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Sammandrag  

Småföretagen i Sverige har fått en ökad betydelse för den svenska ekonomin och under de 

senaste 25 åren har fyra av fem jobbtillfällen skapats av småföretag. Antalet småföretag ökar 

men ändå är det få som överlever de första åren. Entreprenörens kontrollbehov hindrar 

delegering och hämmar således tillväxt. Att tillsätta en ledningsgrupp kan vara ett bra sätt att 

främja delegering men implementeringsprocessen för tillsättningen saknar utrymme i dagens 

forskning. Genom att studera entreprenörens överväganden vid tillsättning av en 

ledningsgrupp, delegeringsprocessen av ansvar och arbetsuppgifter och hur detta mottas av 

ledningsgruppen bidrar uppsatsen till dagens forskning med en unik syn på processen. 

Resultaten indikerar att entreprenörens vi tillsättning av en ledningsgrupp främst överväger 

kompositionen av kompetens inom ledningsgruppen samt att kommunikationen mellan 

entreprenören och ledningsgruppen är viktig för en effektiv delegeringsprocess. 
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1.	Inledning	
1.1	Bakgrund	
Efter den ekonomiska krisen under 1990-talet hamnade småföretagandet i fokus för det 

svenska samhällsintresset (SOU 1998:77). Den bakomliggande anledningen hävdas vara det 

hopp småföretag väckte bland de svenska medborgarna, förhoppningar och förväntningar 

som finns kvar än i dag (Ylinenpää̈, Johansson & Johansson, 2006, s. 52). Småföretag utgör 

idag en stor andel av det svenska näringslivet (Holmström, 2017; SCB, 2017), och det finns 

flertalet företeelser som förklarar varför småföretagen i Sverige blir allt fler. Idag rör sig det 

svenska samhället från att vara ett industrisamhälle till att bli mer ett innovationssamhälle, 

vilket illustreras i en rapport från 1998 av Statens Offentliga Utredningar (SOU) som hävdar 

att småföretagen inspirerar allt fler människor till att vara innovativa och våga starta ett eget 

företag. Vidare redogörs i statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) att intresset för att 

starta småföretag i Sverige ökar. I november 2016 fanns det ungefär 1 200 000 företag i 

Sverige med mindre än 50 anställda (SCB, 2017). Detta är mer än en fördubbling sedan 1993, 

första året SCB publicerade denna statistik, då det fanns knappt 540 000 småföretag i Sverige 

(SCB, 2017). Idag motsvarar småföretag 99,4% av alla Sveriges företag (Holmström, 2017).  

Tillväxten av svenska småföretag är värdefull för den svenska ekonomin.  Småföretag skapar 

arbetstillfällen och sätter således många människor i arbete (SOU, 1998:77; Sato, 2012). I 

Företagarnas rapport från 2013 presenteras att sedan 1991 har fyra av fem jobbtillfällen 

skapats av småföretag. Vidare identifierar Företagarna (2013) att småföretag ofta är stabilare 

än större företag under fallande konjunktur. Anledningen grundas främst i småföretagens 

korta beslutsvägar och goda marknadskontakt vilket gör dem flexibla och adaptiva i en 

ogynnsam omgivning (Företagarna, 2013). Detta gynnar den svenska ekonomin under 

lågkonjunkturer och bidrar till en stark ekonomi, inte bara i högkonjunktur.  

1.2	Problemformulering		
Trots småföretagens betydelse för det svenska näringslivet har olika studier visat att växande 

småföretag efter några år tenderar att stöta på svårigheter (Persson, 2004; Gjerløv & 

Guenther, 2012; Krakowski & Bager-Sjögren, 2016). När en entreprenör1 startar ett företag är 

                                                

 

1 Se 2.2.2 Definition av entreprenören 

 



 4 

denne ofta ensam (Jason, Kempster & Ken, 2011) och det finns således inga personer 

företagsledaren kan fördela arbetsbördan på, vilket betyder att företagsledaren under lång tid 

måste sköta arbetsuppgifterna själv (Ylinenpää et al., 2006, s. 59-60). Även efter det att 

småföretaget börjat växa och personal rekryterats tenderar entreprenören fortsätta sköta de 

mer alldagliga arbetsuppgifterna (ibid). Det är inte ovanligt att entreprenören vill bibehålla 

kontroll och vara involverad i alla delar av företagets verksamheter (Företagarna, 2012; 

Burns, 2001, s. 240). Detta blir problematiskt när företaget kommer in i tillväxtfasen då 

entreprenörens arbetsbelastning ökar ytterligare. Denna stora arbetsbelastning och 

splittringen i arbetets karaktär gör det svårt för entreprenören att fokusera på det som är 

viktigt, vilket resulterar i att entreprenören får svårare att leda och styra organisationen på ett 

effektivt sätt. Då är det viktigt att entreprenören funderar på hur småföretagets inre 

organisation ska övergår från en diffus informell organisation till en professionellt styrd 

organisation (Burns, 2001, s. 239; Ylinenpää et al. 2006, s. 79). Dock är struktur av 

arbetsfördelning och roller sällan av hög prioritet i mindre företag, vilket betyder att en tydlig 

organisationsstruktur ofta försummas (ibid). Studier tyder på att organisatoriska förändringar 

är nödvändiga för att försäkra småföretagets överlevnad och dess framgång (Abrahamsson, 

2000). Vidare förespråkas det för att småföretagets prestationsförmåga gynnas av en tydlig 

organisationsstruktur (Mintzberg, 1983; Hill, 2007; Martin, McKelvie & Lumpkin, 2016).  

Greiner (1972) var en av de första att i sin fem-stegs-modell för organisatorisk tillväxt belysa 

vikten av att entreprenören börjar delegera ansvar och arbetsuppgifter. Wang och Poutziouris 

(2010) poängterar vikten av en ledningsstruktur med tydliga ansvarsroller i ett småföretag. 

Entreprenörer som delegerar ansvar och beslutsfattande skapar en dynamisk ledningsstruktur 

samt en tydligare och mer formaliserad ledning inom företaget som kan öka kvalitén på 

beslutsfattningen (Grieve Smith & Fleck, 1987; Wang och Poutziouris, 2010). 

Entreprenörsledda småföretag vilka delegerar ut ansvar och arbetsuppgifter har ofta en högre 

försäljningstillväxt och en mer professionellt styrd verksamhet (Wang och Poutziouris, 2010; 

Allred, 2015). Ett vanligt sätt för entreprenören att öka delegering av ansvar och 

arbetsuppgifter är genom att tillsätta en ledningsgrupp som kan avlasta arbetsbördan av mer 

informella arbetsuppgifter samt större omfattande strategiska beslut (Mariotti & Glackin, 

2012, s. 515). 

Svårigheterna med att få ett småföretag att växa är ett välstuderat ämne bland moderna 

organisationsforskare. Tidigare forskning som studerat vad ett småföretag borde fokusera på 

för att främja tillväxt har ofta utgått från aspekter rörande småföretagets finansiella resurser 
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(Kachlami & Yazdanfar, 2016), marknadsföring (Alford & Page, 2015) och 

produktutveckling (Verhees & Meulenberg, 2004). En annan viktig aspekt för ett småföretags 

överlevnad, som tidigare forskare har belyst, är vikten av delegering av ansvar och 

arbetsuppgifter (Greiner, 1972; Churchill & Lewis, 1983, Mintzberg, 1983, s. 3; Scott & 

Bruce, 1987; Burns, 2001, s. 240), men de utelämnar ofta dess bakomliggande process. Stor 

del av forskningen på området ledning inom småföretag fokuserar på ledarstil och ledarens 

personliga attribut (Cope, Kempster & Perry, 2011; Dunne, Aaron, McDowell, Urban & 

Geho, 2016; Leitch & Volery, 2017). Däremot är forskning gällande strategier om 

implementering av ledningsgrupper samt delegering av ansvar och arbetsuppgifter inom 

småföretag begränsad.  

Vi har identifierat ett gap i litteraturen gällande processen från det att entreprenören inser 

behovet av en ledningsgrupp och delegering av ansvar och arbetsuppgifter tills dess att detta 

implementeras. Vidare saknas det forskning gällande hur delegeringsprocessen till 

ledningsgruppen går till. En ytterligare intressant aspekt, som inte heller berörs utförligt i 

dagens forskning, är hur delegeringen uppfattas av ledningsgruppen. För att bidra till 

forskningen inom detta forskningsområde ämnar vi studera ett tjänsteföretag som befinner sig 

i just denna fas för att identifiera entreprenörens övervägande vid tillsättning av en 

ledningsgrupp, delegering av ansvar och arbetsuppgifter samt hur detta uppfattas av 

ledningsgruppen. Detta leder oss in på uppsatsens huvudsakliga forskningsfråga: 

Vilka är de främsta överväganden som görs av entreprenören vid tillsättning av en 

ledningsgrupp samt under delegeringsprocessen av ansvar och arbetsuppgifter till 

ledningsgruppen i ett småföretag? 

Då studien även ämnar undersöka hur delegeringsprocessen uppfattas av ledningsgruppen har 

uppsatsen en kompletterande forskningsfråga:  

Hur mottas entreprenörens delegering av ansvar och arbetsuppgifter av den tänkta 

ledningsgruppen? 

1.3	Syfte	
Syftet med studien är att bidra till en förståelse för vilka överväganden entreprenören gör vid 

tillsättningen av en ledningsgrupp samt i delegeringsprocessen av ansvar och arbetsuppgifter 

till ledningsgruppen i småföretag. Vidare ämnar vi undersöka hur delegeringen av ansvar och 

arbetsuppgift uppfattas av ledningsgruppens medlemmar.  
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2.	Teoretiskt	ramverk	
Uppsatsens teoriavsnitt ämnar ge läsaren en bakgrundsbild av området som studerats och det 

teoretiska ramverk som uppsatsen baseras på samt redogöra för valet av teoretisk 

utgångspunkt.   

2.1	Val	av	teoretisk	utgångspunkt	
För att besvara uppsatsens forskningsfråga finns det tre centrala fält på forskningsområdet 

som är av relevans att undersöka närmare. Dessa tre fält är småföretagande och 

entreprenöriella utmaningar, ledningsgrupper i småföretag och delegering av ansvar och 

arbetsuppgifter. 

2.2	Teoretiska	begrepp		
2.2.1	Definition	av	småföretag	

Europeiska kommissionen (2017) definierar småföretag med företag som sysselsätter mellan 

10 och 49 arbetstagare, alternativt har en omsättning eller balansomslutning på max 10 

miljoner euro. De företag som sysselsätter färre än 10 arbetstagare, alternativt har en 

omsättning eller balansomslutning på max 2 miljoner euro definierar kommissionen som så 

kallade mikroföretag.  Dessa definitioner används även av Statistiska Centralbyrån (SCB) 

(Poldahl, Wikstedt & Åhman, 2010) vilket möjliggör att definitionen går att applicera direkt 

på statistik från svenska institut och studier. I denna studie kommer definitionerna för små 

företag samt mikroföretag att utgöra begreppet småföretag, även enskilda näringsidkare 

kommer att inkluderas i begreppet. 

2.2.2	Definition	av	entreprenören		

När man pratar om en entreprenör syftar man ofta på en person som startar, äger och driver 

ett företag (Freeman & Varey, 1997; Maltsev, 2016) genom eget eller lånat kapital och 

resurser (Maltsev, 2016). Entreprenören är ofta både ensam ägare och VD under företagets 

första år. Detta är definitionen för en entreprenör som kommer användas i den här studien.  

2.2.3	Definition	av	ledningsgrupp	

Mattsson (1992) redogör för att det finns många olika benämningar på ledningsgrupper, men 

att den gemensamma nämnaren oftast är att ledningsgruppens huvudsakliga funktion är att 

komplettera företagsledaren. I mer formella grupper blir denna kompletterande funktion mer 

fokuserad på mål, strategier och utvecklingsplanering, medan mindre formella grupper 

snarare fokuserar på att diskutera den operativa verksamheten (Mattsson, 1992).  
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Mattsson definierar ledningsgrupp som “Ett antal ledande personer inom en organisation 

inklusive dess chef, vilka på ett planerat sätt arbetar i gruppform för att effektivisera 

ledningen.” (Mattsson, 1992, s. 11), vilket också kommer ligga till grund för vår definition av 

ledningsgrupp. 

2.2.4	Arbetsfördelning	och	samordning	

Inom organisationsforskning är arbetsfördelning och samordning två fundamentala och 

ständigt återkommande begrepp. Mintzberg (1983, s. 3) presenterar arbetsfördelning som 

uppdelningen av arbetsuppgifter bland anställda, vilken till stor del styrs av vilket arbete som 

ska göras, under vilka förutsättningar samt vilka resurser man har tillgängliga. Samordning 

handlar om arbetet med att koordinera arbetsfördelningen inom organisationen och bygger på 

kontroll och kommunikation, utöver den nämnda koordineringen (ibid). Av relevans för 

denna studie presenterar Mintzberg (1983, s. 4) samordningskonceptet direkt tillsyn (direct 

supervision) som främst blir aktuellt när organisationen sysselsätter fler än 6 personer. Direkt 

tillsyn syftar till att en person tar ansvar för och styr arbetet samt ger instruktioner för och 

bevakar arbetet. Det är således en ensam person som koordinerar organisationens 

verksamhet.  

2.3	Småföretag		
2.3.1	Entreprenörens	roll	i	den	organisatoriska	förändringen	

Det finns flera organisationsteoretiker som genom åren redogjort för de olika faser ett 

småföretag genomgår under dess tillväxtperiod. Greiner (1972) var en av de första som i sin 

fem-fas-tillväxt-modell förklarar olika tillväxtfaser ett företag går igenom.  Burns (2001, s. 

248) redogör för entreprenörskap och de kriser och utmaningar entreprenören kan möta vid 

tillväxt i småföretaget, vilket tar avstamp i Churchill & Lewis (1983) tillväxtmodell. Vidare 

presenterar även Burns (2001, s. 248) hur entreprenörens roll i företaget samt hur dennes 

arbetsuppgifter förändras över tiden i varje steg. Greiner (1972) och Burns (2001) 

tillväxtmodeller för företag har sammanställts för att identifiera entreprenörens roll i den 

organisatoriska förändringen.   

I det första steget existens utför entreprenören alla företagsrelaterade uppgifter (Burns, 2001, 

s. 248). När företaget växer ökar behovet av en stark ledare, en situation som kallas 

ledarskapskrisen (Greiner, 1972). Det är då av vikt att entreprenören utvecklas till ledare för 

småföretaget istället för att ersättas av en utomstående chefsperson för att se till behovet av 

en tydlig företagsvision samt styra företaget mot ett visst mål (ibid). 
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I nästa steg, överlevnad, är entreprenörens arbetsuppgifter i stort sett identiska med de i 

föregående steg (Burns, 2001, s. 248). Entreprenören är fortfarande spindeln i nätet, till 

vilken alla vänder sig med frågor (ibid). Dock växer entreprenörens arbetsbörda vilket 

betyder att arbetsuppgifterna bör delegeras till de andra personerna i företaget (ibid). Men 

med anledning av att entreprenören tenderar att vilja vara inblandad och kontrollera allt finns 

det en ovilja hos entreprenören att delegera ansvaret, vilket benämns som autonomiskrisen 

(Greiner, 1972). För att företaget ska kunna nå nästa steg i tillväxtfasen är det väsentligt att 

entreprenören ändrar sitt beteende och istället även låter andra åta sig aktiviteter i företaget 

(ibid).  

Under steget succé har entreprenören kompletterats med en företagsledning (Burns, 2001, s. 

248). Entreprenören bör här fokusera på de övergripande, större aktiviteterna och delegera 

mer ansvar åt enhets eller underordnade chefer för att företaget ska överleva denna tillväxtfas 

(Greiner, 1972). Vidare bör entreprenören uppmuntra företagstillväxt genom att motivera de 

anställda, vilket syftar tillbaka på utdelning av mer ansvar och auktoritet till chefer och 

anställda på de lägre nivåerna i företaget (ibid). Dock kan entreprenören falla tillbaka i gamla 

banor och åter vilja få kontroll över arbetsuppgifter eller delar av verksamheten, vilket 

benämns som kontollkrisen (ibid). Det är när företagsledningen upplever att de tappar 

kontrollen över verksamheten som företaget riskerar att gå förlorat (ibid). Således är det 

viktigt att företagsledaren kommer med en ny samordningsstruktur för företaget för att säkra 

dess överlevnad (ibid). 

I det sista steget, avstamp, är arbetsrollerna i företaget tydligt definierade och det är nu 

framträdande att entreprenören och ledningen ansvarar för den operativa och strategiska 

planeringen (Burns, 2001, s. 248). Den kris som här kan uppstå är den röda linje-krisen 

vilken syftar till arbetstagare som är missnöjda med den eventuella byråkratiska strukturen 

som har utvecklats (Greiner, 1972).  

2.3.2 Utmaningar för småföretag		

Davidsson, Delmar och Wiklund (2001) kategoriserar tillväxthinder i småföretag som 

antingen interna eller externa, samt att dessa därefter är antingen materiella eller 

immateriella. Författarna beskriver mer ingående hur dessa olika hinder ser ut, av vilka för 

denna uppsats interna och materiella hinder och interna och immateriella hinder kommer 

vara av relevans.  
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Interna och materiella hinder syftar på interna brister gällande exempelvis rutiner och 

kompetens (Davidsson et al., 2001). Davidsson et al. (2001) identifierar kompetensbehov och 

kompetensgap som huvudsakliga faktorer till dessa tillväxthinder.  

Interna och immateriella hinder syftar främst till begränsningar i lednings- och resursfaktorer. 

Detta kan exempelvis vara bristande kunskaper inom företagsledningen om hur företaget ska 

styras optimalt. Vidare presenteras betydelsen av individuella skillnader inom företaget, där 

generell begåvning och förståelse för styrning i den aktuella omgivningen med tillgängliga 

resurser är en förklaring till varför småföretag är mer eller mindre framgångsrika. 

(Davidsson, 2001) 

Lee (2013) presenterar att ledarskap kan vara ett hämmande hinder för snabbt växande 

företag. Han menar att förändringar som sker vid tillväxt kan skapa problem för ledare, 

exempelvis krävs det att ledaren söker nya möjligheter för företaget, identifierar hinder och 

problem samt lyckas integrera ny arbetskraft och utveckla organisationsstrukturer. Vidare 

menar Lee (2013) att dessa utmaningar kan leda till försämrad beslutsfattning inom ledningen 

då det ställs mycket krav på ett fåtal, om inte enstaka, individer inom organisationen. Således 

krävs det av entreprenören att lyckas med varje steg i ledningen av företaget under kraftig 

tillväxt, något som ställer krav på färdigheter inom ledarskap (ibid). Då entreprenörer ibland 

ogärna tar in extern hjälp för att klara av detta, kan ledningen bli ett problem för snabbt 

växande företag (ibid).  

2.4	Ledningsgrupp	i	småföretag		
2.4.1	Vikten	av	en	ledningsgrupp	i	småföretag	

Fördelarna med en ledningsgrupp kan bli påtagliga i småföretag (Brunninge, Nordqvist och 

Wiklund, 2007; Eisenhardt, 2013). Brunninge et al. (2007) förklarar detta med att 

informationsleden i småföretag är korta och ledningsstrukturen ofta flexibel vilket leder till 

att ledarskapsgrupperna blir involverade i och kan påverka stora delar av den operativa 

verksamheten. Avdelningarna, framförallt i småföretag, är sällan renodlat specialiserade på 

exempelvis marknadsföring eller produktion, utan istället arbetar ofta olika delar interaktivt 

med varandra under direkt styrning av ledningen i företaget (Brunninge et al., 2007). Då 

ledningen i företaget vanligtvis består av en person, VD, som också ofta är ägaren, riskerar 

företaget att bli för beroende av en individs individuella färdigheter och ledarskapsförmågor, 

något som kan göra beslutsfattandet ensidigt och stelt (Brunninge et al., 2007). Att tillsätta en 

ledningsgrupp bestående av flera personer, till skillnad från en ensam ledare, kan för ett 

småföretag vara fördelaktigt då detta kan; ge bredare kompetens inom själva 
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beslutsfattningen; bidra med diversifierad kompetens vilket ger bredare perspektiv inom 

ledningen; möjliggöra mer omfattande konstruktiv problemlösning; öka kreativitet inom 

beslutsfattningen inom företaget; samt öka förmågan att hantera och genomföra förändringar 

(Brunninge et al., 2007).  

2.4.2	Utformning	av	ledningsgrupper		

Eesley, Hsu och Roberts (2014) studerade 2 067 företag för att undersöka hur 

gruppkomposition inom ledningsgrupper bör utformas beroende på omgivning och 

affärsstrategi. De menar att de första besluten om kompositionen och implementeringen av 

ledningsgrupper formar framtida beteenden, framtida organisationsstrukturer och som resultat 

av detta även företagets prestation. Dessa tidiga beslut kan vara svåra att ändra på i efterhand 

och det är således viktigt att de är i linje med företagets strategiska mål och omgivning. 

Eesley et al. (2014) fann empiriskt stöd för att företag som söker innovation bör utforma 

professionellt specifika ledningsgrupper för att koncentrera kompetens till deras unika nisch. 

Företag som inte hade innovation som främsta mål drog istället fördel av att ha diversifierade 

ledningsgrupper då dessa skapade en mer flexibel ledning med bredare kompetens. Vidare 

presenteras att homogena ledningsgrupper, det vill säga ledningsgruppen bestående av 

medlemmar med likartad erfarenhet och kompetens, är snabbare i beslutsfattande och 

arbetsutförande medan heterogena ledningsgrupper bestående av medlemmar med 

diversifierad erfarenhet och kompetens, har ett bredare spektrum av färdigheter, information 

och erfarenheter. 

Eisenhardt (2013) fann i sin metaanalys att grupper med 4-5 medlemmar, grupper med 

diversifiering bland ålder och erfarenheter samt grupper med erfarenhet av att arbeta 

tillsammans var speciellt viktiga faktorer bland ledningsgrupper som skapat påtaglig tillväxt i 

sina företag. En ledningsgrupp med fler medlemmar med unika egenskaper och färdigheter 

krävs för att hantera de mångsidiga och dynamiska processer som skapar och bibehåller 

tillväxt i ett småföretag (Eisenhardt, 2013; Gulati & DeSantola, 2016). Även individer med 

liten erfarenhet kan bidra med värdefulla insikter och idéer som komplement till de mer 

erfarna (Eisenhardt, 2013). Denna diversifiering tillsammans med att tidigare ha arbetat med 

varandra är enligt Eisenhardt viktiga komponenter för att ledningsgruppen skall fungera 

optimalt i arbetet med att främja tillväxt i ett småföretag (Eisenhardt, 2013).  
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2.5	Delegering	av	ansvar	och	arbetsuppgifter	
2.5.1		Vikten	av	delegering	av	ansvar	och	arbetsuppgifter	

Principen av delegation syftar till att det sker ett överlämnande av arbetsuppgifter till en 

underordnad. Således överlämnas även beslutsrätten (Rimler & Humphrey, 1976). I takt med 

att ett företag expanderar tenderar det att tillkomma fler och komplexare arbetsuppgifter och 

genom att delegera arbetsuppgifter och ansvar till de anställda får företagsledaren mer tid att 

ägna sig åt planering och mer övergripande strategiska beslut (Stefan & Sambotin, 2010). Ett 

av de huvudsakliga problemen som uppstår i ett företag är företagsledares bristfälliga 

delegering till de anställda, vilket Cuba och Milbourn (1982) menar hämmar de anställdas 

utveckling till att bli kvalificerade till en position med större ansvarsområde samt resulterar i 

att de anställda arbetar ineffektivt.  

2.5.2	Delegeringsprocessen	enligt	Rimler	och	Humphreys		

Trots faktumet att ansvarsdelegering anses skäligt när småföretaget befinner sig i en 

tillväxtfas kan problemet ligga i att entreprenören som startat småföretaget inte har några 

tidigare erfarenheter av rollen som ledare och samordnare och därmed inte vet hur man ska 

gå tillväga för att delegera ansvar och arbetsuppgifter (Rimler & Humphrey, 1976). Rimler 

och Humphrey (1976) presenterar fyra företeelser en ledare bör tänka på för att uppnå en 

lyckad delegeringsprocess. 

1. Kontinuerlig kontakt - När ansvar eller auktoritet delegeras ut till en anställd bör ledaren 

inte helt släppa taget. Ledaren bör finnas till hand för att coacha den anställde för att denne 

ska kunna utvecklas i sin nya ansvarsroll. Således bör ledaren ha en fortsatt kontinuerlig 

kontakt med den anställde.  

2. Inte “dumpa” arbetsuppgifter - Det finns både roliga och mindre roliga arbetsuppgifter 

som måste genomföras i ett småföretag. Vid delegering av arbetsuppgifter gäller det således 

att företagsledaren inte enbart delegerar ut de mindre roliga och utvecklande 

arbetsuppgifterna till de anställda, då det finns en risk att de anställda får en negativ 

upplevelse gällande att få ta sig an delegerade arbetsuppgifter. Om det finns en negativ attityd 

gentemot detta finns det en risk att de inte kommer utföras på bästa möjliga sätt vilket kan 

hämma företagets utveckling och framgång. 

3. Delegera ut hela aktiviteten - Ledare har en tendens att enbart delegera arbetsuppgifter 

eller delar av arbetsuppgifter som är mindre viktiga för ledaren eller för företaget. Genom att 

bara delegera delar av eller mindre viktiga arbetsuppgifter signalerar ledaren ut att han inte 
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tror på sina anställda. Här menar författarna att det är viktigt att ledaren är villig att låta de 

anställda begå sina egna misstag som de kan lära och utvecklas ifrån. 

“Effective delegation allows mistakes to be made in a low-risk and controlled environment, 

thus enabling learning and expanded abilities and capabilities to go hand in hand” - (Rimler 

& Humphrey, 1976, s. 44) 

4. Bedömning direkt efter utförande - För att kunna använda delegeringsprocessen som ett 

verktyg för personlig utveckling är det av vikt att direkt efter att arbetsuppgiften är utförd ge 

feedback. 

2.6	Sammanfattning	av	det	teoretiska	ramverket		
Uppsatsens teoretiska ramverk behandlar teorier gällande småföretagande, ledningsgrupper 

och delegering samt arbetsfördelning och samordning. Ett småföretag startas upp av 

entreprenören som normalt är både ensam ägare och VD under småföretagets första år. Då 

det inte alltid finns tydliga avdelningar eller sektioner i ett småföretag sker den operativa 

verksamheten vanligtvis under ledning av entreprenören tillika VD. Arbetsfördelning och 

samordning berör hur arbetsuppgifter fördelas i organisation och hur dessa därefter 

koordineras för en effektiv verksamhet. När entreprenörens arbetsbörda växer är det av vikt 

att arbetsuppgifter delegeras ut i företaget, även om entreprenören själv vill vara involverad i 

utförandet av arbetsuppgifterna, för att kunna fokusera på att leda verksamheten och styra 

företaget i rätt riktning. Genom att tillsätta en ledningsgrupp i småföretaget får dock 

verksamheten tillgång till varierad ledarskapskompetens och andra färdigheter som kan 

komplettera entreprenören i ledningen av företaget.  

2.7	Källkritik			
Vi har byggt det teoretiska ramverket på samtida vetenskapliga artiklar för att inkludera 

aktuella teorier och forskning, men även inkluderat äldre teorier och litteratur då dessa ligger 

till grund för många av de mer moderna teorierna samt för att bygga en bred litterär grund.  

Uppsatsen studerar det valda forskningsområdet utifrån förståelsen att det finns ett gap i 

forskningen. Dock är det viktigt att ha i åtanke att litteraturgenomgången som genomförts är 

tids- och resursbegränsad. Man bör således vara medveten om att litteraturgenomgången inte 

är heltäckande och att det kan finnas litteratur som förklarar det gap vi har identifierat.  

Vi har i så stor utsträckning som möjligt byggt det teoretiska ramverket på forskningsartiklar. 

Källan Allred (2015) är dock publicerad i ett mer populistiskt sammanhang, vilket kan 

minska dess trovärdighet som forskningskälla. Vi är medvetna om att litteratur likt denna inte 
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är optimalt att inkludera i en problematisering men motiverar ändå detta med att forskningen 

som finns på området är begränsad och att det därför varit svårt att hitta ansedd litteratur på 

alla områden.  

3.	Metod		
I detta kapitel redogörs hur vi har gått tillväga för att besvara studiens frågeställning och dess 

syfte. Vidare presenteras vilket företag studien har utförts på, hur det empiriska materialet har 

samlats in samt kritik riktad mot metoden. 

3.1	Forskningsstrategi	
Målet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur entreprenören resonerar kring delegering 

av ansvar och arbetsuppgifter, hur denne går tillväga i delegeringsprocessen samt hur detta 

uppfattas av mottagarna. För att lyckas med detta genomfördes en kvalitativ studie av ett 

småföretag som befinner sig i just denna fas. 

Vid kvalitativ forskning är ofta ord, samtal och iakttagelser det primära tillvägagångssättet 

för att samla in och analysera data (Bryman & Bell, 2011, s. 390). Kvalitativ forskning kan 

genomföras på olika vis. En av de metoder som vanligen kommer på tal när man pratar om 

kvalitativ forskning är kvalitativa intervjuer (Bryman och Bell, 2011, s. 475), vilka kommer 

användas i denna studie. Det finns olika utformningar av kvalitativa intervjuer och för denna 

studie använde vi oss av semistrukturerade intervjuer (se 3.3.2 Planering och utförande av 

semistrukturerade intervjuer). 

3.2	Forksningsdesign	
Fallet som denna studie kommer undersöka är arbetet med tillsättningen av en ledningsgrupp 

och en påbörjad delegeringsprocess av ansvar och arbetsuppgifter i småföretaget Sofrosyne 

AB (Sofrosyne).  

Fallstudier studerar företeelser, omständigheter och fenomen i sina naturliga kontexter genom 

att utforska verkliga fall relaterade till och representativa för ämnet man undersöker. 

Fallstudier kan ge djup förståelse och insikt för det specifika området man studerar och ger 

ofta goda möjligheter att besvara frågor som varför?, vad? och hur?. Detta gör att fallstudier 

lämpar sig väl till utforskande och förklarande studier. Insamlingsmetoder som intervjuer, 

observationer, dokument och enkäter kan alla användas i fallstudier. (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012, s.179)  

Att studera ett enskilt fall är fördelaktigt ifall det kan ge speciellt intressant och specifik 

information gällande det man undersöker samt kring unika situationer som få har studerat 
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förut (Saunders et al, 2012, s.179). En viktig del i en enfallsstudie är att tydligt förankra det 

valda fallet till utformningen av studiens forskningsfråga och syfte (Saunders et al, 2012, 

s.179). Vid fallstudier är man intresserad av en analytisk generalisering eller en 

generalisering gentemot teorier, snarare än en statistisk generalisering. En fallstudie baserat 

på ett enskilt fall kan användas för att visa att teorin har stöd i empiri. Att bara studerat ett fall 

ska således inte ses som ett hinder, utan istället som ett strategiskt metodval för att bidra till 

forskningen genom att belysa en teori genom ett relevant empiriskt fall. (Klenke, 2016, s.67-

68) 

Eisenhardt (1989) menar att fallstudier är speciellt användbara i studier där 

forskningsområdet är nytt eller enbart studerats i begränsad omfattning. Teorier och resultat 

från fallstudier anses ofta, ifall genomförda på ett professionellt sätt, ha hög empirisk validitet 

på grund av den tydliga verklighetsförankringen och möjligheten till djupgående analys. Att 

använda fallstudie kan vara passande ifall man vill fylla ett gap i litteraturen (Eisenhardt, 

1989). Detta stödjer vårt val att använda en fallstudie för att bidra till det forskningsgap vi 

identifierade i problematiseringen eftersom den process vi undersökt inte studerats i större 

utsträckning tidigare. 

3.3	Praktiskt	tillvägagångssätt	
3.3.1	Val	av	studieobjekt		

Enligt Eisenhardt (1989) kan faktorer som möjligheter till kontakt, geografiska skillnader och 

andra diverse begränsningar i tillgänglighet påverka vilket urval som är möjligt för studien. I 

den här studien har småföretaget Sofrosyne undersökts för att få en djupare förståelse för 

vilka överväganden entreprenören gör vid tillsättning av en ledningsgrupp samt när 

entreprenören delegerar ut ansvar och arbetsuppgifter. Sofrosyne kontaktade själv Uppsala 

Universitet med anledning av att de ville få ett yttre perspektiv på företagets ledningsstruktur. 

Således skrevs uppsatsen på uppdrag av Sofrosyne. Då företaget nyligen tillsatt en 

ledningsgrupp ansåg vi företaget passande som empiriskt fallföretag för vår studie. Således 

fanns tillgänglighet och samarbetsvilja vilket gav goda förutsättningar för uppsatsens 

undersökning.  

Vid val av respondenter för de semistrukturerade intervjuerna valde vi därför att intervjua 

Erland Olsson, grundaren tillika VD för Sofrosyne, då studiens primära forskningsfråga 

ämnar besvara vilka entreprenörens främsta överväganden är inför tillsättning av en 

ledningsgrupp samt under delegeringsprocessen. Vidare valde vi även att intervjua tre 

anställda på Sofrosyne vilka tillsammans med Olsson utgör företagets ledningsgrupp. Dessa 
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personer valdes ut för att få en insikt och djupare förståelse för hur mottagarna, det vill säga 

personerna i ledningsgruppen, uppfattar delegeringsprocessen av ansvar och arbetsuppgifter.  

	3.3.2		Planering	och	utförande	av	semistrukturerade	intervjuer	

Kvalitativa intervjuer är att föredra vid en studie där man vill förstå situationen utifrån den 

intervjuades perspektiv, då kvalitativa intervjuer möjliggör öppnare svar (Bryman och Bell, 

2011, s. 474) och forskarna kan således få en god uppfattning om vad intervjupersonen 

upplever betydelsefullt och väsentligt. I denna studie använde vi oss av semistrukturerade 

intervjuer med anledning av att vid semistrukturerade intervjuer använder sig forskaren av 

relativt detaljerade teman som ska beröras under intervjun, men att respondenten har 

möjligheten att på ett friare sätt besvara frågeställningarna samt att forskaren är mer flexibel 

till att ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 2011, s. 476).  

Enligt Bryman och Bell (2011, s. 475-476) finns det ingen generell definition på vad en 

intervjuguide ska innefatta, men gällande intervjuer av semistrukturerad karaktär handlar 

intervjuguiden om en lista med frågor vilka ska beröras vid intervjutillfället. Det är 

fördelaktigt om intervjuaren inför intervjun strukturerar upp frågeställningarna enligt teman 

eller använder sig av olika temaområden, vilka kan diskuteras fritt (ibid). Inför de inledande 

fyra semistrukturerade intervjuerna skapade vi två intervjuguider (Bilaga 1, 8.1 Intervjuguide 

för semistrukturerad intervju med Olsson (VD) respektive Bilaga 2, 9.1 Intervjuguide för 

semistrukturerad intervju med ledningsgruppen exklusive Olsson) då vi ville ställa olika typer 

av frågor till VD och till de övriga personerna i ledningsgruppen. Intervjuguiden för intervjun 

med VD delades in i två teman. Inledningsvis ställde vi frågor gällande processen av 

tillsättningen av ledningsgruppen för att undersöka hur respondenten resonerat innan och 

under tillsättningen. Därefter undersöktes hur delegering av ansvar och arbetsuppgifter går till 

i småföretaget för att skapa en en förståelse för vilka överväganden entreprenören gör i 

delegeringsprocessen. I intervjuguiden för ledningsgruppen ställde vi frågor om deras roll i 

ledningsgruppen, beslutsfattandeprocessen i ledningsgruppen samt om delegering för att få en 

förståelse för hur de uppfattar delegeringsprocessen och ledningsgruppens funktion i 

småföretaget. 

Saunders et al (2012, s.192) påpekar att det är av vikt att intervjuaren förstår på vilket sätt 

denne kan påverka och leda respondenten. Således bör intervjuaren inte ställa ledande frågor 

(Bryman & Bell, 2011, s. 477), samt använda ett språk som respondenten förstår (Saunders et 

al., 2012, s. 192). Dessa grundläggande råd följdes vid skapandet av intervjuguiden för denna 

studie. Samtliga primära frågor var av öppen karaktär för att vi som intervjuare inte skulle 
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riskera att leda respondenten utan att istället låta respondenten prata fritt om hur denne 

upplever de situationer och processer som diskuterades under intervjun.  

Vi genomförde intervjuer med samtliga fyra medlemmar i Sofrosynes ledningsgrupp, 

inkluderat företagets VD, för att få en omfattande insikt och förståelse för tillsättningen av 

ledningsgruppen samt delegeringsprocessen. Samtliga intervjuer var mellan 10 och 40 

minuter långa och i Tabell 1 redogörs för var och när respektive intervju ägde rum. Samtliga 

intervjuer leddes av en av uppsatsförfattarna. Orsaken till att endast en ledde intervjuerna var 

att en intervju med två intervjuare bedömdes kunna hämma tydlighet i intervjusamtalet. Dock 

var den andra närvarande under samtliga intervjuer vilket ansågs lämpligt då 

uppsatsförfattaren kunde bidra med anteckningar och eventuella följdfrågor under intervjun.  

Samtliga intervjuer spelades in på röstmemo för att intervjuaren lättare skulle kunna delta 

aktiv i intervjusamtalet och inte behöva ta anteckningar av hela samtalet. Genom att spela in 

intervjusamtalet möjliggjordes det även för att gå tillbaka och minnas både hur frågorna 

ställdes och hur svaren presenteras. Respondenten fick inför varje intervju godkänna att 

intervjusamtalet spelades in. Samtliga intervjumaterialet transkriberades efter det att 

intervjuerna genomförts för att sedan sammanställas på ett välstrukturerat och sammanfattat 

vis för att på ett systematiskt sätt kunna presenteras i uppsatsen resultatkapitel. Det 

transkriberade materialet sammanställdes genom färgkodning där olika färger symboliserade 

olika teman. 

Datum Plats Respondent 

2017-04-25 Sofrosynes kontor, Uppsala Personligt ombud & Internrevisor 

2017-04-25 Sofrosynes kontor, Uppsala MAS & Biträdande verksamhetschef 

2017-05-03 Sofrosynes kontor, Uppsala VD 

2017-05-03 Sofrosynes kontor, Uppsala VD-sekreterare 

2017-05-16 Mailkorrespondens Personligt ombud & Internrevisor 

2017-05-16 Telefonintervju MAS & Biträdande verksamhetschef  

2017-05-16 Telefonintervju VD 

2017-05-16 Telefonintervju VD-sekreterare 

Tabell 1. Intervjuschema för intervjuer med ledningsgruppen 
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	3.3.3	Planering	och	utförande	av	kompletterande	intervjuer	

Med anledning av att vi genomförde de första intervjuerna med ledningsgruppen innan det att 

vi genomförde intervjun med Olsson uppstod det nya frågor av relevans att fråga 

ledningsgruppen om. Vidare upplevde vi att vi inte fick svar på alla önskade frågor under 

intervjuerna vid första intervjutillfället. Således bestämde vi att hålla kompletterande 

intervjuer vilka var av mer strukturerad karaktär för att försäkra oss om att få svar på alla 

frågor vi önskar.  Även inför de kompletterande intervjuerna skapades individuella 

intervjuguider för Olsson och respektive ledningsgruppsmedlem (Bilaga 1, 8.2 Intervjuguide 

för kompletterande intervju med Olsson (VD) respektive Bilaga 2, 9.2 Intervjuguide för 

kompletterande intervju med ledningsgruppen exklusive Olsson). Anledningen till detta var 

att vi ville ha mer specifik information om respektive medlems upplevelser gällande arbetet 

med ledningsgruppen i Sofrosyne.  

Tre av de fyra kompletterande intervjuerna hölls via telefon medan den fjärde skedde via mail 

då ett personligt möte vid tidpunkten inte var möjlig.  I Tabell 1 redogörs för var och när de 

kompletterande intervjuerna ägde rum med respektive respondent. Likt de strukturerade 

intervjuerna, med undantag av den som skedde via mailkorrespondens, var båda 

uppsatsförfattare närvarande men intervjun hölls endast av en. Vi använde oss av telefonens 

högtalarfunktion vilket möjliggjorde inspelning av intervjuerna.  

	3.4	Operationalisering	
För att undersöka vilka överväganden entreprenören gör vid tillsättningen av en 

ledningsgrupp och vid delegering av ansvar och arbetsuppgifter valde vi att inledningsvis 

undersöka varför denne kände ett behov av att tillsätta ledningsgruppen. Detta för att 

identifiera om den bakomliggande orsaken är relaterbar till de teorier kring entreprenöriella 

och organisatoriska förändringar i småföretag, vilka vi redogjort för i det teoretiska 

ramverket, eller om det kan finnas andra orsaker som dagens forskning inte omfattar. Således 

ställdes fråga 4-11 för att få en djupare insikt i entreprenören resonemang (Bilaga 1).  

Vidare undersökte vi hur beslutfattningsprocesser ser ut i företaget samt vilka som fattar 

besluten med hjälp av fråga 12-13 (Bilaga 1). För att också få en förståelse för hur 

entreprenören resonerar när han delegerar ut arbetsuppgifter, hur han går tillväga när han 

delegerar ut arbetsuppgifter samt om hans övervägningar och agerande överensstämmer med 

teoretiska rekommendationer ställdes fråga 15-18 (Bilaga 1).  
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Under intervjuerna med medlemmarna i ledningsgruppen ställdes fråga 1-4 (Bilaga 2) för att 

få en uppfattning om hur ledningsgruppen själva uppfattade sin roll i ledningsgruppen samt 

undersöka om deras uppfattning överensstämmer med entreprenörens eller inte. Vidare 

ställdes fråga 5-7 för att undersöka hur medlemmarna i ledningsgruppen uppfattar och 

huruvida de accepterar delegeringen av ansvar och arbetsuppgifter, men även för att urskilja 

huruvida ledningsgruppens föreställningar stämmer överens med entreprenörens mål (Bilaga 

2). 

3.5	Metoddiskussion	
När man utför kvalitativ forskning är det viktigt att man tar hänsyn till trovärdigheten.  Enligt 

Bryman och Bell (2011, s. 402) är en kvalitativ forskning trovärdig om den är tillförlitlig. Att 

en forskning är tillförlitlig betyder att man ska kunna genomföra samma undersökning på nytt 

och nå samma resultat (Bryman & Bell, 2011, s. 402). I en kvalitativ undersökning kan det 

uppstå problem gällande vad som benämns vid reliabilitet på grund av att forskare i en 

kvalitativ intervju själva tolkar svaren, vilket minskar den kvalitativa forskningens 

tillförlitlighet, något vi varit medvetna om. När forskningsresultatet speglar verkligheten ökar 

tillförlitligheten (Bryman & Bell, 2011, s. 402).  På grund av tids- och resursbegränsningar 

genomfördes denna studie på ett fallföretag. Även om vi funnit stöd i forskning gällande 

fördelar med enfallsstudier samt att man vid kvalitativa studier är intresserade av en analytisk 

generalisering snarare än en statistisk, bör man ändå belysa de eventuella begränsningarna 

detta medför. Då vi bara studerat ett företag finns det risker att resultaten vi kommer fram till 

inte går att applicera på andra företag med exempelvis annorlunda organisationsstruktur, 

storlek, branschtillhörighet, mognad etc. Studiens främsta syfte var å andra sidan inte att 

skapa ett generaliserbart resultat utan att bidra till de gap i forskningen vi identifierade vid 

litteraturgenomgången samt att ge en fallspecifik analys av ett småföretag i 

implementeringsfasen av en ledningsgrupp. Med detta motiverar vi studiens trovärdighet trots 

fallstudie av ett företag.  

För att vidare öka trovärdigheten i denna studie försökte vi skapa intervjufrågor som på bästa 

sätt genererar svar på undersökningens frågeställning. Dessutom har vi förmedlat det resultat 

vi fått till respondenterna för att få bekräftat att den beskrivning vi har formulerat är korrekt. 

Detta kallas responsvalidering och är något som ökar undersökningens trovärdighet då 

respondenterna anser att det resultat som presenteras ligger i linje med vad de faktiskt sagt.  

Det är också viktigt att ta hänsyn till äktheten vid en kvalitativ forskning. Då vi har intervjuat 

både VD och resterande medlemmar i ledningsgruppen i fallföretaget gällande ledningsgrupp 
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samt delegeringsprocessens utformning och funktion har vi fått ta del av de olika 

uppfattningar och åsikter som finns i gruppen vilket ger en rättvis bild av verkligheten. Detta 

ökar studiens äkthet. En kvalitativ undersökning anses även ha hög äkthet när den hjälper 

respondenterna att få en insikt i hur andra personer i samma miljö tänker, vilket kallas 

pedagogisk autenticitet (Bryman & Bell, 2011, s. 405). Då hela ledningsgruppen kommer få 

ta del av resultatet från vår studie kommer de få bättre förståelse för hur de andra upplever 

situationerna vilket ger vår studie en högre äkthet.  

När man genomför fallstudier vill man ofta samla in data från olika källor i sitt valda fall. Det 

kan exempelvis handla om att kombinera intervjuer med interna dokument dels för att öka 

förklaringsgraden av insamlad data, för att säkerställa att man tolkat insamlat data på rätt sätt. 

Tanken i denna studie var att komplettera intervjuer med dokument från Sofrosynes intranät, 

just för att uppfylla det som förklaras ovan. Dock märkte vi längre in i studien att syftet med 

uppsatsen tog en form sådan att vi inte fick någon användning för dokumenten. Vi har således 

baserat vår empiriska data på intervjuer med ledningsgruppen och VD. Detta är något vi är 

medvetna om och har tagit hänsyn till. 

Då VD för Sofrosyne själv kontaktade Uppsala Universitet med uppdragsförslaget var han, 

och troligtvis även ledningsgruppen, redan införstådda på vilken infallsvinkel studien skulle 

ta. Detta är något man bör ha i åtanke då det skulle kunna påverka respondenternas svar i 

intervjuerna. Vidare är urvalet litet vilket gör att det är lättare för läsaren att urskilja vem av 

respondenterna som har uttryckt vad. Därmed försvinner anonymiteten indirekt om läsaren är 

bekant med Sofrosyne. Då alla respondenter från ledningsgruppen var medvetna om att VD 

för småföretaget ville ta del av uppsatsens resultat fanns en risk för att respondenterna skulle 

försköna sina svar. Vi gav respondenterna möjligheten att vara helt anonyma med sina svar 

både gällande profession och namn. Dock godkände tre av fyra respondenter att de namngavs 

i uppsatsen. Då en av respondenterna inte ville detta men godkände att professionen uppgavs 

i uppsatsen valde vi att benämna alla respondenter med deras profession.  

En risk med att genomföra semistrukturerade intervjuer när man undersöker en specifik fråga 

är att respondenten inte svarar specifikt på det man önskar, vilket inträffade oss, varför vi höll 

kompletterande intervjuer. Vi insåg efteråt att om vi istället hade genomfört en strukturerad 

intervju hade vi troligen fått tydliga svar redan vid första intervjutillfället. Vid strukturerade 

intervjuer frågar intervjuaren respondenten intervjufrågor utifrån ett i förväg bestämt 

intervjuschema. Dock finns risken vid en strukturerad intervju att intervjufrågorna blir 

vinklade och att svaren blir något styrda utifrån undersökningens syfte. Vidare är vi medvetna 
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om att intervjuerna var av varierande längd och att några var relativt korta. Detta är dock inte 

något vi ser som ett problem då vi identifierade att det efter de initiala intervjuerna behövdes 

mer information och genomförde således kompletterande intervjuer sådana att vi totalt sett 

fick tillräckligt omfattande material att genomföra studien på. En intervju fick även 

genomföras via mail på grund av att varken personligt möte eller telefonkontakt var möjlig. 

Detta gjorde att vi i den intervjun inte kunde ställa följdfrågor, men då alla eventuella 

följdfrågor inkluderade i intervjuguiden togs med bedöms detta vara tillräckligt som 

kompletterande intervju. 

Man bör vara medveten om att en kvalitativ studie likt denna kräver tolkning, dels 

respondenternas tolkning av intervjufrågorna, dels vår egen tolkning av respondenternas svar. 

Även teorier och analys är av sådan karaktär att det inte alltid går att få definitiva svar eller 

förklaringar till observationer och företeelser, utan det är forskarnas uppgift att applicera och 

dra slutsatser. Detta är något man bör ha i åtanke när man utvärderar resultat och utfall i 

uppsatser av sådan karaktär. 

	4.	Resultat	
I detta kapitel redovisas det empiriska material som samlats in via intervjuer för att besvara 

studiens frågeställningar. Inledningsvis ges i detta kapitel en djupare inblick i småföretaget 

Sofrosyne AB (Sofrosyne). Vidare presenteras det empiriska materialet från intervjuer med 

företagets VD samt övriga medlemmar i företagets ledningsgrupp. 

	4.1	Fallföretaget	Sofrosyne	AB	
Småföretaget Sofrosyne är en avknoppad vårdverksamhet från Uppsala Kommun. Företaget 

grundades år 2009 av dess VD Erland Olsson. Olsson är i grunden utbildad 

specialistsjuksköterska inom psykiatrin och har sedan 20-årsåldern jobbat inom sjukvården. 

Innan Olsson startade Sofrosyne arbetade han som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

vid Uppsala Kommun. Vid en omorganisation i kommunen 2009 bestämde sig Olsson för att 

starta en egen verksamhet. Inledningsvis arbetade Sofrosyne enbart med tjänster inom MAS 

men efter att ha vunnit en upphandling gällande personligt ombud i Uppsala Kommun växte 

verksamheten till att även innefatta personligt ombud och jourverksamhet. Idag arbetar 

Sofrosyne med att hjälpa små och medelstora vårdföretag med kvalitetssäkring, utbildning 
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och bemanning gällande vårdkvalitetsfrågor, MAS- och sjuksköterskekompetens2. Sofrosyne 

tillhandahåller också spetskompetens till vårdföretag gällande kunskaper och rutiner kring 

patientsäkerhet för att minska riskerna för vårdskador3. Företaget bedriver jourverksamhet 

och konsultverksamhet ute hos kund samt direkt kundkontakt i deras egna lokaler via 

personligt ombud. Sofrosyne är främst verksamma i norra Mälarregionen och har sin bas i 

Uppsala. Sofrosyne har även ett mindre kontor för de anställda som arbetar inom 

joursjukvården i Upplands Väsby.  

Sofrosyne ägs än idag enbart av dess enda grundare tillika VD Erland Olsson. I Sofrosynes 

affärsplan redogörs för att Olsson om fem år fortfarande önskar vara företagets dominerande 

ägare4. Företaget har under de senaste tre haft en positiv tillväxt, både gällande omsättning 

och personalstyrka. Under 2015 omsatte företaget 4, 6 miljoner kronor och sysselsatte sex 

anställda jämfört med 2014 då företagets omsättning var 1,7 miljoner kronor och enbart hade 

en heltidsanställd5. Föregående räkenskapsår omsatte Sofrosyne 7,3 miljoner kronor och i 

affärsplanen presenteras att företagets ambition är att fördubbla dess omsättning vartannat år 

med en nettovinst på 10 %6. Sofrosyne sysselsätter idag 12 anställda och är verksamt inom tre 

områden; Personligt ombud, Hälso-och sjukvård och Kvalitetsutveckling (Figur 

1).  Företaget har även en styrelse bestående av 4 ledamöter vilka har det yttersta ansvaret för 

övergripande och långsiktiga strategiska frågor7.   

                                                

 

2 Olsson, Erland. (2017). Personlig kommunikation, intervju 2017-05-03. Sofrosynes kontor.  
3 Sofrosyne. (2017). Företagsdokument, mottogs 2017-0-16. 
4 Sofrosyne. (2017). Företagsdokument, mottogs 2017-02-17. 
5 Olsson, Erland. (2017). Personlig kommunikation, e-mail 2017-05-29. <erland.olsson@sofrosyne.se> 
6 Olsson, Erland. (2017). Personlig kommunikation, e-mail 2017-05-04. <erland.olsson@sofrosyne.se> 
7 Sofrosyne. (2015). Företagsdokument, mottogs 2017-05-16 
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Figur 1. Organisationsschema Sofrosyne AB 
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	4.1.1	Ledningsgruppen	i	Sofrosyne		

I september 2016 tillsattes en ledningsgrupp i Sofrosyne vilken består av fyra medlemmar 

inklusive företagets VD 8 . I Tabell 3 redogörs vilka medlemmarna är, vilka tidigare 

erfarenheter de har och vilka befattningar de har i Sofrosyne. 

Medlem Befattning(ar) i 
Sofrosyne 

Tidigare erfarenheter av 
ledarskap 

Tidigare relation till 
varandra innan de 
tillsattes i ledningsgruppen 

Olsson VD Arbetat som arbetsledare 
inom psykiatrin, varit 
avdelningsföreståndare samt 
varit 
socialnämndsordförande 
under 14 år  

Arbetat med alla tre då han 
är deras chef  

1 Personligt 
ombud & 
Internrevisor 

Projektledare i EU-projekt; 
facklig ledare 

Arbetat i Sofrosyne med 
Medlem 2, aldrig arbetat 
nära någon av medlemmarna 
tidigare 

2 MAS & 
Biträdande 
verksamhetschef 

Ingen Arbetat i Sofrosyne med 
Medlem 1, aldrig arbetat 
nära någon av medlemmarna 
tidigare 

3 VD-sekreterare Högskolekurs 7,5 hp i 
ledarskap; arbetsledare inom 
barnomsorgen  

Aldrig arbetat nära någon av 
medlemmarna tidigare 

 

Tabell 2. Ledningsgruppen hos Sofrosyne 

Medlem 1 och 2 anställdes under år 2014 som personligt ombud respektive MAS. Vid 

tillsättning fanns inte några planer på att någon av dessa skulle tillsättas som internrevisor 

respektive biträdande verksamhetschef. Efter det att Medlem 2 anställts i företaget uppstod 

behovet av en biträdande verksamhetschef då verksamheten växte och Olsson behövde någon 

                                                

 

8 Olsson, Erland. (2017). Personlig kommunikation, e-mail 2017-05-04. <erland.olsson@sofrosyne.se> 
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som kunde biträda honom när han själv arbetade ute på fältet eller var bortrest. Eftersom 

Sofrosyne arbetar med att hjälpa andra vårdföretag med kvalitetsfrågor, gällande exempelvis 

läkemedelsgranskning, menar Olsson att det var av vikt att företaget själva visar på att de ser 

över sina egna processer. Således uppstod behovet av en internrevisor och då Medlem 1 

uppges våga ifrågasätta och inte vara rädd för att vara kritisk tilldelas hon rollen. I takt med 

att företaget växte ökade antalet administrativa uppgifter såsom bokföring och fakturering, 

som upptog mycket av Olssons tid och gav honom skäl att anställa Medlem 3 som VD-

sekreterare i oktober 20169. 

4.2	Överväganden	vid	tillsättning	av	ledningsgruppen	
Som företagsledare i ett snabbt växande småföretag menar Olsson att han fått ta på sig 

arbetsroller och arbetsuppgifter han från början inte planerade att ha. Trots det faktum att det 

finns en styrelse som bistår honom gällande den strategiska utvecklingen menar Olsson på att 

mycket av hans tid upptas av mer informellt administrativt och praktiskt arbete. Således har 

Olsson kommit till insikten att företaget hämmas när han ensamt styr. Han antyder att det till 

och med kan vara så att det möjligen skulle vara fördelaktigt att han i framtiden själv kliver 

av som VD för han ska lyckas med sitt uppdrag och få Sofrosyne till att bli ett bestående 

företag som kan växa och utvecklas på egen hand. Att tillsätta en extern VD skulle kunna 

möjliggöra att Olsson istället skulle arbeta med företagets affärer. Dock påpekar Olsson att 

företaget har en bit kvar dit men att det var dessa tankebanor som initialt fick honom till att 

vilja tillsätta en ledningsgrupp till företaget. 

Eftersom Olsson anser företaget vara innovativt ansåg han att en ledningsgrupp kunde 

komplettera hans egna strategiska beslut för att säkerställa att företaget fortsätter på rätt 

utvecklingsbana. Målet med en tillsättning var att ledningsgruppen allteftersom skulle bli mer 

insatt i den operativa ledningen samt få tydliga roller i företaget till vilka Olsson kan delegera 

ansvar och arbetsuppgifter. Ledningsgruppen skulle även få en mer betydande roll i den 

strategiska utvecklingen. Olsson hade även förhoppningar om att ledningsgruppen skulle 

fylla funktionen som förmedlare av information och material till styrelsen för att denna skulle 

kunna fatta bättre beslut om vilken riktning företaget skulle ta. 

                                                

 

9 Olsson, Erland. (2017). Personlig kommunikation, telefonintervju 2017-05-16 
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Ledningsgruppen i Sofrosyne består utöver Olsson av tre ledningsgruppsmedlemmar vilka 

alla har olika roller i företaget: en är VD-sekreterare och ansvarar för allt administrativt, en 

har varit biträdande verksamhetschef men arbetar även med utvecklingen gällande 

sjukvårdsverksamheten i företaget och en är internrevisor ur kvalitetssynpunkt. Olsson 

motiverar initialt sitt val av medlemmar till ledningsgruppen med att dessa personer och deras 

tidigare arbetsroller redan var avgörande för företaget. Vidare menar Olsson att han känner 

förtroende för dessa människor. Då förtroende är något som Olsson uppfattar som en 

väsentlig faktor övervägde han aldrig anställa externa medlemmar till ledningsgruppen. Han 

menar att de personer han tillsatt är kompetenta men att han tittade mindre på formella 

kompetenser när han tillsatte dessa personer till ledningsgruppen. Istället resonerade han 

främst kring deras roller i företaget och hur de fungerar i olika sammanhang. Olsson menar 

att även om vissa av medlemmarna, ur en ledarskapssynpunkt, möjligen inte var det optimala 

valet kände han instinktivt att det var ett bra val ur ett långsiktigt perspektiv. 

Dessutom förklarar Olsson att han uppskattar olikheter då det enligt honom främjar 

utveckling. Alla personer som tillsattes i ledningsgruppen är enligt Olsson personer som 

vågar ha en egen åsikt och som även kan stå för dessa, något som han vidare motiverade valet 

av ledningsgruppsmedlemmar med.  

Tillsättningen av ledningsgruppen var dock inte något som skedde över en natt. Olsson menar 

att han tror att en sådan förändring måste få ta tid och att man måste låta saker och ting 

mogna fram i sin egen takt. Således hade Olsson initialt en dialog med de potentiella 

ledningsgruppsmedlemmarna för att dela med sig av sina egna tankar och resonemang men 

också för att höra sig för gällande medlemmarnas inställning till uppdraget. Olsson menar  att 

han till en början inte själv visste exakt hur han önskade att ledningsgruppens funktion och 

arbete i företaget skulle se ut. Tillsättningen av ledningsgruppen har således varit en 

successiv process under vilken Olsson kommit fram till att det finns ett behov av en 

ledningsgrupp och att han under resans gång har kunnat presentera tydligare för 

medlemmarna hur han vill att dess arbete ska se ut. Olsson gav alltså inte ledningsgruppen 

några konkreta direktiv vid tillsättningen utan det har istället funnits en kontinuerlig 

kommunikation.  

4.3	Överväganden	vid	delegering	av	ansvar	och	arbetsuppgifter	
I dagsläget är ledningsgruppen i Sofrosyne inte lika delaktiga i det strategiska beslutsfattandet 

som Olsson önskar. Således har ledningsgruppsmedlemmarna än så länge inte ansvar eller 

delaktighet rörande företagets framtida riktning. Olsson menar att det beror på att 
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ledningsgruppen nyligen tillsatts och att företaget sedan tillsättningen av ledningsgruppen 

inte har behövt fatta några strategiska beslut utan att man fortfarande arbetar efter de beslut 

som senast fattades av styrelsen. Han hävdar dock att planen är att ledningsgruppen kommer 

delegeras ansvar nästa gång företaget behöver fatta likartade beslut.  

Gällande ansvar över den dagliga verksamheten önskade Olsson vid tillsättningen av 

ledningsgruppen att denne skulle ta så pass mycket ansvar att han som VD inte längre skulle 

behöva begrunda de mindre arbetsuppgifterna. Dock medger Olsson att han inte upplever att 

ledningsgruppen tar detta ansvar i nuläget, vilket han delvis tror beror på att medlemmarna i 

ledningsgruppen är relativt nya i sina roller samt att felet även troligtvis ligger hos honom. 

Han förklarar att han är en problemlösare och därför inte alltid ger någon annan ansvar över 

en uppgift eller projekt då han anser att det ofta tar längre tid för honom att delegera ansvaret 

och förklara uppgiften än att själv lösa den. 

Under ledningsgruppsmötena fattar ledningsgruppen beslut gällande exempelvis interna 

processer och arbetsmiljöfrågor. Beslut som är relaterade till kunder samt utformningen av 

kontrakt ansvarar Olsson för. Vid större ekonomiska frågor är det Olsson som tillsammans 

med styrelsen fattar beslut då det finns begränsningar i VD-instruktionerna för vad Olsson får 

göra utan att styrelsen är involverad.  Ansvar gällande mindre projekt och utvecklingsfrågor 

har Olsson delegerat ut på andra medarbetare i företaget. Dock menar Olsson att han är 

medveten om att alla medarbetare, exempelvis de sjuksköterskor som jobbar natt och av 

praktiska skäl inte har ett stort inflytande i företaget, inte uppfattar denna delegering.    

För att Sofrosyne ska utvecklas på ett positivt sätt menar Olsson att företaget har orsak att 

identifiera ett antal utvecklingsområden där företaget behöver förbättras. Dessa 

förbättringsområden är typiska frågor som Olsson menar från och med nu är avsedda att 

placeras på ledningsgruppens bord istället för på hans eget. Olsson beskriver att han i sin 

framtida plan avser fånga upp ledningsgruppsmedlemmarna när de kommer in till kontoret 

för att diskutera vem som kan och bör göra vad, för att sedan delegera ut arbetsuppgifterna 

till den personen. Genom att delegera arbetsuppgifterna, skapa projekt och utforma enklare 

mål menar Olsson att organisationen blir mer projektinriktad, vilket är ett framtida 

verksamhetsmål.   

Initialt i delegeringsprocessen av arbetsuppgifter redogör Olsson för att han utvärderar varje 

arbetsuppgift som blir placerad på hans bord och huruvida någon i ledningsgruppen, eller 

någon annan anställd i företaget, skulle kunna ta sig an och utföra arbetsuppgiften lika bra 
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eller bättre än Olsson själv. Ur ett ekonomiskt perspektiv ser Olsson att det i framtiden skulle 

vara lönsamt att delegera arbetsuppgifter till anställda som kan genomföra dessa med samma 

precision som Olsson själv. Det skulle medföra att han istället skulle kunna besöka kunder 

och fakturera tre till fyra gånger så mycket som det arvode den anställde skulle erhålla för att 

genomföra samma arbetsuppgifter. 

För att få en uppfattning om huruvida det finns personer som kompetensmässigt skulle kunna 

ta sig an de uppgifter Olsson önskar delegera ut anser han att det är av vikt att det finns en 

regelbunden kommunikation i organisationen, exempelvis genom medarbetarsamtal. Det 

möjliggör att Olsson får en övergripande men också fördjupad förståelse för de anställda, 

deras kompetens och intressen samt en bättre uppfattning om vilka arbetsuppgifter som skulle 

vara möjliga att delegera ut och till vem. Med anledning av den öppna kommunikationen i 

organisationen menar Olsson även att de anställda själva vänder sig till honom och visar sitt 

intresse för en viss typ av arbetsuppgifter, något som han också har med i granskningen av till 

vilka personer specifika arbetsuppgifter borde delegeras. 

Vidare berättar Olsson att han själv tillsammans med ledningsgruppen arbetar för att minska 

tiden företaget avsätter för vissa arbetsuppgifter. Majoriteten av de administrativa 

arbetsuppgifterna, såsom bokföring och fakturering som Olsson själv tidigare administrerade 

har han nu delegerat till en av medlemmarna i ledningsgruppen, som även har rollen som 

VD-sekreterare. Dock jobbar Olsson tillsammans med VD-sekreteraren på hur de kan minska 

det administrativa arbetet även för henne genom att digitalisera så mycket som möjligt av 

bokföring, fakturering och inkommande betalningar. Genom att minska administrationen av 

uppgifter av enklare karaktär hyser Olsson hopp om att inom en snar framtid kunna delegera 

ansvaret för utförande och upprättande av budgetering på VD-sekreteraren då hon kommer ha 

mer tid över från de administrativa uppgifterna.  

4.4	Ledningsgruppen		
Inledningsvis berättar två av medlemmarna uttryckligen att de ser att deras främsta roll som 

ledningsgruppsmedlem kommer vara att kunna bidra med insyn i frågor rörande företagets 

verksamhet. Medlem 3 berättar mer specifikt att hennes roll handlar om att bistå VD med 

arbetsfördelning och avlastning och att hon i ledningsgruppen är med och för protokollen från 

mötena. Medlem 3 uppger att hon tror att ledningsgruppens funktion i företaget är att ta 

beslut rörande företagets verksamhet vilka sedan delges till övriga anställda. De två andra 

medlemmarna uttryckte snarare att ledningsgruppens funktion är att sätta styrdokument och 

leda företaget framåt. Vidare uttrycker Medlem 3 att det är ledningsgruppen ensam som styr 
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ledningen av företaget. De övriga två å andra sidan menar att övriga anställda är med och 

påverkar verksamheten, om än dock mer indirekt, genom arbetsplatsträffar som hålls varje 

vecka. På arbetsplatsträffarna träffas de övriga anställda i företaget, inom både personligt 

ombud eller sjuksköterskorna, och diskuterar frågor vilka sedan vidarebefordras till 

ledningsgruppens möten där frågorna handläggs.  

Gällande delegeringsprocessen från Olsson till ledningsgruppen uttrycker Medlem 2 och 3 att 

delegeringen av ansvar och arbetsuppgifter inte har någon etablerad struktur i företaget. 

Gällande eget ansvar uppger dock samtliga tre medlemmar att alla har eget ansvar över sina 

arbetsuppgifter. Dock finns det en tvetydighet kring huruvida ledningsgruppen tar ansvar för 

övriga arbetsuppgifter i verksamheten när Olsson inte ber om det. Här menar Medlem 1 att 

alla anställda tar ett gemensamt ansvar för verksamheten och Medlem 2 redogör för att 

ledningsgruppen alltid tittar på förbättringsåtgärder oavsett direktiv från Olsson eller ej. Dock 

uttrycker Medlem 2 att Olsson har ett problem med att släppa taget om vissa delar av 

verksamheten och gärna utför arbetsuppgifterna själv samt att han gärna vill inkluderas i 

samtliga beslut. Samtliga medlemmar medger att de dock tror att Olsson vill att 

ledningsgruppen ska ta mer ansvar på eget initiativ än vad de gör idag. Dock uppger Medlem 

2 att detta kan vara svårt när det är Olsson som styr företaget och är involverad i alla 

beslutprocesser. Dessutom menar hon att det är Olsson som har sista ordet i samtliga frågor 

som tas upp vid ledningsgruppens möten. Detta håller dock inte Medlem 1 och 3 med om 

utan menar att gruppen vanligtvis kommer fram till ett beslut tillsammans. Dock menar de att 

det ofta är Olsson som tar upp frågor under mötena och att han kommer med förslag.  

Angående delegering av arbetsuppgifter berättar Medlem 2 att det är förekommande att 

Olsson mailar någon av ledningsgruppens medlemmar och ber denne ta sig an en 

arbetsuppgift. I annat fall menar Medlem 2 att arbetsuppgifterna vanligtvis tilldelas 

respektive ledningsgruppsmedlem vid deras möten. Medlem 1 och Medlem 2 uppger att det 

oftast är administrativa och funktionella arbetsuppgifter som delegeras, medan Medlem 3 

uppger att det snarare är större uppdrag som delegeras ut. Hur de fördelas menar Medlem 3 

beror på vem som har intresse för uppgiften samt vem som har kompetensen. Medlem 2 

förklarar att fördelningen sker naturligt då medlemmar har olika ansvarsområden i 

verksamheten; anställda verksamma inom personligt ombud får ansvar och arbetsuppgifter 

inom den delen av verksamheten och verksamma inom sjuksköterskedelen får ansvar och 

arbetsuppgifter inom den delen. 
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Samtliga medlemmar är överens om att det inte finns några egentliga problem med 

delegeringsprocessens utformning idag men menar samtidigt på att det hade varit önskvärt att 

Olsson var tydligare. Medlem 2 beskriver att det händer att man måste återkoppla till Olsson 

efter det att man fått en arbetsuppgift för att få en tydligare förklaring på vad han menar. 

Vidare förklarar hon att Olsson har mer erfarenhet än de andra medlemmarna i 

ledningsgruppen och tar därför ibland för givet att de andra vet och förstår vad han menar 

samt glömmer bort att de tänker och resonerar på ett annat vis. Medlem 2 uttrycker: 

“Erland tar för givet att man förstår, han behöver bli mer tydlig.” 

Medlem 1 resonerar också kring att det finns en bristfällande tydlighet när Olsson delegerar 

arbetsuppgifter till ledningsgruppen och upplever att det stundtals kan vara svårt att förstå 

vad det är Olsson vill ha ut av arbetsuppgiften.  

4.5	Kommunikation	och	återkoppling	
Internkommunikation är en viktig aspekt i ledningsgruppens arbete enligt Olsson. Han 

berättar att ledningsgruppen inledningsvis i tillsättningsprocessen diskuterade 

informationshanteringen i företaget och tog beslut om vilken information ledningsgruppen 

internt skulle offentliggöra och vilken information som enbart skulle delges ledningsgruppen. 

Olsson upplever dock att ledningsgruppen varit allt för tysta gentemot de anställda och att de 

fortfarande arbetar med hur ledningsgruppen ska kommunicera ut viktiga beslut och annan 

information i organisationen. Olsson anser att han själv är transparent mot de anställda via 

VD-brev där han berättar om vad som sker i företaget gällande företagets omsättning samt 

nya affärer och kunder. Däremot medger Olsson även att det finns brister i hans kontakt med 

medlemmarna i ledningsgruppen då den inte är kontinuerlig. Han berättar i intervjun10 att 

“VD-sekreteraren har jag mest kontakt med, henne har jag kontakt med flera gånger i 

veckan, ibland dagligen. Biträdande verksamhetschef har jag kontakt med någon gång i 

veckan men borde kanske prata mer med henne”. 

Samtliga medlemmar upplever en bristfällig återkoppling från Olsson kring deras arbete i 

ledningsgruppen. De tycker att Olsson inte ger så mycket konstruktiv feedback som de hade 

önskat. Vidare upplever Medlem 2 och 3 problem med den kontinuerliga kommunikationen 

                                                

 

10 Personlig kommunikation, telefonintervju 2017-04-16 
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gällande deras arbete, medan Medlem 1 tycker detta fungerar bra. Medlem 1 upplever att 

Olsson följer upp deras arbete, något som Medlem 2 och 3 inte bekräftar. De menar istället att 

uppföljningen enbart genomförs på ledningsgruppsmöten och att uppdrag som tar lång tid 

därför inte följs upp ordentligt. 

5.	Analys	
Den analytiska delen av uppsatsen sammanväver det empiriska materialet med det teoretiska 

ramverket och författarna redogör för egna reflektioner.  

5.1	Överväganden	vid	tillsättning	av	ledningsgruppen		
I linje med hur entreprenörens utveckling beskrivs i det första steget i tillväxtteorin, existens 

(Burns, 2001, s. 246), har Olsson hittills valt att själv sitta kvar som VD för företaget med 

avsikt att leda företaget i den riktning han önskar. Vidare har han sedan start varit spindeln i 

nätet och utför fortfarande, åtta år senare, alla tänkbara uppgifter som hamnar på hans bord. 

Detta bekräftar en samordning likt den Mintzberg (1983) benämner som direkt tillsyn där 

Olsson ensamt koordinerar och har tillsyn över verksamheten. Det var med anledning av att 

Olsson upplevde sig ha allt för många informella och administrativa arbetsuppgifter på sitt 

bord som han först började överväga att tillsätta en ledningsgrupp i företaget. Att 

implementera en företagsledning ligger i linje med hur tillväxt i småföretag definieras i steget 

succé (Burns, 2001, s. 247).  

Vid övervägande kring ledningsgruppens utformning fokuserade Olsson på att medlemmarna 

skulle besitta kompetenser kopplade till företagets olika verksamhetsområden. Han uttryckte 

dock att ett av företagets mål är att vara innovativa, vilket sammantaget tyder på att hans 

resonemang vid tillsättningen av ledningsgruppen går emot det Eesley, Hsu och Roberts 

(2014) fann i sin empiriska undersökning av gruppkomposition inom ledningsgrupper då de 

fann att företag som vill vara innovativa bör utforma en ledningsgrupp med likartad 

kompetens och erfarenheter. Trots att Sofrosyne ser sig själva som innovativt önskade dock 

Olsson att tillsätta en heterogen ledningsgrupp med medlemmar med diversifierade 

kompetenser som täcker hela företagets verksamhet för att skapa en flexibel och mångsidig 

ledningsgrupp. 

Att ha en ledningsgrupp där medlemmarna besitter olika erfarenheter och färdigheter är 

däremot något Eisenhardts (2013) i sin metaanalys antyder främjar tillväxt i småföretag. 

Dock menar hon att en aspekt i ledningsgruppen som är av vikt för att skapa tillväxt i 

småföretaget är att medlemmarna tidigare har arbetat med varandra. Detta är något som inte 
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överensstämmer med fallet i Sofrosyne då medlemmarna inte jobbat nära varandra på detta 

vis tidigare. Sofrosyne har tidigare haft en tydlig tillväxt men då ledningsgruppen nyligen 

tillsattes i företaget går det inte att säga om tillväxten kan förklaras av Eisenhardts studie.   

Vidare var förtroende något som Olsson värderade högt vid tillsättning av ledningsgruppen. 

Han ville ha personer i ledningsgruppen vilka han hade vetskap om skulle utföra arbetet med 

hög precision. Han tillsatte således enbart personer som redan fanns i organisationen och 

således var bekant med. Orsaken till att Olsson ser graden av förtroende som en viktig aspekt 

kan tänkas bero på det faktum att han erkänner sig känna ett visst behov för att själv utföra 

många av de mer informella och administrativa arbetsuppgifterna, något som kan förklaras av 

kontrollkrisen (Greiner, 1972). Samtidigt vill han gärna delegera dessa arbetsuppgifter. 

Följaktligen, ju högre grad av förtroende Olsson känner för den han delegerar till desto lättare 

är det troligen att släppa kontrollen för arbetsuppgifter. Anledningen till varför Olsson 

önskade en heterogen ledningsgrupp kan tänkas vara för att han vill att ledningsgruppen själv 

ska kunna styra företaget i framtiden och att diversifierad kompetens ökar förmågan att 

hantera och lösa oväntade problem.  

Vikten av förtroende för individerna vid tillsättning av en ledningsgrupp är dock inget vi 

funnit i tidigare forskning vilket tyder på att det kan vara en aspekt som ibland försummas. 

Här värderade Olsson förtroende högt vilket antyder att det kan vara en viktig komponent i 

entreprenörens överväganden vid tillsättningen av en ledningsgrupp.  

5.2	Överväganden	vid	delegering	av	ansvar	och	arbetsuppgifter		
Likt Greiners (1972) resonemang uttrycker Olsson att hans mål med implementeringen av 

ledningsgruppen var att minska sin egen arbetsbörda av vissa operativa arbetsuppgifter för att 

själv kunna fokusera på mer övergripande och större arbetsuppgifter. Olsson uppger dock att 

han känner delad mening till delegeringen eftersom han många gånger känner behov av att 

själv utföra arbetet då det tar längre tid för honom att delegera och tydligt förklara en 

arbetsuppgift för en anställd än att utföra den själv. Detta indikerar att implementeringen av 

ledningsgruppen inte genomförts optimalt eftersom Olsson känner att delar av delegeringen 

hämmar företagets dagliga verksamhet.  

Vidare uttrycker Olsson en vilja att delegera mindre omfattande och mer informella 

arbetsuppgifter och ansvarsområden till anställda i företaget. Att dumpa arbetsuppgifter är 

något som Rimler och Humphrey (1976) menar kan hämma företagets utveckling och 

framgång. Det kan således finnas en risk att företagets verksamhet inte gynnas ifall mindre 
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arbetsuppgifter utan eftertanke delegeras till de anställda. Detta kan vara en aspekt 

entreprenörer bör ta hänsyn till vid överväganden gällande delegeringsprocessen. Å andra 

sidan motiverar Olsson delegeringen av mindre omfattande och mer informella 

arbetsuppgifter med att detta långsiktigt skulle gynna verksamheten då Olsson själv skulle 

kunna ägna sig åt fler klientuppdrag och således fakturera mer. Vidare uppger Olsson även att 

han ämnar delegera större ansvar för specifika arbetsuppgifter och projekt i företaget och att 

han själv enbart ska ha det övergripande ansvaret. Detta går i linje med de argument som 

menar att delegering av ansvar och arbetsuppgifter till anställda i företaget resulterar i att de 

anställda känner sig mer motiverade vilket främjar företagstillväxt (Greiner, 1972). 

5.3	Delegeringsprocessens	mottagande	av	ledningsgruppen	
Olsson uttrycker att målet med ledningsgruppen är att den i framtiden ska kunna styra 

företaget utan hans direkta involvering samt arbeta med frågor rörande förbättringsområden i 

företaget. Olsson medger dock att han är medveten om att ledningsgruppen än så länge inte är 

delaktiga i den strategiska beslutsprocessen. Trots detta är ledningsgruppsmedlemmarna 

införstådda med att ledningsgruppens roll ska vara att leda verksamheten och styra företaget, 

vilket tyder på att direktiven har mottagits väl av ledningsgruppen.  

I intervjun uppger Olsson även att han tillsatte ledningsgruppsmedlemmarna delvis med 

anledning av de olika kompetenser och erfarenheter de besitter. Under intervjuerna med 

medlemmarna i ledningsgruppen framgår på frågan gällande varför de har blivit tillsatta i 

ledningsgruppen att samtliga är tillsatta på grund av sina kompetenser. Då Olsson i 

tillsättningen av ledningsgruppen baserade valet av medlemmar på diversifierade 

kompetenser anpassade för ledningsgruppens framtida åtaganden, finns det här indikationer 

på att medlemmarna uppfattat sina roller på det sätt Olsson önskat. Vidare uppger Olsson att 

han vill att ledningsgruppen själva i framtiden ska ta mer ansvar för projekt och frågor i 

verksamheten utan hans direktiv. Även detta verkar medlemmarna införstådda med. Trots att 

förståelse från båda parter existerar verkar det här ha uppstått svårigheter. Medlemmarna 

tycks inte känna ett behov eller en motivation att ta sig an frågor på eget initiativ. Det kan ha 

att göra med att medlemmarna känner av Olssons kontrollbehov och därför är försiktiga med 

att ta för mycket eget initiativ. Vidare kan en bakomliggande orsak vara att alla 

ledningsgruppsmedlemmar har andra åtaganden i företaget vilka de har haft längre än sin roll 

i ledningsgruppen och därför väljer att prioritera dessa som sin primära roll. 
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5.4	Kommunikation	och	återkoppling	
Rimler och Humphrey (1976) menar att det ska finnas en kontinuerlig kontakt mellan 

företagsledare och anställda för att ledaren ska kunna coacha och vara rådgivarande, något 

medlemmarna i ledningsgruppen menar att Olsson inte gör. Det är snarare ledningsgruppen 

som vänder sig till Olsson när de behöver assistans. Enligt Rimler och Humphrey (1976) kan 

en bristfällig kontakt mellan företagsledaren och den arbetsuppgiften delegeras till leda till att 

delegeringsprocessen misslyckas. Det vill säga, arbetsuppgiften utförs inte inom de ramar 

företagsledaren önskar. Dock uppger både Olsson och övriga medlemmar i ledningsgruppen 

att det finns en fortlöpande kommunikation mellan dem, delvis för att Olsson ska få en god 

uppfattning om vilken medlem som är lämpad för vilken uppgift men också för att 

ledningsgruppen ska kunna önska arbetsuppgifter. Det är snarare när arbetet är initierat som 

kommunikationen brister. 

Samtliga ledningsgruppsmedlemmar uttrycker att Olsson inte ger tillräcklig återkoppling på 

deras arbete. Enligt Rimler och Humphrey (1976) är direkt återkoppling och bedömning för 

utförd arbetsuppgift en viktig aspekt av delegeringsprocessen för personlig utveckling. Då 

Olsson vill att ledningsgruppen i framtiden ska arbeta självständigt är det således rationellt att 

inkludera återkoppling i ledningsgruppens kontinuerliga arbete. Utan återkoppling riskerar 

ledningsgruppen hämmas i utvecklingen mot att växa in i Olssons önskade roll som 

självständig och företagsledande.  

6.	Slutdiskussion	
Syftet med uppsatsen var att besvara forskningsfrågan; Vilka är de främsta överväganden 

som görs av entreprenören vid tillsättning av en ledningsgrupp samt under 

delegeringsprocessen av ansvar och arbetsuppgifter till ledningsgruppen i ett småföretag? 

Studiens resultat tyder på att kompetens och erfarenheter bland gruppmedlemmarna är ett 

primärt övervägande för entreprenören gällande kompositionen av ledningsgruppen och att 

ålder, kön och annan diversifiering kommer i andra hand. Vidare har ledningsgruppens tänkta 

roll och funktion i företaget varit ett avgörande övervägande när entreprenören arbetat med 

implementeringen. 

För att undersöka mottagandet av delegeringen undersöktes även den kompletterande 

forskningsfrågan; Hur mottas entreprenörens delegering av ansvar och arbetsuppgifter av den 

tänkta ledningsgruppen? I detta fall har kommunikationen varit något bristfällig i förhållande 

till vad forskningen föreslår, vilket stundtals skapat otydlighet i företagets verksamhet. 

Entreprenörens återkoppling och instruktioner har varit det som främst försummats, medan 
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övergripande mål och strategier har framförts till och mottagits väl av 

ledningsgruppsmedlemmarna.  

Genom detta gör vi två bidrag till litteraturen på forskningsområdet. 

För det första; så vitt vi förstår är detta en av få studier som empiriskt utforskar och 

analyserar vilka entreprenörens främsta överväganden är vid tillsättning av en ledningsgrupp 

samt under delegeringsprocessen av ansvar och arbetsuppgifter till ledningsgruppen i ett 

småföretag. För det andra; vi tittar inte bara på hur entreprenören, utan också på hur 

ledningsgruppsmedlemmarna, upplever delegeringsprocessen. 

En aspekt som inte berörts i uppsatsens studie, och som heller inte noterats i det teoretiska 

ramverket, är bland annat bransch- och marknadsfaktorer som kan göra att entreprenörens 

överväganden gällande ledningsgrupp och delegering eventuellt varierar och påverkas. 

Sofrosyne är ett tjänsteföretag med innovation som ett mål. Hade det varit någon skillnad ifall 

Sofrosyne istället var ett producerande eller forskande företag utan innovation som mål? 

Hade övervägandena gällande homogen eller heterogen ledningsgrupp sett likadan ut ifall 

företaget haft dubbelt så många anställda? Då uppsatsen varit tids- och resursbegränsad är 

dessa exempel något som vi inte kunnat applicera i denna studie och bjuder istället in vidare 

forskning på området om entreprenörens överväganden vid tillsättning av en ledningsgrupp 

samt under delegeringsprocessen av ansvar och arbetsuppgifter till ledningsgruppen i ett 

småföretag då detta visat sig vara ett relativt outforskat forskningsområde som samtidigt har 

en viktig roll inom småföretagande. För vidare forskning vore det intressant att studera hur 

skillnader i företag, exempelvis bransch, mognad och storlek, påverkar resultatet av en 

motsvarig studie då detta kan belysa ifall entreprenörens överväganden bör anpassas till 

rådande omständigheter. Vidare vore en flerfallsstudie intressant för att ge en bredare 

förståelse för skillnader mellan entreprenörers överväganden. Då kommunikation och 

återkoppling i detta fall var något bristfällig vore det också intressant att studera ett 

småföretag i vilken detta fungerar bra för att kunna belysa hur detta påverkar processen. 
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8.	Bilaga	1	
8.1	Intervjuguide	för	semistrukturerad	intervju	med	Olsson	(VD)	
Bakgrundsfrågor om VD och grundare 
1. Skulle du kunna presentera dig själv? (primär/stängd) 
a) Namn? (sekundär/stängd) 
b) Ålder? (sekundär/stängd) 
c) Stad? (sekundär/stängd) 
d) Tid på tjänsten? (sekundär/stängd) 
2. Vad har du tidigare arbetat med innan du startade småföretaget? (primär/öppen) 
a) Kan du beskriva dina tidigare erfarenheter av ledarskap? (sekundär/öppen) 
 
Om företaget  
3. När grundade du företaget? (primär/stängd) 
4. Kan du beskriva hur organisationens har utvecklats från början tills idag? (primär/öppen) 
5. Vad har du/ni för planer för framtiden? (primär/öppen) 
a) Skulle du beskriva att ett av företagets främsta mål är att vara innovativt? 
(sekundär/stängd) 
b) Vill ni växa? (sekundär/stängd) 
c) Vill ni växa i både antal anställda och omsättning? (sekundär/stängd) 
d) Hur planerar ni att lyckas växa? (sekundär/öppen) 
 
VDs roll  
6. Kan du beskriva vad din roll som VD innebär? (primär/öppen) 
a) Kan du beskriva dina dagliga arbetsuppgifter idag? (sekundär/öppen)  
 i. Känner du att du kan fokusera på att styra företaget eller tas mycket av din 
tid upp av andra arbetsuppgifter? (tertiär/ stängd) 
7. Hur bra stämmer din roll som VD idag överens med vad du föreställde dig att den skulle 
bli när du grundade företaget?  
 
Tillsättning av företagsledning 
8. Kan du beskriva vilka personer som styr företaget idag? (primär/ öppen) 
9. Du har precis tillsatt en ledningsgrupp, kan du beskriva varför du har tillsatt denna? 
(primär/ öppen) 
10. Kan du berätta hur du resonerade när du bestämde dig för att tillsätta ledningsgruppen? 
(primär/ öppen) 
a) Vilken funktion tänkte du att ledningsgruppen skulle ha? (sekundär/ öppen) 
 i. Stämmer dina förväntningar överens med den funktion ledningsgruppen idag 
faktiskt uppfyller? (tertiär/stängd) 
 ii. (svar: nej à) Vilken funktion upplever du att ledningsgruppen har? 
(tertiär/öppen) 
b) Vilka roller skulle medlemmarna i ledningsgruppen ha? (sekundär/ öppen) 
c) Hur resonerade du kring valet av medlemmar i ledningsgruppen? (sekundär/ öppen) 
d) Vilka kompetenser värderade du i tillsättningsprocessen? (sekundär/ öppen) 
11. Hur gick du sedan tillväga när du tillsatte ledningsgruppen?  
a) Tillsattes alla medlemmar på samma gång? (sekundär/ stängd) 
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b) Vilka direktiv gav du dem? (sekundär/ öppen) 
 i) Gav du alla medlemmar samma direktiv? (tertiär/stängd) 
 
Delegering av ansvar och arbetsuppgifter 
Delegering av ansvar 
12. Hur tänkte du att beslutsfattandet skulle se ut efter det att ledningsgruppen tillsats? 
(primär/öppen)  
a) Hur delaktiga planerade du att ledningsgruppen skulle vara i övergripande beslut? 
(sekundär/öppen) 
 i. Har utfallet blivit som du planerat? (tertiär/stängd) 
 ii. (svar: nej à) Hur delaktiga är ledningsgruppen i övergripande beslut idag? 
(tertiär/öppen) 
 iii. (svar nej à) Varför tror du inte att det graden av delaktighet från 
ledningsgruppens sida inte stämmer överens med vad du planerat för? (tertiär/öppen) 
13. Hur mycket eget ansvar tänkte du att ledningsgruppen skulle få? (primär/öppen) 
a) Tänkte du att alla medlemmar skulle ha lika mycket ansvar? (sekundär/stängd) 
 i. Varför/ varför inte? (tertiär/öppen)  
14. Så, hur ser beslutsfattandet i företaget till idag? (primär/öppen) 
a) Vilka är stegen i beslutfattningsprocessen? (sekundär/öppen)  
b) Vilka personer i företaget fattar vilka beslut? (sekundär/öppen)  
 i. Är det bara ledningsgruppen och du som är involverade i beslutsfattande?  
 ii. (svar: nej à) Vilka är det med? (tertiär/öppen)  
Delegering av arbetsuppgifter 
14. Innan ledningsgruppen tillsattes, hur var din inställning till de arbetsuppgifter du hade på 
ditt bord? (primär/öppen) 
15. När du bestämde dig för att tillsätta ledningsgruppen, vilka arbetsuppgifter var det främst 
du ville fördela ut? (primär/öppen) 
a) Varför ville du fördela ut just dessa arbetsuppgifter? (sekundär/öppen) 
16. Kan du beskriva hur fördelningen av arbetsuppgifter ser ut idag? (primär/öppen)  
a) Ser den likadan ut som i början eller har det skett en utveckling på något vis? 
(sekundär/öppen)  
b) Fördelar du ut de arbetsuppgifter du från början ville fördela ut? (sekundär/öppen)  
 i. (svar: nej à) Kan du beskriva vilken förändring som har skett? 
(tertiär/öppen)  
 ii. (svar: nej à)Kan du berätta vilka arbetsuppgifter du faktiskt delegerar ut 
idag? (tertiär/öppen)  
c) Vem/vilka fördelar du ut arbetsuppgifterna till? (sekundär/öppen)  
d) Kan du beskriva hur du resonerar innan du fördelar ut en specifik uppgift till en person i 
företaget? (sekundär/öppen)  
e) Hur ofta fördelas specifika arbetsuppgifter eller uppdrag ut i företaget? (sekundär/öppen)  
 
17. Kan du beskriva vad du tycker är viktigast när du fördelar ut arbetsuppgifter på anställda i 
företaget? (primär/öppen) 
18. Kan du beskriva vad du upplever som fördelar med att fördela ut arbetsuppgifter på andra 
i företaget? (primär/öppen)  
a) Kan du beskriva vad du upplever med nackdelar med att fördela ut arbetsuppgifter på 
andra i företaget?  
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 i. Upplever du att du tappar kontrollen över företagets verksamhet när du 
fördelar ut arbetsuppgifter och ansvar?(tertiär/stängd) 
8.2	Intervjuguide	för	kompletterande	intervju	med	Olsson	(VD)		
19. När anställde du Medlem 3 (primär/stängd) 
20. Hur kommer det sig att du kände ett behov av att ha en VD-sekreterare? (primär/öppen) 
a) Vilka arbetsuppgifter var det tänkt att hon skulle utföra? (sekundär/öppen) 
21. Hur såg delegeringsprocessen av arbetsuppgifter till Medlem 3 när du anställde henne? 
(primär/öppen) 
a) Hur går den till? (sekundär/öppen) 
b) På vilket sätt har den här delegeringsprocessen ändrats sedan hon blev tillsatt i 
ledningsgruppen? (sekundär/öppen) 
22. När anställde du Medlem 2? (primär/stängd) 
23. Var avsikten när du anställde henne att hon skulle vara biträdande verksamhetschef? 
(primär/öppen) 
24. Du beskrev tidigare att Medlem 2 ”tar ansvar över verksamheten” när du inte var där, när 
du var på semester eller liknande, kan du beskriva vad du menar med det? (primär/öppen) 
a) Vilka arbetsuppgifter tar hon över? (sekundär/öppen) 
b) Hur delegerar du ut de arbetsuppgifterna till henne inför ett sådant tillfälle? 
(sekundär/öppen) 
23. Vilken funktion fyller en internrevisor ur kvalitetssynpunkt? (primär/öppen) 
24. Hur resonerade du när du skulle tillsätta en internrevisor? (primär/öppen) 
a) Kan du beskriva varför du ansåg att det fanns ett behov av att ha en internrevisor? 
(sekundär/öppen) 
 i. Vilken funktion kände du saknades i företaget? (tertiär/öppen) 
25. När anställde du Medlem 1? (primär/stängd) 
a) Var avsikten när du anställde henne att hon skulle vara internrevisor ur kvalitetssynpunkt 
utöver sin roll som personligt ombud? (sekundär/stängd) 
b) Varför fick just Medlem 3 rollen som internrevisor? (sekundär/öppen) 
26. Hur nära jobbar du med ledningsgruppen idag? (primär/stängd) 
a) Har du lika mycket kontakt med alla i ledningsgruppen? (sekundär/stängd) 
b) Upplever du att du känner alla tre medlemmarna lika bra? (sekundär/stängd) 
c) Hur ofta har ledningsgruppen möten? (sekundär/stängd) 
d) Hur ofta sitter du med på dessa möten? (sekundär/stängd) 
27) Vid förra tillfället vi talades vid pratade vi om delegeringsprocessen, vad anser du är 
viktigt att tänka på när man delegerar ut en uppgift? (primär/öppen) 
28) När upplever du att en delegeringsprocess har gått bra? (primär/öppen) 
a) Är en effektiv delegeringsprocess att föredra framför än att precis rätt ansvar hamnar på 
rätt person? (sekundär/stängd) 
29) Upplever du att ledningsgruppen genomför arbetsuppgifterna på det vis du önskar? 
(primär/stängd) 
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9.	Bilaga	2	
9.1	Intervjuguide	för	semistrukturerad	intervju	med	ledningsgruppen	exklusive	
Olsson	(VD)	
Personens roll i ledningsgruppen  
1. Kan du beskriva dina tidigare erfarenheter av ledarskap? (primär/ öppen) 
2. Kan du beskriva vad du tror din roll i ledningsgruppen kommer innebära? (primär/öppen) 
a) Vad baserar du dina förväntningar på? (sekundär/öppen) 
3. Kan du beskriva din tidigare relation till de övriga ledningsgruppsmedlemmarna? 
(primär/öppen) 
a) Har ni arbetat med ledning tillsammans tidigare? (sekundär/stängd) 
4. Hur skulle du beskriva ledningsgruppens funktion i företaget? (primär/öppen) 
5. Kan du beskriva dina dagliga arbetsuppgifter? (primär/ öppen) 
 
Beslutsfattande  
6. Kan du beskriva hur beslutsfattande går till i ledningsgruppen idag? (primär/ öppen) 
a) Vilka är stegen i beslutfattningsprocessen? (sekundär/öppen)  
7. Vilka är involverade i processen? (primär/öppen)  
a) Är det bara ni i ledningsgruppen som är delaktiga i beslutsfattandet? (sekundär/stängd) 
8. Upplever du att beslutsfattande i ledningsgruppen jämt fördelat idag? (primär/öppen) 
a) Hur upplever du att ni samarbetar? (sekundär/öppen) 
 i) Fungerar samarbetet i ledningsgruppen det bra? (tertiär/stängd) 
 
Delegeringsprocessen 
9. Hur upplever du att arbetsuppgifter och ansvar delegeras ut på personer i företaget? 
(primär/öppen) 
a) Mer specifikt vad delegeras? (sekundär/öppen) 
b) Till vem delegeras det? (sekundär/ öppen) 
c) Varför delegeras det? (sekundär/ öppen)  
10. I en perfekt värld, hur önskar du att delegeringen av arbetsuppgifter och ansvar ser ut?  
a) (svar: ”Det är bra som det är” à) Varför upplever du att det fungerar bra? 

9.2	Intervjuguide	för	kompletterande	intervju	med	ledningsgruppen	exklusive	
Olsson	(VD)	
11. (Till Medlem 2 och Medlem 1) Du är MAS/Personligt Ombud, hur tror du det kommer 
sig att du även blev tilldelad rollen som Biträdande Verksamhetschef/ Internrevisor? 
(primär/öppen) 
a) Kan du beskriva hur det gick till när du fick rollen? (sekundär/öppen) 
b) Vilka instruktioner kring den här tjänsten fick du av Erland Olsson när du tillsattes rollen? 
(sekundär/öppen) 
c) Kan du beskriva vad din roll som Biträdande Verksamhetschef/ Internrevisor innebär? 
(sekundär/öppen) 
d) Kan du beskriva dina dagliga arbetsuppgifter på Sofrosyne? (sekundär/öppen)  
12) (Till Medlem 2) Upplever du att du som biträdande verksamhetschef har samma 
ansvarsomfattning som övriga ledningsgruppsmedlemmar? (primär/stängd) 
a) Känner du att du tar ansvaret för verksamheten när han inte är där eller får du ansvaret för 
den? (Sekundär/stängd) 
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b) Upplever du att du tar mer ansvar över verksamheten nu när du sitter med i 
ledningsgruppen än innan? (sekundär/stängd) 
 i) Varför/ varför inte? (tertiär/öppen) 
13) (Till Medlem 3) Senast vi talades vid berättade du att du började jobba för Sofrosyne i 
augusti som VD-sekreterare, kan du beskriva vilka direktiv Erland Olsson gav dig när du blev 
tillsatt för denna tjänst? (primär/ öppen) 
a) Du nämnde även att du sköter ekonomin och bokföringen i företaget, ansvarar du själv för 
detta område i verksamheten eller delegerar Erland Olsson ut arbetsuppgifter till dig som han 
behöver hjälp med? (sekundär/ stängd) 
b) Upplever du att dina arbetsuppgifter har ändrats sedan du blev tillsatt i ledningsgruppen? 
(sekundär/ stängd)  
14) Vid förra tillfället vi talades vid pratade vi om beslutfattningsprocesser i 
ledningsgruppen, upplever du att ni i ledningsgruppen tar ansvar för frågor rörande 
verksamheten om inte Erland Olsson ber ledningsgruppen att kika på det? (primär/stängd) 
a) (svar ja à) Kan du berätta på vilket sätt ni tar ansvar? (sekundär/ öppen) 
 i) Hur agerar du i ett sådant läge? (tertiär/öppen)  
b) (svar nej à) Varför tror du inte att ni gör det? (sekundär/ öppen) 
 i) Upplever du att Erland Olsson inte vill att ni ska ta er an uppgifter utan hans 
direktiv? (tertiär/ stängd) 
 ii) Hade du velat ta mer ansvar utan att invänta Erlands direktiv? (tertiär/ 
stängd) 
15) Upplever du att du självständig från de andra i ledningsgruppen tar ansvar för frågor 
rörande verksamheten om inte Erland Olsson ber dig specifikt eller ledningsgruppen att kika 
på det? (primär/stängd)  
a) (svar ”ja” à)  
b) (svar nej à ) Hur kommer det sig att du inte gör det tror du? (sekundär/ öppen) 
 i) Har Erland Olsson indikerat på att du inte ska göra detta? (tertiär/ stängd) 
 
16) Vid förra tillfället vi talades vid om beslutfattningsprocessen i ledningsgruppen nämndes 
Erland Olssons namn, hur involverad upplever du att han är i beslutfattningsprocesserna i 
ledningsgruppen? (primär/ öppen) 
a) Är det han som har sista ordet? (sekundär/ stängd) 
b) Sitter han alltid med vid mötena? (sekundär/ stängd) 
Vid förra tillfället vi talades vid nämndes att ni vid varje möte går igenom protokollet som 
fördes vid förra mötet för att se vilka punkter som har gjorts och vad man ännu inte tagit tag 
i… 
 
17) … hur resonerar ni i ledningsgruppen kring de uppgifter som ni inte genomfört sedan 
förra mötet? (primär/ öppen) 
a) Varför tror du att ni inte tagit tag i uppgiften? (sekundär/ öppen)  
b) Vilka uppgifter är det som inte brukar bli genomförda? (sekundär/ öppen)  
 
18) … vilken feedback upplever du att ni, det vill säga ledningsgruppen, får från Erland 
Olsson angående genomförda projekt? (primär/ öppen) 
a) Får ni feedback på vad som varit bra och mindre bra? (sekundär/ stängd) 
b) (svar ja à) Hur framförs den här feedbacken? (sekundär/ öppen)  
 
19) Upplever du att Erland Olsson har ständig kontakt med er angående de uppgifter som 
delegeras till ledningsgruppens bord? (primär/ stängd) 
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a) Påminner han er om dem? (sekundär/ stängd) 
b) Följer han upp dem? (sekundär/ stängd)  
19) Kan du beskriva hur det går till när det Erland Olsson ger er en uppgift? (primär/ öppen) 
a) Vilka direktiv får ni av Erland Olsson? (sekundär/ öppen) 
 i) Får ni själva bestämma hur uppgiften ska lösas eller har han en plan? 
(tertiär/ stängd) 
 ii) Är det han som sätter deadline för när uppgiften ska vara klar? (tertiär/ 
stängd) 
b) Tilldelas huvudansvaret för uppgiften till en specifik person i ledningsgruppen? (sekundär/ 
stängd) 
 i) Säger Erland Olsson specifikt att “den här uppgiften vill jag att person X 
tittar på? 
20) Tycker du att det finns förbättringsområden i delgeringsprocessen? (primär/ stängd) 
a) (svar ja à) Vilka? (sekundär/öppen) 
b) (svar ja à) Hur skulle Erland Olsson göra istället enligt dig? (sekundär/öppen) 
c) (svar nej à) Vad är det som du upplever som bra med delegeringsprocessen idag? 
(sekundär/öppen) 
21) Vilken typ av uppgifter är det som Erland Olsson ger er? (primär/ öppen) 
a) Är det administrativa arbetsuppgifter? (sekundär/ stängd) 
b) Är det uppgifter som rör den strategiska planeringen för verksamheten? (sekundär/ stängd) 
c) Upplever du ledningsgruppens arbetsuppgifter som roliga? (sekundär/ stängd) 
d) Är de utmanande? (sekundär/ stängd) 
e) Känner du att du utvecklas i din yrkesroll av att utföra dessa arbetsuppgifter? (sekundär/ 
stängd) 
 

 

 

 

 

 

 

 


