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Checklista för ledningsgruppsarbetet 

Perspektiv 

En ledningsgrupp ansvar för den strategiska helheten i en organisation. 

Ett sätt att skapa struktur är att utgå ifrån följande fem perspektiv i 

planering och styrning. 

 Kundens perspektiv: Säkerställa att vi gör rätt saker för att fortsätta 

ha nöjda kunder både nu och framåt. Kvalité, produktutveckling, 

konkurrenssituation etc. 

 Processperspektivet: Säkerställa att vi får en god produktivitet och 

lönsamhet genom effektiva processer som minimerar administrativa 

kostnader och ökar samverkan. 

 Ekonomi/finansiellt perspektiv: Säkerställa avkastning och 

lönsamhet och nå uppsatta nyckeltal. 

 Medarbetarens perspektiv: Säkerställa att vi har medarbetare med 

rätt kompetens. Behålla och utveckla den framåt. 

 Utvecklingsperspektivet: Säkerställa att vi förutser framtida behov 

och möjligheter. Välja nivå av innovation. 

 

Framgångsfaktorer 

Här några framgångsfaktorer för lyckat ledningsgruppsarbete. 

 Ett tydligt uppdrag 

 En tydlig och överenskommen gemensam agenda som utgår ifrån 

uppdraget. 

 Ett gemensamt ansvarstagande för hela den verksamhet som gruppen 

leder. 

 Helhetssyn: Att grupper tar ansvar för helheten och inte har ett 

övervägande fokus på enheters eller individers särintressen. 

 Samverkan: Utveckla ett effektivt samarbete i gruppen. Skapa 

trygghet, lyssna aktivt på varandra och våga ge varandra feedback. 

 Strategisk höjd: Utifrån den strategiska affärsplanen diskutera status 

på mål och aktiviteter. Undvika att hamna i ”cykelställsfrågor”. 
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Utveckling 

En naturlig utveckling för en ledningsgrupp är att gå från att ha ett fokus 

på varje medlems utmaningar och behov till en grupp som leder med 

utgångspunkt i helhet och strategi. 

 Bollplanksgruppen: Finns primärt för respektive medlem och 

sekundärt för verksamhetens/enhetens ledarskap. Främst operativa 

ämnen – mest informationsutbyte. 

 Beslutsgruppen: Här är information och en tydlig linje att följa 

viktigt. Centralt beslutsfattande. Främst operativa ärenden. Ledarens 

inställning är att tillvarata potentialen i gruppen. 

 Helhetsskapande grupp: Här värnar alla medlemmar/chefer om att 

alla ska utvecklas i sina roller. Helhetssyn eftersträvas parallellt med 

individuell utveckling. Bygger upp generellt inriktad kompetens och 

erfarenhet för individuellt beslutfattande. Ledaren coachar sina chefer 

till beslut. 

 Ledarskapsgruppen: Här kommer vi ytterligare ett steg där framför 

allt den generella kompetensen och den strategiska förmågan 

utvecklats vidare. 

Checklista 

 Är ledningsgruppens uppgift tydlig för alla? 

 Är rollen som ledningsgruppsmedlem definierad? Vad krävs av en 

individ i ledningsgruppen? 

 Arbetar vi tillsammans med en helhetssyn? Eller representerar vi och 

bevakar våra respektive särintressen för vår egen avdelning eller 

enhet? Uppstår revir? 

 Samverkar vi bra? Tar vi vara på varandras styrkor och är medvetna 

om våra svagheter? Är vi trygga i teamet? Ger vi varandra kontinuerlig 

feedback? 

 Arbetar vi strategiskt? Har vi en tydlig verksamhetsplan där även 

medarbetarperspektivet ingår? Följer vi planen och följer upp den i 

ledningsgruppen kontinuerligt? 

 Följer vi upp verksamhetsplanens genomförande i organisationen 

kontinuerligt? 

 Har vi en agenda för våra ledningsgruppsmöten som styr oss mot 

strategiska frågor? Är syftet med mötena klart? Är det besluts-

/informations-/diskussionsmöten? 

 Gör vi tillräckliga förberedelser så att mötena blir effektiva utifrån 

syftet? 

 


