en tydlig ansvarsfördelning av olika uppgifter i ledningsgruppen kan, om de görs på rätt 

sätt i rätt syfte, leda till ett effektivare arbete. Detta leder in till nästa del som handlar om mötesstrukturen. 

 

4.2 Mötesstruktur 

Inom temat mötesstruktur har vi utgått från den struktur och de processer under ledningsgruppsmötet som 

respondenterna har berättat om och vad vi såg under observationen. Detta är processer som sker under 

ledningsgruppens möten och påverkar effektivitet.  

4.2.1 Agenda 

Respondent 2 berättar om deras möten: “[...]nu ska vi diskutera detta och man kommer inte vidare eller så. 

Men nu, det känns som det är mer uppstyrt, vi har en agenda när vi träffas och så, sen är det inte alltid man 

kan komma till beslut men vi är ju ganska ny sammanställd grupp”  

I fallet använder de sig av en agenda med vilka punkter de kommer ta upp under mötet, detta är 

något som respondenterna berättade inte alltid har funnits, utan vuxit fram under en tid och blivit mer 

strukturerat under senare tid. Huruvida detta är ett dokument som är lätt att nå och hur aktivt de arbetar med 

det mellan mötena har vi inte fått något tydligt svar. En av respondenterna uttryckte att det är ett levande 

dokument men detta var inget vi fick bekräftat under de andra intervjuerna. Mötet började med att VDn gick 

igenom agendan och deltagarna fick då ge synpunkter och lägga till nya punkter. Efter detta återgick de 

ständigt till agendan under mötets gång för att få en bild av hur de låg till tidsmässigt. Alla respondenterna 

såg dock positivt på att ha en agenda och ansåg att det gav dem en struktur som de behövde. Detta kan 

kopplas till Bang och Midelfart (2017) som beskriver att en agenda är ett bra verktyg till att ge tydliga mål 

med mötena. Tydliga mål med möten kan ske genom en tydlig agenda och genom den verbala presentation 

som ofta sker innan en fråga behandlas av ledningsgruppen. Det finns forskning som visar att tydliga mål 

med möten är högt relaterat till möteseffektivitet (Bang, Fuglesang, Ovesen, & Eilertsen, 2010; Myrsiades, 

2000). En tydlighet i mål har en positiv korrelation med flera olika aspekter inom ledningsgruppen 

effektivitet såsom uppgift prestation, livskraften av ledningsgruppen och medlemmarnas tillfredsställelse 

(Bang, et al., 2010). 

 Mötena vara i nuläget runt fyra timmar och de träffas en gång i månaden, detta anser 

respondenterna är bra då de känner att de verkligen kan bearbeta de punkter som de har på agendan. 

Beslutsfattningen sker löpande under mötet med en kortare sammanfattning av vad som beslutats efter varje 

beslutspunkt. Denna sammanfattningen bestod oftast i form av vem som ska gör vad och mindre av tydliga 

mål såsom när uppgiften ska vara klart.  

4.2.2 Beslutsfattning och diskussioner 

Hur besluten fattas är inte helt tydligt, varken under intervjuerna eller under vår observation kunde vi få 

svar på detta. Vad vi dock kunde konstatera var att de inte verkar ha rena beslutsmöten med beslutspunkter 

där medlemmarna får lägga sin röst i frågan. Beslutet arbetas istället fram genom diskussioner som VDn 

oftast sammanfattar till ett beslut. Vi anser att det är konsensus som styr besluten, det vill säga att besluten 

diskuteras till en punkt där merparten av ledningsgruppen inte öppet har några invändningar. Forskningen 

är inte enig om vilken beslutsteknik när det kommer till beslutsfattning som är den mest effektiva eller hur 

det påverkar effektivitet överlag (Dean & Sharfman, 1996). 
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Något som denna mer lösa diskussion innan beslut leder till är att diskussionen lätt blir mindre 

fokuserad på ämnet och tar därför lång tid att bearbeta. Något som vi uppmärksammade under intervjuerna 

men ingen av respondenterna uttryckte tydligt. Vi fick dock en bättre bild under observationen där vi såg 

att denna mindre fokuserade kommunikationen inte innebar att personen pratade om annat än 

ledningsgruppsarbete utan snarare diskuterade mer strategisk när den aktuella frågan var mer operativ eller 

fokuserade på en detalj i diskussionen som inte var väsentlig för att fatta beslut. Att ha en fokuserad 

diskussion är positivt kopplat till uppgiftslösning och medlemmars välmående under möten. Diskussionerna 

bör inte ta för lång tid, för att inte bli tröttsamma för medlemmarna, men det är även viktigt att många 

medlemmar i ledningsgruppen får föra sin talan. Detta för att ta del av medlemmarnas olikheter och utnyttja 

deras skillnader, något som är en styrka i ledningsgruppen. Något som bland annat respondent 2 berättade 

om när vi frågade om medlemmarnas roller: 

“Ja men det skulle man nog kunna säga att vi har. [En av medlemmarna] tycker jag nog har lite mer 

den här visionära rollen, [...] har mycket idéer och sprudlar och liksom väldigt drivande och vill göra saker 

nu typ. Medan jag [...] nog få ta den rollen att man liksom, vänta lite nu, är det realistiskt, hur menar du nu 

liksom, vad finns det för hinder, vad finns det för möjligheter. Har vi tänkt igenom detta. [...] lite mer 

bromsande roll. [En annan medlem] pratar väldigt mycket och ibland kan det spåra ur och då får man liksom 

fånga in eller styra upp [...] Så vi har absolut olika roller och det är ju bra för [...] alla behövs ju. Annars 

kommer man ju ingenstans. “ 

Att ha olika roller, synsätt och åsikter är viktigt och något som kan gynna ledningsgruppen arbete. Detta 

har undersökts i många olika studier och Bang och Midelfart (2017) beskriver att flera av studierna pekar 

på åtminstone två kommunikationsmetoder för att kapitalisera på gruppens mångfald. Dessa metoder är (a) 

måttlig uppgiftskonflikt med låg nivå av relationskonflikt, samt (b) dialog. 

(a) Måttlig uppgiftskonflikt med låg nivå av relationskonflikt innebär att gruppen stimulerar 

uppgiftsorienterade konflikter utan att utlösa relationskonflikt. Att en grupp kan diskutera problem 

och inte hålla med varandra är något som många studier har visat ökar chansen att gruppen gör 

bättre beslut så länge de håller en låg nivå av relationskonflikter. (Amason, 1996; Jehn, 1995). Det 

är viktigt att dessa konflikter inte leder in i en relationskonflikt då det är negativt relaterat till 

gruppen prestation. Detta sambandet mellan uppgiftskonfliker och gruppens prestation är starkast i 

ledningsgrupper och blir svagare längre ner i organisationer (de Wit, Greer, & Jehn 2012).  

(b) Dialog skiljer sig från en konflikt eller debatt genom att det inte finns ett mål i att någon part ska ha 

rätt. Detta inträffar när den underliggande dynamiken under mötena är att lära och förstå eller 

generera nya perspektiv utifrån varje medlems erfarenhet och kunskap (Bang & Midelfart, 2017).  

Dessa delar som tagit upp under mötesstruktur är till stor del påverkade av ledarskapet i 

ledningsgruppen och gruppens dynamik.  

4.2.3 Ledning av möten och gruppsammansättning 

Ett effektivt ledarskap är något som Bang och Midelfart (2017) anser karaktäriserar en effektiv 

ledningsgrupp, detta då ledaren av ledningsgruppen har en viktig roll då hen har tillgång till mer makt och 

influens än de övriga i gruppen. Utöver detta har ledaren ett extra ansvar att definiera gruppens syfte och 

mål samt gruppens utveckling och struktur så att gruppen kan nå sina mål (Zaccaro, Rittman & Marks, 

2001).  

Denna ledningsgruppen är relativt ny och har många medlemmar som är nya i sina roller. Detta 

påverkar ledningsgruppen mötesstruktur och deras effektivt. Något som vi har märkt av under intervjuerna 

är en vilja att utvecklas och bli bättre, något som är viktigt för en ledningsgrupp. Genom reflektion och att 
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våga pröva nya metoder kan ledningsgruppen fortsätta att arbeta för att stadigt öka sin effektivitet. Detta 

stimuleras genom att skapa utrymmen för lärande, till exempel genomföra utvärdering i slutet av varje möte 

om hur mötet varit, ha regelbundna utvärderingar om hur gruppen fungerar och årliga mätningar av kvalitet 

av ledningsgruppens processer och resultat (Edmunson, 1999; Edmunson, Dillon & Roloff, 2007). 

Genom att ledningsgruppen utvecklas och lär sig mer, genom en ökad struktur, tydliga mål och en 

effektiv ledning så bör effektivitet öka. I nästa del kommer vi beskriva det de arbetar med under 

ledningsgruppsmötena, det vill säga vilka frågor de bör arbeta med. 

4.2.4 Sammanfattning 

Inom temat mötesstruktur har vi beskrivit behovet av en tydlig struktur. Medlemmarna behöver veta 

vad som förväntas om dom och mötena bör ha tydliga mål (Bang, Fuglesang, Ovesen, & Eilertsen, 2010; 

Myrsiades, 2000). Det är även viktigt att mötena har en struktur och kultur som gynnar diskussioner och 

sakkonflikter med en tydlig ledning för att beslut som är väl genomarbetade (Amason, 1996; Dean & 

Sharfman, 1996; Edmunson, 1999; Edmunson, Dillon & Roloff, 2007; Jehn, 1995; de Wit, Greer, & Jehn 

2012).  

4.3. Arbetsinnehåll 

I detta tema handlar det om vilka som är de värdeskapande frågorna som ledningsgruppen borde hantera. 

När vi frågat respondenterna om vad som är de vanligaste frågorna har vi fått lite olika svar. En av 

respondenternas svar: 

“hålla koll på budgeten och så. [...] håller vi siffrorna och var beror det på om vi avviker till exempel. 

Att vi kollar på såna saker. Sen är det ju också beläggning [...] hur ser det ut i de olika grupperna, får vi gå 

igenom då, [har vi] jättemycket att göra nu till exempel, [...] är det liksom akut behov hos någon får vi 

kanske fördela om resurserna lite [...].”. Ett annat svar var: “[...] vi pratar mycket beläggningsfrågor, 

bemanning av nya och befintliga uppdrag kan man säga.” 

Det går att klassificera arbetsinnehållet i (a) operativa problem, (b) administrativa frågor och (c) 

strategiska frågor.  

(a) Operativa frågor är frågor som rör verksamhetens drift, såsom de olika punkterna ovan, såsom 

personalbeläggning och akuta behov. Dessa rör närtiden och behövs för att verksamheten ska fungera. 

(b) Administrativa frågor är frågor som inte påverkar verksamheten lika direkt, men som fortfarande 

är relevanta att ständigt arbeta med. Dessa kan vara  

(c) Strategiska frågor är det långsiktiga arbetet för ledningsgruppen där fokuset är på framtiden och 

hur organisationen ska arbeta för att komma dit. (Wageman, Nunes, Burruss, & Hackman, 2008) 

Enligt Bang och Midelfart (2017) är det viktigt att ledningsgruppen har en balans mellan dessa olika 

typer av frågor men det är även viktigt att ledningsgruppen arbetar med passande uppgifter. Med passande 

uppgifter menar Bang och Midelfart uppgifter som behöver hela ledningsgruppens uppmärksamhet och som 

inte kan hanteras bättre i något annat sammanhang inom organisationen. Detta är något som även 

respondenterna gav synpunkter på, där en av dem svarade så här om dennes syn på de frågor som 

ledningsgruppen arbetar med: 

”[...] Operativa här och nu frågor som egentligen kunde tagit någon annanstans där inte alla hade 

behövt vara med.” 

Vilka frågor en ledningsgrupp ska handskas med när något som faller in i organisationens 

rollfördelning. Om medlemmarna inte känner att de har mandat till att fatta besluten kan det bli att dessa 

frågor kommer upp under ledningsgruppsmötena. Detta resulterar i att ledningsgruppen arbetar med frågor 

som de inte behövde lägga fokus på och som därför sänker effektiviteten (Bang & Midelfart, 2017). 
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4.4. HR-professionen 

Under intervjuerna kunde vi uppmärksamma att HR-professionen har många olika roller inom 

organisationen och ledningsgruppen. Nedan kommer vi att redovisa HR-professionen som medarbetarnas 

ambassadör, hur ambassadör rollen påverkar effektiviteten och HR-professionens roll.  

4.4.1 Medarbetarnas ambassadör 

Tidigt i intervjuerna framgick det att HR-professionen i ledningsgruppen har en stor betydelse av att vara 

en informationsspridare eller medarbetarnas ambassadör. En fråga vi ställde till varje respondent var, ”tror 

du de anställda anser att ledningsgruppens arbete är viktigt?” I tre av fallen visade det sig att medlemmar i 

ledningsgruppen var tveksamma till att medarbetarna uppfattade deras arbete som viktigt. Respondent 1 sa 

följande: 

“Jag vet att de tycker det ibland är lite, de har funderingar på vad fan vi pratar om och hur vi tänker 

och det har vi försökt att motverka genom att vi försöker att kommunicera allt, allt vi kommer fram till och 

de frågor vi diskuterar och många av sakerna som handlar om att vi ska gå från ett läge till ett annat, på lite 

mer strategiskt, det gör vi inte i ledningsgruppen utan det gör vi ju med hjälp av medarbetare som är med 

och driver de här grejerna också. Sen finns det saker vi pratar med ledningsgruppen som är tydliga 

ledningsgruppsfrågor, de kommuniceras ju inte ut. Och det tror jag inte någon har några synpunkter på det 

är nog snarare så att man inte vill ha koll på det.” 

 Respondent 3 sa följande: 

”Om man är duktigt på att kommunicera vad som händer i ledningsgruppen till övriga 

organisationen så tror jag de känner att det är meningsfullt. Men om det är tyst och de bara träffats länge, så 

kommer de andra undrar, vad gör de? Hur man kommunicerar ur ledningsgruppen vad som är meningsfullt” 

Respondent 4 sa följande: 

”Skulle man fråga gemena man, så tror jag de flesta skulle säga ”nej totalt meningslöst, det räcker 

med att vi har en VD” Men jag tror för VD:s skull är det ganska skönt att kunna bolla ut, för du hinner inte 

med att ge 30 anställda uppmärksamhet. Och det är det man behöver förmedla egentligen, vad gör LG och 

få struktur, vad är det LG gör och vad tas det för beslut. Hur går denna informationen neråt?” 

Denna data har vi tolkat som att vikten av informationsspridningen från ledningsgruppen är av 

yttersta vikt enligt medlemmarna. I detta fall är ledningsgruppen medvetna om fallet och försöker att arbete 

med det. Trots medvetenheten så anser fortfarande tre av medlemmarna att de inte gör tillräckligt för att 

göra ledningsgruppens arbete legitimt hos de anställda genom denna informationsspridning. 

De citaten vi har analyserat ovan visar inte alls på att medlemmarna lägger någon vikt på att redovisa 

några positiva och värdeskapande resultat, de fokuserar mer på att sprida information av vad de arbetar med 

i ledningsgruppen. Conner & Ulrich (1996) visar i sin forskning fyra olika HR-roller. Kopplat till detta kan 

vi se att vara en medarbetares ambassadör är av stor vikt i denna ledningsgruppen, inte bara för HR-

professionen utan för alla medlemmarna. När vi istället ser till Bang & Midelfart (2017) kan vi se att 

ledningsgruppen saknar ett resultat i deras arbete som ger värde till organisationen som i sin tur skulle leda 

till att medarbetarna ser dessa konkreta resultat utan att ledningsgruppen behöver lägga så mycket energi på 

att sprida informationen till de anställda via diverse möten. Detta har vi därför tolkat som att 

informationsspridningen anses viktig men att den skulle kunna effektiviseras genom att utnyttja HR-

professionen mer i informationsspridningen.  

4.4.2 Hur ambassadörrollen påverkar effektivitet 

Gällande något som ledningsgruppen hade gjort bra enligt dem själva fick vi följande svar från respondent 

3: 
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”Jag tycker att affärsplanearbete, att det är ett stort framsteg att bolaget gjorde det. Helt plötsligt 

blev det ingen VD som behövde arbeta med att sälja in det till teamledarna, som sen ska sälja in det till 

medarbetarna. Utan teamledarna tog olika avsnitt och presenterade det för de anställda och kunde verkligen 

stå bakom för sitt eget arbete” 

Detta visar tydligt ett exempel på när ett team har ett gemensamt mål och beslut, de anser själva att 

arbetet de gör är viktigt och de får själva bestämma utan att någon ovanför ger direktiv. Detta blev enligt de 

själva en lyckad uppgift för ledningsgruppen. 

Vi ställde även en följdfråga för att se varför de ansåg att arbete blev så bra och följande svar från 

respondent 3 blev: 

”I grund och botten handlar det om att inte bara tänka min avdelning och mitt team. Utan att det 

finns en stor och god kultur i teamkänslan, ingen status och prestigechefer. Öppet klimat och vågar prata 

om när det är tufft. I grund och botten handlar det om människor som vill hjälpa varandra [...] När hela 

ledningen står bakom ett projekt.” 

De har själva gjort samma analys som Bang och Midelfart (2017) där de anser att den gemensamma 

riktningen i en fråga är viktigt för att det ska bli ett effektivt team. Det vi nu har kommit fram till är att en 

effektiv ledningsgrupp måste kombinera att vara ambassadörer för medarbetarna för att deras arbete ska 

anses legitimt hos de anställda. Det bästa sättet att göra detta handlar inte enbart om att sprida information 

från ledningsgruppen vidare utan att det ledningsgruppen arbetar med även måste vara värdeskapande för 

organisationen. Det mest effektiva sättet att uppnå detta gör ledningsgruppen genom att ha gemensamma 

mål och driva frågor som de själva anser viktigt. 

Att vara ambassadörer åt medarbetarna är något som alla medlemmar i denna ledningsgrupp anser 

viktigt. Medlemmarna uppfattar det även som att de anställda anser att denna rollen är viktigt men att den 

inte uppfylls och tillfredsställer medarbetarnas behov av information. I detta fall skulle HR-professionen 

som ambassadör kunna lyftas tydligare och att ansvaret att föra de anställdas talan, men även 

ledningsgruppens talan mot arbetare, förbättras. Istället för att alla i ledningsgruppen känner ett ansvar och 

lägger tid på att informera om olika saker till olika medarbetare skulle dessa processer minskas och ge mer 

tid åt medlemmarna att fokusera på annat och utnyttja deras kunskap inom specifika områden. Schødt (2012) 

menar att det kan bli svårt för en HR-profession att sitta med i ledningsgruppen men samtidigt uppfattas 

som ambassadör för medarbetarna då denna formellt står på arbetsgivarens sida i beslut. När inte någon 

talesperson för medarbetarna formellt har utsetts i ledningsgruppen uppfattas istället HR-professionen 

informell talesperson. 

I det fallet vi har studerat finns det inte formellt någon talesperson för medarbetarna i 

ledningsgruppen. Att formellt utse en talesperson skulle öka medarbetarnas möjlighet att påverka agendan 

i ledningsgruppen samt att det blir en tydlighet i vem som ska sprida informationen mellan ledningsgruppen 

och det anställda. En formell talesperson för medarbetarna skulle därför påverka ledningsgruppens 

effektivitet genom att det tar bort processer för de andra medlemmarna att sprida informationen. Det faller 

sig även naturligt i detta fall att en HR-profession hanterar personal dagligen och skulle därför fungera som 

en bra talesperson enligt (Schødt, 2012).  

4.4.3 HR-professionens roll 

När vi ställde frågan specifik till medlemmar i ledningsgruppen om vad HR-professionen har tillfört i 

ledningsgruppen fick två svar som vi direkt kopplade till organisationen och dess strategiska arbete. 

Respondent 4 och 2 svarade att värderingsarbetet i ledningsgruppen har varit viktigt och att det är HR-

professionen som har varit ansvarig för denna del.  
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“jobba fram själva [...] våra värderingar, såna saker är ju väldigt viktigt. Hur vi liksom bygger 

kulturen i bolaget. Vad som är viktigt liksom för oss, vad ska vi stå för. Vi ska vara en bra arbetsgivare till 

exempel, hur ska vi vara det, hur ska vi locka kompetent personal till oss. Såna frågor tycker jag är viktigt, 

som rör just sånt som inte går att ta på utan själv, hur är klimatet här och varför vill man jobba här [...] Han 

har varit med och arbetat fram värdeorden som han gjorde bra”.  

Något som var desto tydligare var dock HR-professionens delaktighet gällande strukturen på 

ledningsgruppens möten och ett stort fokus på chefsstöd. Det är även något som HR-professionen själv anser 

sig ha bidragit med till stor del. Detta går att koppla till Conner och Ulrichs (1996) teori om HR-professionen 

som affärspartner för att uppnå affärsmålen genom att arbeta nära mellancheferna, eller i detta fall, 

teamledarna.  

HR-professionen själv säger följande när vi ställer frågan vad han bidragit med i gruppen:  

”Jag trimmar processer och utvecklar möten, går in och hjälper nya team hur de får deras 

kommunikation att fungera och den ledaren, det är ett aktivt HR-business skap. [...] Jag arbetar med mycket 

chefsstöd”  

Respondent 4 svarade följande:  

“Egentligen är det ju att komma med strukturer och rutiner. Det blev en tydligare process, vad gör 

vi, vi tar beslut i frågor, hamnade inte där det blev obeslutsamt, man kunde bolla personalfrågor. Men 

framförallt tydlighet i processen.” 

Respondent 2 svarade följande: 

“[...] jobbat fram hur och stöttat oss som är ledare då också. [...] Han stöttar ju oss i våran funktion 

också även vart den som styrt upp lite möte vi haft då. Han har en viktig roll, håller liksom ihop det lite, och 

vart med och jobbat ” 

Respondent 1 svarade följande: 

“...förr fanns det en VD och VD tog alla beslut och sen, såklart, pratade VD med dom anställda. 

Men det var ganska tydlighet att VD hade personalansvar, satte löner, anställde folk och liksom det funkande 

när det är 10–12 personer men när vi blev så många så gick det inte och då tillsattes grupper och den här 

strukturen för hur det skulle se ut. Det var ju HR starkt bidragande faktor till, hur vi satte upp den, och sen 

också sorteringen av vad som görs var. Vilket ansvar är ut i gruppen och vilket ansvar är på en övergripande 

nivå. […] Man kan säga allt som inte rör den specifika affären. HR är inte med och sätter våra priser utåt 

och gör våra kalkyler och dom här bitarna men mycket landar ju ner i att det är människor som gör sakerna 

och människorna ska fungera här och trivas och, så det hänger ju ihop alltihopa. “ 

Armstrongs (2016) teori om det SHRM och HR-professionen som affärspartner är alltså något vi 

har kunnat se i den insamlade datan. Genom att vara med på möten som berör alla områden i organisationen, 

inte specifik att sätta priser men ändå vara involverad i besluten då det i slutändan rör människorna i 

organisationen. HR-personen är även med och stöttar och leder teamledarna samt arbetar med det strategiska 

arbetet genom att sätta värdeord och hjälpa till att leda organisationen framåt. Att HR-professionen själv 

anser att den arbetar med ett affärsskap är något som stärker kopplingen till denna teori.  

En intressant analys av datan vi gjort är att samtliga objekt trycker på att HR-professionen har varit 

delaktig i strukturen kring ledningsgruppen och mötesstrukturen. Detta är något vi har haft svårt att koppla 

till en viss teori och skulle kunna vara en tillfällighet i just denna ledningsgrupp. Men det är en intressant 

iakttagelse vi har gjort och lyfter med oss. 

4.4.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi sett mer av vikten av att vara en ambassadör för de anställda i ledningsgruppen. Det 

kopplas nu med hur en HR-profession skulle kunna ansvara för denna roll och bidra med ett effektivare 
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ledningsgruppsarbete. Vi har även gjort en koppling hur arbete skulle bli mer effektivt och att vikten inte 

endast ligger på att vara en ambassadör utan att detta måste kombineras med att arbeta med rätt frågor i 

ledningsgruppen. Till sist har vi konkret kommit fram till HR-professionens uppgifter i ledningsgruppen. 

Vi har sett vad det är medlemmarna själva anser är HR-professionens uppgift och kunnat koppla detta till 

tidigare resultat om vad en HR-profession borde fokusera på i ledningsgruppen.  

4.5 Svar på forskningsfrågorna 

I denna del kommer vi att koppla den ovan analyserade datan till våra forskningsfrågor. 

4.5.1 Vad är en effektiv ledningsgrupp 

En effektiv ledningsgrupp hanterar a) operativa problem, (b) administrativa frågor och (c) strategiska frågor. 

Det är viktigt att ha en struktur i arbetssättet och tydliga roller och mandat i organisationen för att lyfta rätt 

frågor i ledningsgruppen samt att kunna fatta effektiva beslut. Värdeskapande arbete och vikten av att 

hantera rätt frågor, a) operativa problem, (b) administrativa frågor och (c) strategiska frågor, där vikten av 

att hitta en balans mellan dessa frågor är av stor betydelse. Kopplat till en ledningsgrupps olika nivåer visar 

detta på att det är svårt att dela upp vilka frågor som ska hanteras på vilken nivå. Ser vi till teorin (Granberg 

och Wallenholm, 2010) borde alltså tre olika nivåer av ledningsgrupper finnas som hanterar dessa olika 

frågor. Men det är enligt oss inte effektivt och alltför kostsamt, även för få folk i en liten organisation för 

att ha tre olika ledningsgrupper som hanterar olika frågor.  

En sekreterare är inget krav för att ledningsgruppen skall fungera effektivt men kan bidra till en 

struktur som i sin tur leder till ett effektivare arbete om sekreteraren används på rätt sätt. Det är även viktigt 

med en god teamkänsla och en grupp som arbetar tillsammans mot samma mål i frågor som de alla värderar 

högt.  

4.5.2 Vad är HR-professionens uppgift i ledningsgrupp? 

Den typiska HR-professionen bidrar mycket med sitt chefsstöd och känsla för att sätta samman effektiva 

team. HR-professionen bidrar även med en gedigen kunskap om organisationen och sin roll som 

affärspartner samt att vara en ambassadör för de anställda och lyfta in deras perspektiv i ledningsgruppen. 

4.5.3 Hur stor påverkan har HR-professionen på det strategiska arbetet? 

HR-professionen påverkar det strategiska arbetet genom sitt affärspartnerskap där denna fokuserar på att 

lyfta in HR-perspektivet i strategiska frågor som i slutändan kommer att påverka de anställda. Genom att få 

med medarbetarperspektivet hanteras dessa strategiska frågor med vikten av att involvera hur det ska 

utnyttjas i hela organisationen, från toppen ner till botten.   
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5. Slutsats 

I detta avslutande kapitel kommer vi att börja med att presentera vår slutsats som gjorts utifrån den 

insamlade datan och analysen av denna. Vi kommer att redovisa eventuella egna tankar kring frågor som 

har observerats genom svårigheter att koppla vissa data till faktiska teorier. Detta i sin tur leder oss vidare 

in på förslag på vidare forskning.  

5.1 Sammanfattning 

Vi har under studien tolkat vår data och i denna hittat några punkter vi anser viktiga i vårt resultat. Vi har 

kopplat vår analys till tre olika teorier och tidigare forskning i huvudsak, Bang och Midelfart (2017), Conner 

och Ulrichs (1996) kopplat till Armstrongs (2016) forskning om SHRM, samt Granberg och Wallenholm 

(2010). 

Den första punkten vi har fokuserat på är ledningsgruppens effektivitet och i denna punkt har vi till 

stor del använt oss av Bang och Midelfarts (2017) artikel. Vår slutsats är att denna ledningsgrupp uppfyller 

vissa kriterier för att anses vara en effektiv sådan, dock långt ifrån alla. Det vi har fått fram som visar på 

effektiva egenskaper hos ledningsgruppen är att det finns en stark teamkänsla och de inte känner någon 

prestige mellan medlemmarna och det inte finns något pågående maktspel, det är även denna teamkänsla 

som de själva anser är en positiv egenskap i gruppen. Framförallt visar sig detta i kapitel 4.1 samt 4.4 där vi 

kunnat se att ledningsgruppen lyckas med sitt arbete och de själva anser att de gör ett bra arbete när de 

arbetar som ett team mot ett gemensamt mål med en gemensam agenda. De bekräftar själva att det är 

teamkänslan och känslan av att alla bidrar med något är nyckeln för ett lyckat arbete med ledningsgruppen.  

En annan punkt vi sett inom ledningsgruppens effektivitet berörde kommunikationen som alla 

medlemmar ansåg vara viktiga, framförallt hur, och vad de kommunicerar ner till de anställda för att 

legitimera deras arbete i ledningsgruppen. Detta visar sig speciellt i kapitel 4.1 och 4.4. Vi har dragit 

slutsatsen att detta är viktigt för ledningsgruppen att göra, men det måste ske på ett mer effektivt sätt. Det 

drar för tillfället mycket energi och fokus från ledningsgruppen som istället borde fokusera på 

värdeskapande frågor för organisationen och på så sätt vinna legitimitet hos de anställda. I detta skede anser 

vi att HR-professionen skulle kunna spela en större roll för att öka effektiviteten genom att kliva in i sin roll 

som ambassadör för de anställda. På detta sätt skulle frågor som de anställda anses viktiga få gehör i 

ledningsgruppen på ett annat sätt, kommunikationen skulle tydligt komma från HR-professionen ner till de 

anställda. Detta skulle i sin tur leda till ett effektivare sätt att sprida informationen, ta bort fokus på att 

legitimitet skapas genom informationsspridning vilket i sin tur leder till fokus på rätt frågor i 

ledningsgruppen. I kapitel 4.1 kan vi se hur stor vikt medlemmarna lägger på att legitimera det arbete de 

gör i ledningsgruppen genom att sprida informationen. Men i samma kapitel kan vi även se att otydliga 

roller och ansvarsfördelning gör att detta inte sker på ett effektivt sätt. I kapitel 4.3 kan vi istället se vilket 

arbetsinnehåll ledningsgruppen borde hantera istället för att lägga fokus på fel saker.  

Detta leder oss in på otydligheter som finns i rollerna och ansvarsfördelningen i organisationen och 

i ledningsgruppen. I denna punkt har vi inte lyckats dra en slutats att ledningsgruppen alls är effektiva 

kopplat till tidigare teorier. Alla medlemmar anser själva att de finns otydligheter och att det saknas struktur. 

Detta är något vi kan se i kapitel 4.2 där vi tydligt märker att det saknas en struktur på deras möten.  

Vår slutsats är därför att det behöver skapas en tydligare struktur gällande vilka frågor som måste 

hanteras i ledningsgruppen och vilka kan de anställda besluta om själva, samt att det måste finnas en 

tydlighet innan, under och efter mötena gällande vem som gör vad. Vi har kommit fram till att HR-

professionen skulle vara rätt person att ansvara för informationsspridningen. Men för att veta vad som skall 
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spridas anser vi att ledningsgruppen behöver en sekreterare som tydligt skriver ner vad som ska föras vidare 

och vad som sägs under varje möte gällande beslut.  

Sekreterare är i sin tur en roll vi anser skulle kunna öka effektiviteten i ledningsgruppen om den 

används på rätt sätt. Att ha en person som alltid ansvarar för att minnesanteckningar förs, en person som 

ansvarar för att en agenda skickas ut och fylls på och en person som kan bolla agendan med ordförande i 

ledningsgruppen. Vår slutsats är att en sekreterare i detta fall skulle hjälpa effektiviteten om den fick en 

tydlig roll och ett tydligt ansvar. Framförallt en tydlighet i vilka frågor som ska lyftas i ledningsgruppen då 

denna har tid att förbereda en agenda och bolla med ordförande. Men även vilken information som skall 

spridas vidare och en struktur i att alla medlemmar alltid vet vems ansvar det är för att det inte ska falla 

mellan stolarna skulle kunna förbättras genom en sekreterare. Kopplingen till att HR-professionen skulle 

vara den rätta personen för sekreteraruppgiften går inte att göra i detta fall.  

Vi har dragit slutsatsen i kapitel 4.2 att en effektiv ledningsgrupp ska hantera tre olika frågor, (a) 

operativa problem, (b) administrativa frågor och (c) strategiska frågor. I vår studie anser vi inte att det är 

effektivt för en ledningsgrupp att hantera alla dessa olika frågor under samma möte då operativa problem 

skulle kunna hanteras på lägre nivå i organisationen, administrativa frågor löper risk till tappat fokus och 

ändrad riktning till strategiska diskussioner samt att de strategiska frågorna kräver längre tid och planering. 

Detta går även att koppla till de olika nivåerna en ledningsgrupp kan befinna sig på enligt Granberg och 

Wallenholm (2010). En ledningsgrupp kan agera på olika nivåer och i de olika nivåerna olika fokus på 

strategiskt arbete eller operativa frågor. Detta gör att en ledningsgrupp i ett mindre företag måste agera på 

de olika nivåerna, men inte alla samtidigt. Vår slutsats är därför att arbetsinnehållet i ledningsgruppen inte 

är effektivt utan istället borde delas upp i kortare beslutsmöten, tydligare mandat i beslut för att undvika 

operativa frågor i ledningsgruppen samt färre men längre möten som berör de strategiska frågorna. I detta 

fall är det något HR-professionen har arbetat med att förtydliga, men vi har inte lyckats koppla det till några 

teorier.  

En viktig punkt i ledningsgruppens arbete enligt Bang och Midelfart (2017) är dock att det krävs ett 

effektivt ledarskap. Detta är något som bekräftats i vår studie att HR-professionen är med och bidrar till i 

större utsträckning än andra medlemmar då denna har haft en central roll i att agera chefsstöd. HR-

professionen har även bidragit med sin kunskap att sätta samman team som fungerar bra tillsammans vilket 

även detta kan leda till ett mer effektivt arbete samt att hantera strategiska frågor som berör hela 

organisationen, exempelvis värdeorden i detta fall.  

5.2 Ledningsgruppens arbete i kronologisk ordning  

I detta kapitel vill vi visa hur ledningsgruppen arbetar för tillfället samt vad vi anser de borde ändra. För att 

tydligt redovisa detta sammanfattar vi vår slutsats genom att visa ledningsgruppens arbete i kronologisk 

ordning med utgång från deras möten.  

5.2.1 Innan möten 

Innan mötena arbetar ledningsgruppen för tillfället med en “levande” agenda. Det finns dock ingen person 

som tydligt ansvarar för denna och ser till att den är uppdaterad inför varje möte utöver VDn. Den skickas 

ut till medlemmarna i förväg i vissa fall men inte alltid.  

Vi har gjort slutsatsen att de måste införa tydligare struktur kring agendan. Genom att ha en ständig 

sekreterare som ansvarar för att agendan fylls på, uppdateras och bollas med mötesordförande skulle 

förbättra strukturen och effektiviteten kring ledningsgruppens arbete då de vet i förväg vilka frågor som ska 

hanteras och det går att förbereda sig bättre inför beslut.  
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Att det behöver vara HR-professionen som skulle vara med och bidra till ett effektivare arbete innan 

möten är inget vi har kunnat finna grund för. Utan detta förarbete är något som alla medlemmar i 

ledningsgruppen kan vara med och påverka. 

5.2.2 Under möten  

Mötena utgår från en agenda men som tidigare nämnt saknar den en struktur och ibland relevans. Men vi 

anser att en sekreterare som förbereder agendan kommer även se till att relevanta frågor tas upp under 

mötena. Det är viktigt att ledningsgruppen även skaffar sig en struktur där de inte blandar operativa frågor 

med de strategiska då medlemmarna lätt tappar fokus och på så sätt även effektiviteten. Därför måste mötena 

ha ett tydligt mål och en ordförande som ser till att diskussionerna inte tappar relevans för frågan. Frågor 

och uppgifter som får ledningsgruppen att känna sig som ett team och att de arbetar tillsammans är en 

framgångsfaktor för ett effektivt arbete. Att alla vill bidra och att det är prestigelösa möten är också av vikt 

för att arbetet ska ske effektivt.  

I detta fall anser vi att HR-professionen kan vara med och bidra till ett prestigelöst klimat samt 

bygga ett starkt team. Även hjälpa till med rollfördelningen samt vilka mandat medlemmarna har för att på 

så sätt kunna överlåta enklare frågor som inte måste hanteras i ledningsgruppen till teamledarna.  

5.2.3 Efter möten 

Efter mötena är det viktigt att beslut och annan viktig information sprids i företaget. Även denna uppgift är 

en sekreterare med och bidrar till. För tillfället är det dålig struktur och finns inget protokoll över vad som 

sagt och vad som ska delas vidare till de anställda. Men en sekreterare skulle tydligt kunna punkta upp detta 

i ett protokoll under mötet som sedan lämnas ut där all information står. Att en person agerar som 

ambassadör skulle även detta underlätta informationsspridningen då det inte är flera olika personer som 

måste göra en egen tolkning av vad som är viktig information att sprida eller inte. 

I detta fall anser vi att HR-professionen har en naturlig roll i att vara en ambassadör för 

medarbetarna och skulle därför passa för att dela vidare information från möten. HR-professionen skulle 

även kunna hjälpa teamledarna med stöttning och råd kring informationsspridningen. 

5.2.4 Genomgående arbete 

Det pågår även ett arbete med ledningsgruppen som inte endast hanteras under möten. Det är i detta arbete 

vi ser att en HR-profession skulle kunna bidra mest med sin kompetens. Först och främst genom sitt 

chefsstöd för att utveckla gruppen och ledarna, men även sin organisatoriska kunskap och hur företaget kan 

arbeta med personalen på ett strategiskt sätt. Att arbeta fram policys och värderingar är även ett arbete som 

HR-professionen kan bidra mycket till då den för fram sin åsikt ur ett medarbetarperspektiv.  

Men just denna ledningsgrupp saknar mycket struktur och ordning, vilket är grundläggande för att 

arbetet ska kunna ske effektivt. Därför anser vi att de måste sätta en struktur som passar gruppen och 

företaget innan de kan börja hantera operativa och strategiska frågor som påverkar företaget i stor 

utsträckning, även om det är målet att hantera just dessa frågor i ledningsgruppen.  

5.3 Syfte 

Genom svaren på forskningsfrågorna och en analys av den insamlade empirin har vi lyckats besvara vårt 

syfte. 

I stor utsträckning är HR-professionen med och bidrar till ett effektivare ledningsgruppsarbete med 

sin kompetens inom HR-ämnet, arbets- och gruppsykologi och övergripande kunskap om organisationen. 

Detta visar sig tydligt i kapitel 4.1 samt 4.4 i studien. Chefsstödet är även en stor del i hur HR-professionen 

kan vara med och bidra till effektiviteten som också visade sig i dessa kapitel. Att vara en ambassadör för 
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medarbetarna har visat sig vara viktigt i ledningsgruppens arbete, dock inte specifikt för HR-professionen 

då alla ansåg detta viktigt. 

Det går dock inte att utesluta att andra medlemmar i ledningsgruppen skulle kunna arbeta med 

samma uppgifter som HR-professionen har, där VD till exempel skulle kunna agera chefsstöd, cheferna kan 

verka som ambassadörer för deras anställda eller så skulle någon kunna vara någon utsedd av de anställda 

själva. Därför blir vår slutsats att HR-professionen inte nödvändigtvis bidrar till ett effektivare 

ledningsgruppsarbete i större utsträckning än någon annan medlem. Dock går det inte heller att påstå att det 

skulle bidra till negativa konsekvenser för ledningsgruppens effektivitet genom att involvera HR-

professionen. Det finns inget i vår analys som pekar på att HR-professionen skulle hämma ledningsgruppen 

att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Men det finns en chans att den kan bidra till ett effektivare arbete. 

Det vi kommit fram till i våra forskningsfrågor gällande en effektiv ledningsgrupp är inget som 

direkt går att koppla till HR-professionen, men att hantera operativa problem inom personalområdet samt 

bidra till det strategiska arbetet är något som vi lyckats se en viss påverkan på.  

5.3 Diskussion  

En stor del i vår insamlade data som berörde HR-professionen var att denna har fått ett stort ansvar när det 

handlar till ledningsgruppsutveckling, struktur på möten och agenda. Vi har tolkat det som att HR-

professionen har fått detta ansvar då VD har saknat kunskap om att sköta ett ledningsgruppsarbete. Det vi 

tycker är intressant är att alla medlemmar tycker att HR-professionen har skött detta bra och det har även 

lett till att ledningsgruppens arbete har blivit mer effektivt. Anledningen till att denna tanke inte hamnar i 

vår sammanfattning är för att vi inte lyckats koppla dessa arbetsuppgifter för en HR-profession till någon 

teori och vi anser därför att det skulle kunna vara en tillfällighet att HR-professionen har fått denna uppgift. 

 Våra tankar har varit att en HR-profession ofta har en bra kännedom om olika personligheter och 

hur dessa fungera tillsammans, ofta en bra kunskap om helheten i en organisation samt en förståelse för 

vilka frågor som skulle kunna vara av vikt för de anställda. Detta är våra reflektioner över varför HR-

professionen i detta fall har varit rätt person för denna uppgift i gruppen, frågan är om det gäller i andra 

organisationer? Vi anser det intressant att HR-professionen verkar ha bidragit till ett effektivare arbete med 

ledningsgruppen enligt medlemmarna själva och detta skulle kunna vara av intresse att forska vidare i.  

Medlemmarna i denna ledningsgrupp har haft ett väldigt tydligt fokus på att vara de anställdas röst 

i organisationen och få fram deras tankar och värderingar till styrelsen. Samtidigt finns det en avsaknad av 

struktur och frågetecken kring vilka mandatmedlemmarna har för att ta beslut. Vi tror att detta fokus på att 

vara de anställdas röst kan bidra till den otydligheten. En balans att föra deras talan men även stötta en 

styrelse eller ägare och föra deras tankar neråt skulle öka förståelsen för ledningsgruppens arbete hos de 

anställda. Vi tror även att storleken på organisationen skulle kunna vara en förklaring till varför det blir 

denna otydlighet. Det är en platt organisation och medlemmarna likställer sig med de anställda och det leder 

ibland till otydligheter till att de faktiskt är med i en ledningsgrupp och anses ha en chefsposition med 

mandat att fatta egna beslut i operativa frågor. 

5.4 Praktiska och teoretiska bidrag 

Då detta är en fallstudie så är det lite generaliserbart bidrag så vårt teoretiska bidrag är inte stort men vi 

anser att genom denna studie ha givit en bild av hur ny ledningsgrupp i en växande organisation arbetar. 

Vilka hinder de står inför och vad som kan vara viktigt att ha i åtanke för att skapa ett effektivt 

ledningsgruppsarbete.  
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Studien har berört vad som påverkar effektivitet i en ledningsgrupp utifrån flera olika perspektiv. 

Genom att vårt fall är en mindre, men växande organisationen som nyligen kommit in i det stadiet där de 

ansåg att de behövde en ledningsgrupp så ha vi fått chansen att beskriva ett skede som många organisationen 

går igenom. Såsom rollsättning och behov av att chefer ska ha mandat att lösa problem som dyker upp och 

inte behöva behandla problemen inom ledningsgruppen. Vi har kunnat uppmärksamma olika problem som 

de möts av och hur de har hanterat dessa eller hur vi anser kan vara en väg framåt för dem. 

Vi har även haft ett fokus på HR-professionen i ledningsgruppen och hur den kan påverka 

ledningsgruppens arbete och effektivitet. I studien har vi kunnat visa en bild av varför det kan vara HR-

professionens uppgift att stötta utvecklingen men att en del av de uppgifterna kan göras av andra medlemmar 

lika väl. Vi har försökt att belysa vikten av att aktivt arbeta med ledningsgruppen och dess effektivitet och 

detta arbetet kan vara en uppgift som en medlem har ansvar för. 

5.5 Förslag på vidare forskning 

I detta avsnitt kommer förslag på vidare forskning att visas. Det är våra egna tankar som har dykt upp under 

studiens gång på intressanta ämnen som inte gått att bekräfta i vår studie.  

5.5.1 Ledningsgruppen 

Vi ser ett behov av vidare forskning kring ledningsgrupps effektivitet och hur en ledningsgrupp bör arbeta 

för att förbättra den. Det hade även varit av intresse att på ett djupare sätt definiera vilken form av effektivitet 

en ledningsgrupp borde fokusera på, yttre eller inre effektivitet. Då vårt fall har varit mån om att legitimera 

deras arbete har de fokuserat på att verka effektiva utåt att de glömt bort att fokusera på sin egen effektivitet. 

Men detta kanske är bästa sättet för att en ledningsgrupp ska motivera deras arbete hos de anställda?  

Vi ser ett behov av att studera organisationen som bildar sina ledningsgrupper och hur 

ledningsgruppen utvecklas över tid. Detta för att undersöka om ledningsgrupper förändras över tid och om 

det går att se likheter mellan olika ledningsgrupper i samma stadium av sin utveckling och hur en 

ledningsgrupp kan arbeta för att fortsätta utvecklas. 

Vi ser även ett behov av att undersöka vem eller vilka i ledningsgruppen som bör driva 

ledningsgruppens utveckling. Finns det roller inom ledningsgruppen som är mer lämpade att hantera 

utvecklingsarbetet. 

5.5.2 HR-professionen 

Under vår studie har vi fått en inblick i vilken gedigen kunskap en HR-profession kan sitta på utan att det 

går att koppla till teorier om HR-professionen. Det leder oss till tanken att en fortsatt forskning gällande 

vilka egenskaper HR-professionen kan besitta som inte hör till de traditionella uppgifterna för en HR-

profession. Har HR generellt god kunskap om mötesstruktur? Är det generellt så att denna person kan vara 

bra på att strukturera upp möten och fylla på en agenda med relevanta saker? Vilka kunskaper besitter en 

HR-profession och hur kan detta utnyttjas på ett annat sätt som det inte tidigare finns några teorier kring, 

det som sträcker sig utanför det redan upptäckte området gällande en HR-professions arbetsuppgifter.  

5.5.3 Teoretisk metod 

Vi anser att det finns möjlighet att använda sig av samma syfte i framtida studier men val av andra metoder. 

Vi anser att det hermeneutiska förhållningssättet passar bra till syftet då det är viktigt att tolka hur 

medlemmar själva ser på ledningsgruppsarbetet när det finns begränsad mängd forskning om vad som är 

rätt sätt eller fel sätt att arbeta på i en ledningsgrupp. Vi anser dock att det skulle vara möjligt att ha en 

deduktiv ansats om forskaren väljer att utgå från en av de få studier som finns, men inte drar en generell 
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slutsats. En kvalitativ metod skulle även gå att kombinera med en kvantitativ där det skulle vara möjligt att 

få in mer synpunkter ur ett medarbetsperspektiv hur de anser att en ledningsgrupp ska arbete för att vara 

aktiv. För att även möjliggöra studien generaliserbar skulle det behöva vara en flerfallsstudie eller en 

jämförande studie där flera olika ledningsgrupper undersöks, även sådana utan en HR-profession som är 

delaktig. 
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Bilaga I, Intervjuguide 

 
HUVUDFRÅGA MÖJLIGA FÖJDFRÅGOR Ämnesområden Forskningsfråga 

1

. 

Hur ser 

sammansättningen 

av ledningsgruppen 

ut? 

Vilka är medlemmarna? 

Vad är deras positioner? 

Hur tycker du att 

samarbetet i LG är? 

Sammansättning, 

Samarbete 

Vad är en effektiv 

ledningsgrupp? 

2

. 

Vilka roller har de 

olika medlemmarna 

i ledningsgruppen? 

Har ni några specifika 

arbetsuppgifter i LG? (eller 

bollplank?) 

Anser du att det saknar 

någon roll? 

Roller Vad är HR-professionens 

uppgift i ledningsgruppen? 

3

. 

Vilka är de 

vanligaste frågorna 

som tas upp i 

ledningsgruppen? 

Vilka frågor tycker du är de 

viktigaste? 

Hur arbetar ni med dessa 

frågor? 

Får ni ut en dagordning i 

förhand? 

Hur hanterar ni nya frågor 

som kommer under mötet? 

Ledningsgrupps effektivitet 

(Arbetsuppgifter, 

Arbetssätt) 

Vad är en effektiv 

ledningsgrupp? 

 

Hur stor påverkan har HR-

professionen på det 

strategiska arbetet?  

4

. 

Hur ser ett vanligt 

ledningsgruppsmöte 

ut? 

Hur arbetar du med 

ledningsgrupps- 

arbetet utanför mötena? 

Några förberedelser eller 

efterarbeten? 

Ledningsgrupps effektivitet  Vad är en effektiv 

ledningsgrupp? 

 

5

. 

Anser du att 

ledningsgruppens 

arbete är viktigt? 

Tror du att de övriga 

anställda som inte sitter i 

ledningsgruppen, tycker att 

ledningsgruppens arbete är 

viktigt? 

 Motivation Vad är en effektiv 

ledningsgrupp? 

Hur stor påverkan har HR-

professionen på det 

strategiska arbetet?  

6

. 

Har du några 

exempel på något 

ledningsgruppen 

gjort bra? 

Vad var det som gjorde 

detta möjligt? 

Vad tror du påverkade 

utfallet? 

Ledningsgrupps effektivitet  Vad är en effektiv 

ledningsgrupp? 

 

7

. 

Har du några 

exempel på något 

ledningsgruppen 

gjort mindre bra? 

Vad tror du gjorde att det 

blev detta utfallet? 

Vad tror du ni hade kunnat 

göra för att förhindra detta? 

har ni gjort några åtgärder 

efter händelsen för att 

motverka att den händer 

igen? 

Ledningsgrupps effektivitet  Vad är en effektiv 

ledningsgrupp? 
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8

. 

Har du exempel på 

något HR rollen har 

påverkat i 

ledningsgruppen 

arbete? 

Har HR-rollen påverkat 

ledningsgruppens 

arbetssätt? 

Vilka frågor anser du att 

HR-rollen är mest 

involverad i? 

HR Rollen Vad är HR-professionens 

uppgift i ledningsgruppen? 

Hur stor påverkan har HR-

professionen på det 

strategiska arbetet?  

9

. 

Är det något du 

anser ni kan 

förändra för att 

förbättra 

ledningsgruppens 

arbete? 

Varför just detta? 

Har du något exempel på en 

förändring som tidigare 

skett som du anser varit 

positiv för 

ledningsgruppen/organisati

onen? 

Ledningsgrupps Effektivitet  Vad är en effektiv 

ledningsgrupp? 

 

1

0. 

Har du något mer 

att berätta om 

ledningsgrupps 

arbete? 

  Tillförlitlighet   

1

1. 

Hur tycker du 

intervjun varit? 

Någon fråga du tycker var 

onödig? 

Något fråga du saknade? 

Tillförlitlighet   

 

  


