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Många VD:ar kämpar med engagemanget 

i ledningsgruppen och att få alla lika 

entusiastiska som hen själv inför förändringar 

och nya ideer. 

I den här guiden går vi igenom hur du driver 

igenom ett förslag i ledningsgruppen och tar 

det vidare till handling – från idé till resultat!

Förord



Har du en banbrytande idé, men vet inte hur du ska 

förmedla den till ledningsgruppen? Du kanske har försökt 

förklara, utan att få gehör. Om idén är bra och strategin 

tydlig, kommer då inte alla automatiskt engagera sig 

för att driva igenom den? Svaret är nej. Att du har en 

lösning med potential att ge företaget en makeover till det 

bättre, spelar mindre roll så länge du inte kan övertala 

gruppen om att ge den en chans. De flesta behöver förstå 

varför det ska göras och kunna relatera förändringen/

idén till sin del av verksamheten. Då först kan du få 

både samtycke och engagemang. Visst kan du försöka 

tvinga på dina kollegor ett förslag som de inte tror på, 

men resultatet kommer med största sannolikhet inte bli 

särskilt framgångsrikt. Först när du kan göra dig förstådd 

i ledningsgruppen har du en chans att övertala dina 

kollegor om att din idé är värd att testa.

Hur gör man sig då förstådd? Vårt tips är att lyfta fram 

delar ur förslaget som gruppen kan relatera till. Vad 

1. Övertyga gruppen

Tänk att du ska föra resonemanget utifrån vad 
varje område i företaget behöver eftersom 
dessa områden förhoppningsvis också finns 
representerade i ledningsgruppen.

”
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kommer var och en i gruppen att få ut av din 

idé? Låt oss säga att du till exempel vill byta 

IT-system – inled då med att förklara varför 

det nya IT-systemet är en bra idé utifrån var 

och en i gruppens perspektiv. Det kanske 

till exempel gör det möjligt att automatisera 

bort vissa arbetsuppgifter, så att personalen 

får mer tid över för annat. Detta kan i sin tur 

leda till att arbetsbelastningen blir lägre, folk 

blir mindre stressade och antalet sjukdagar 

minskar.

Berätta också vad som riskerar att ske om 

ni inte byter IT-system – till exempel att ni 

kämpar på med onödigt långa processer, 

eftersom ni inte visste att det fanns utrymme 

för att effektivisera. Eller att ni förlorar 

kunder till en konkurrent som har bytt till 

ett nytt IT-system och därför kan garantera 

snabbare leveranser. Tänk att du ska föra 

resonemanget utifrån vad varje område i 

företaget behöver (eftersom dessa områden 

förhoppningsvis också finns representerade 

i ledningsgruppen). Så fort du har fått ett ja 

från gruppen kan du gå vidare till nästa steg!
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Beslutet är fattat och nu är det äntligen dags att bestämma vem som 

ska ansvara för vad. För att göra detta behöver du först beskriva vilka 

förutsättningar som behöver uppfyllas för att målen ska kunna uppnås 

– om uppgiften är att byta IT-system, kanske en av förutsättningar är

att beskriva vilka krav och förväntningar som ställs på det nya IT-

systemet.

Det kommer också krävas utbildning av medarbetarna i IT-systemet, 

löpande kontakt med IT-support för att fånga upp önskemål från 

medarbetarna, budget, interninformation etc.

På GoalEnvision använder vi oss av effektiv målstyrning, där vi delar in 

organisationen i fem olika områden – kund och marknad, erbjudande, 

produktion, medarbetare och ekonomi. Oavsett hur er verksamhet ser 

ut kan det vara fördelaktigt att utgå ifrån att ledningsgruppen ska ha 

någon som ansvarar för var och ett av de här områdena. Hur kommer 

bytet av IT-system till exempel beröra företagets ekonomi – kan ni 

budgetera för detta?

Det finns många ansvarsområden att fördela – och det är viktigt att alla 

i gruppen förstår hur just deras ansvar påverkas. När alla har fått ett 

ansvarsområde och tackat ja till det, kan ni gå vidare!

2. Tydliggör ansvarsområden
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Slutligen är det dags att fördela uppgifter 

som är av relevans för förutsättningarna – och 

här gäller det att gå ännu mer på djupet. Ta 

tillsammans fram en tydlig handlingsplan, där 

ni specificerar vem som ska göra vad och 

när. Det är upp till gruppens medlemmar att 

ta med sig uppgifterna ut i organisationen och 

applicera dem på sina verksamhetsområden. 

Om IT-chefens ansvarsområde är att 

researcha nya IT-system, kanske en uppgift 

ska vara att presentera fem alternativ vid 

nästa ledningsgruppsmöte.

Notera uppgifterna i era mötesanteckningar 

och ta upp det nästa gång ni ses. På så sätt 

3. Fördela uppgifter

blir det tydligt vem som har tagit sitt ansvar 

och vem som inte har gjort det. Det är här 

ni har möjlighet att upptäcka eventuella 

flaskhalsar för projektet. Ett vanligt misstag 

är att man delar ut ansvarsområden och inte 

följer upp dem, vilket leder till att inget blir 

gjort och målet rinner ut i sanden. Det är upp 

till er att hålla varandra ansvariga.

Om någon i gruppen inte klarar av att göra 

det ni kommit överens om vid upprepade 

tillfällen – och efter att förutsättningarna 

kontrollerats – kanske den personen borde 

bytas ut. Det är viktigt att understryka att 

ledningsgruppen ska vara ett forum för 
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utveckling, beslutstagande och handling – den ska inte 

finnas där “bara för att”.

Genom att fördela och följa upp uppgifterna på det här 

sättet, blir det också lättare för kollegorna att avgöra vilka 

ansvarsområden de faktiskt kan klara av. I praktiken är 

det lätt att säga ja till att förmedla en nyhet till resten av 

organisationen – men när man bryter ner det till en faktisk 

uppgift och specificerar att det till exempel ska ske i ett 

formellt pressutskick, kan det upplevas som svårare.

Att förtydliga vad du egentligen ber gruppen om gör det 

också möjligt för dem att tacka nej om de känner att de 

inte har möjlighet att leverera. Detta gör att du kan ge 

uppgiften till någon annan, som kommer göra ett bättre 

jobb. Det blir win-win, med andra ord!

Ett vanligt misstag är att man delar ut 
ansvarsområden och inte följer upp 
dem, vilket leder till att inget blir gjort 
och målet rinner ut i sanden. 

”
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Lycka till !

https://goalenvision.com/sv/article/12-sa-enar-ni-ledningsgruppen/
https://goalenvision.com/sv/article/12-sa-enar-ni-ledningsgruppen/
https://goalenvision.com/sv/article/12-sa-enar-ni-ledningsgruppen/



