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Sammanfattning 
En välfungerande och effektiv ledningsgrupp är en framgångsfaktor inom såväl privat som offentlig 
sektor. Ledningsgruppens speciella karaktär gör att alternativa grupputvecklingsmodeller, utöver de mer 
klassiska, kan vara mer användbara. Syftet med studien är att undersöka om faktorerna tillit, konflikt, 
åtagande, ansvarsskyldighet och resultat i Lencionis (2002) modell är relevanta utgångspunkter i arbete 
med ledningsgruppers effektivitet, med fokus på tillit. Utifrån en egenkonstruerad enkät med 
självskattning från 74 ledares bedömningar, har deskriptiva analyser utförts. Vidare har t-test, 
regressionssamband och principalkomponentanalyser genomförts för att besvara studiens 
frågeställningar. Utifrån denna studies resultat ges endast ett måttligt stöd för att de fem faktorerna 
förklarar ledargruppsdeltagares syn på ledningsgruppens effektivitet även om de individuellt bedöms 
som relevanta. Det finns indikationer på att med ytterligare frågor skulle reliabiliteten öka och därmed ge 
ett tydligare stöd åt de fem faktorerna. Ytterligare studier behövs för att klargöra detta samband. Studien 
ger dock stöd för betydelsen av tillit och dess oberoende av demografiska variabler som kön, ålder, 
sektor eller ledningsgruppserfarenhet. Vidare visar studien att ledningsgruppens effektivitet kan 
beskrivas i två komponenter med flera delar där komponenterna handlar om inre och yttre effektivitet, 
vilket också är i linje med Granberg och Wallenholm (2017). Sammantaget ger detta en bild av att 
alternativa modeller som Lencionis (2002) kan vara relevanta att använda och att de fem faktorerna tillit, 
konflikt, åtagande, ansvarsskyldighet och resultat ändå kan vara relevanta utgångspunkter i arbetet 
med ledningsgruppens effektivitet, med fokus på tillit. 
 

Ämnesord 
Tillit, ledningsgrupp, Lencioni, effektivitet, prestationsförmåga, grupputveckling, 
ledningsgruppsutveckling 
 



Author 
Krister Sundholm 

Title 
Efficiency in management teams – with a focus on trust. 

Supervisor 
Cornelia Wulff 

Examiner 
Peter Jönsson 

Abstract  
A well-functioning and efficient management team is a success factor in both the private and 
public sectors. The special nature of the management team means that other than classic group 
development models can be more useful. The purpose of the study is to investigate whether the 
factors trust, conflict, commitment, responsibility and results in Lencioni's (2002) model are 
relevant starting points in work with the management teams' effectiveness, with a focus on trust. 
Based on a self-constructed survey with self-assessment from 74 leaders' assessments, 
descriptive analyzes have been performed. Furthermore, t-tests, regression analysis and principal 
component analyzes were performed to answer the study's questions. Based on the results of this 
study, only moderate support is given for the five factors to explain the management group 
participants' views on the management group's effectiveness, even if they are individually 
assessed as relevant. There are indications that with additional questions, the reliability would 
increase and thus provide clearer support to the five factors. Further studies are needed to clarify 
this. However, the study provides support for the importance of trust and its independence from 
demographic variables such as gender, age, sectors or management team experience. 
Furthermore, the study shows that the management group's efficiency can be described in two 
components with several parts where the components are about internal and external efficiency, 
which is also in line with Granberg and Wallenholm (2017). All in all, it gives an idea that 
alternative models like Lencioni (2002) can be relevant to use and that the five factors trust, 
conflict, commitment, responsibility and results can still be a relevant starting point in the work 
with the management group's efficiency, with a focus on trust. 
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Syftet med denna uppsats har varit att undersöka faktorer som påverkar ledningsgruppens 

effektivitet med fokus på tillit. Idag har i stort sett alla större organisationer i Sverige 

ledningsgrupper (Granberg & Wallenholm, 2017). Ledningsgruppen har en rad uppgifter 

där det mest centrala är att sätta visioner och strategier för verksamheten, upprätta 

styrning och uppföljning samt kommunicera till organisationen. Även om en VD är 

ytterst ansvarig för verksamheten är dennes uppdrag endast möjligt via ledningsgruppen. 

Man kan säga att det är ledningsgruppen som ska säkerställa att utlagda strategier 

exekveras enligt plan. Ledningsgruppens arbete får återverkningar i hela organisationen, 

varför en välfungerande ledningsgrupp är centralt i en verksamhet. Om ledningsgruppen 

fungerar mindre bra får det på motsvarande sätt negativa konsekvenser i resten av 

organisationen. Det är därför av stor vikt att ha förståelse för vilka faktorer som påverkar 

ledningsgruppens funktionsförmåga och i förlängningen dess effektivitet. Det finns 

många olika modeller för att beskriva ledningsgruppens funktion med bäring på dess 

effektivitet. Dessa tar exempelvis avstamp i individens behov i grupper, gruppens 

utveckling, ledningsgruppens arbetssätt och struktur samt ledningsgruppens 

förhållningssätt. Modellerna ligger ofta till grund för olika program och initiativ för att 

förbättra ledningsgruppens arbetssätt och effektivitet. Några av de vanligaste modellerna 

presenteras kort i följande avsnitt. 

Klassiska modeller för gruppers utveckling är den så kallade FIRO-modellen 

(Fundamental Interpersonal Relations Orientation) som utvecklades av psykologen Will 

Schutz (Schutz, 1958) i den amerikanske militären under -50 och 60-talen. Modellens 

syfte var att kunna förstå och förklara vilka team som blev framgångsrika under militära 

förhållanden. Modellen tar utgångspunkt i individens behov av kontroll, öppenhet och 

tillhörighet i grupper. Utifrån var individerna känner sig komfortabla sker sedan gruppens 

utveckling i tre faser. De tre huvudutvecklingsfaserna enligt FIRO-modellen är: 

tillhörafasen, kontrollfasen eller rollsökningsfasen och öppenhetsfasen. Det finns också 

två mindre övergångsfaser, gemytsfasen och idyllfasen. Gemytsfasen är mellan tillhöra- 

och kontrollfasen och idyllfasen är mellan rollsöknings- och öppenhetsfasen. Tillhörfasen 

präglas av frågan ”vill jag verkligen vara med i denna grupp?”. Den följs av idyllfasen där 

alla är glada för att ha valt att vara med och man har det trevligt i gruppen. I denna fas 

kan det vara lätt att fastna. När man har blivit accepterad börjar deltagarna söka sina roller 

vilket leder till konflikter mellan deltagarna. Den efterföljs av gemyt-fasen där gruppen 

igen hämtar andan efter att alla har hittat sina roller. Avslutningsvis är det i 

samhörighetsfasen som gruppen börjar bli effektiv. Där anpassar man sig till vad som 

behövs för gruppens bästa och ser inte längre endast till de egna behoven. FIRO-modellen 

har använts mycket i ledarskapsutbildningar i Sverige då den har varit en del av militärens 

ledarskapsutbildning. Utifrån FIRO är det individers behov som är det centrala men det 

beskriver inte fullt ut gruppens beteenden som en helhet. Detta gruppbeteende var fokus 

för Bruce Tuckmans forskning.  

Tuckman (1965) beskrev i sin klassiska modell att grupper genomgick fyra stadier i sin 

utveckling; forming, storming, norming och performing. I formingfasen präglades 

gruppen av att medlemmarna lärde känna varandra och lät ledaren guida. Kritik lyftes inte 

i gruppen. I stormingfasen vädrade man i gruppen missnöje mellan medarbetarna och 

gentemot uppdraget. I normingfasen präglades gruppen av att man accepterade rollerna, 

uppdragen och ledarskapet. Enligt Tuckman (1965) var det inte förrän i den avslutande 

performingfasen som gruppen blev verkligt effektiv och arbetade mot gemensamma 

uppsatta mål. Den var då självgående utan större behov av ledaren och konflikterna 

hanterades enbart av gruppen. Att grupprocessen utvecklades i dessa stadier var således 
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en naturlig del i gruppens liv. Som ledare var det därför viktigt att hjälpa gruppen genom 

de olika faserna så smidigt som möjligt. Risker fanns att det utvecklades destruktiva 

beteenden i de olika faserna som exempelvis grupptänk [group think], ett begrepp som 

myntades av Janis (1973), där gruppen starkt sökte konsensus och inte längre tog in 

information utifrån eller öppnade upp för andra perspektiv. För att motverka detta är det 

väsentligt att skapa samarbete kring uppgiften och att uppmana till invändningar mot 

gruppens förslag.  

Kritik som har lyfts mot FIRO-modellen är dels att den inte har ett robust vetenskapligt 

stöd gällande konstruktvaliditet och reliabilitet (Dancer & Woods, 2006; Furnham, 2008; 

Gilligan, 1973; Hurley, 1992; Macrosson, 2000; Mahoney& Stasson, 2005) och dels att 

den ensidigt har ett individperspektiv på gruppers utveckling och inte betraktar gruppens 

utveckling i termer av grupprocesser och socialpsykologi (Youngs, 2013). Susan Wheelan 

adresserade denna kritik och utvecklade IMGD-modellen (Integrated Model of Group 

Development) (Wheelan, 2017). Wheelan byggde vidare på Tuckmans modell och gav 

den vetenskapligt stöd och utvecklade sin egen grupputvecklingsmodell i fyra stadier. 

IMGD kan sägas kombinera FIRO-modellens individperspektiv och Tuckmans 

grupputveckling genom att fokusera på de gruppdynamiska processerna. Enligt IMGD 

genomgår grupper följande stadier: 

1. Tillhörighet och trygghet 

2. Opposition och konflikt 

3. Tillit och struktur 

4. Arbete och produktivitet 

I det första stadiet, ”tillhörighet och trygghet” är gruppen upptagen med att hitta relationer 

till varandra där deltagarna balanserar egna behov med att passa in i gruppen. I det andra 

stadiet, ”opposition och konflikt” fokuseras gruppens process på frågor kring ledarskapet. 

Medlemmarna arbetar med vad som ska göras och vem som bestämmer. I det tredje 

stadiet ”tillit och struktur” arbetar gruppen med frågor kring hur och vem som gör vad. 

Medlemmarna arbetar då med former för kommunikation. I den fjärde fasen är 

grupprocessen inriktad på det faktiska arbetet mot uppsatta mål. Här är gruppen som mest 

produktiv och medlemmarna fokuserar på såväl relation som prestation, där man 

använder varandras förmågor för att på bästa sätt lösa gruppens uppgifter. Gruppens 

dynamik motverkar undvikande av ansvar i social maskning [social loafing], vilket 

innebär att gruppen presterar sämre än vad de enskilda individerna skulle prestera var för 

sig (Myers, 2012). Med hjälp av IMGD ges både en förståelse för gruppdynamiska 

processer och hur ledarskapet kan anpassas i de olika stadierna. En förutsättning för såväl 

IMGD, FIRO och Tuckmans modeller och att de gruppdynamiska processerna ska kunna 

utvecklas är att grupperna är stabila över tid, att de ses regelbundet och jobbar mot tydliga 

gemensamma mål. Sådana grundförutsättningar är inte med nödvändighet närvarande i 

ledningsgrupper, varför det kan vara utmanande att använda dessa modeller. 

Att ledningsgruppen är en speciell grupp var något som såväl Lencioni (2002) som 

Granberg och Wallenholm (2017) lyfte. Granberg och Wallenholm (2017) menade att 

ledningsgruppen var en speciell grupp då den bland annat träffades sällan. Deltagarna 

representerade olika organisationsfunktioner där beslut behövde förankras vilket gjorde 

att man hade flera ibland motstridiga mål med sin närvaro i ledningsgruppen. Vidare att 



 

3 

 

det var ordföranden som enhälligt bestämde vilka medlemmar som skulle ingå i 

ledningsgruppen. Så även om de gruppdynamiska processerna var en del av 

ledningsgruppens verklighet, medförde utmaningarna en annan approach. Granberg och 

Wallenholm (2017) valde då att utgå från vad ledningsgruppen gör och hur den gör det, i 

ett koordinatsystem. En ledningsgrupp befann sig någonstans på vad-skalan mellan 

extremerna att endast arbeta med operativa frågor, som rör dagligt arbete i organisationen, 

till att endast arbeta med strategiska frågor, som rör den övergripande riktningen på 

verksamheten. På hur-skalan befann sig en ledningsgrupp på skalan från enkel form av 

samverkan så som informationsgivning till mer utvecklad samverkan som präglades av 

gemensamma mål och samarbete. Om Granberg och Wallenholm (2017) hade fokus på 

ledningsgruppens beteenden i vad- och hur-faktorerna fanns en annan modell som istället 

tog avstamp i medlemmarnas attityder eller förhållningssätt. Lencionis modell (2002) är 

idag populär att använda internationellt i arbete med ledningsgrupper och förklaras 

närmare i nästa avsnitt.  

Patrick Lencioni (1965-) hade lång erfarenhet från näringslivet och arbetade praktiskt 

med att förbättra ledningsgrupper. Modellen utvecklades från tillämpningar av arbete med 

ledningsgrupper. Lencionis (2002) modell utgår från fem faktorer som utgör potentiella 

”dysfunktioner” i en ledningsgrupp med negativ inverkan på ledningsgruppens 

effektivitet. Dessa faktorer är tillit[trust], konflikt[conflict], åtagande[commitment], 

ansvarsskyldighet[accountability] och resultat[result]. Faktorerna kan ordnas i en 

pyramid där basen utgörs av tillit och där de övre nivåerna är beroende av de undre 

nivåerna. Från basen följer nivåerna konflikt, åtagande, ansvarsskyldighet och överst i 

pyramiden finns faktorn resultat. Om inte ledningsgruppen uppvisar moget 

förhållningssätt i dessa faktorer riskerar det att utgöra hinder i ledningsgruppens arbete. 

Dysfunktioner inträffar om det är en avsaknad av tillit, rädsla för konflikter, avsaknad av 

åtagande, undvikande av ansvarstagande och ouppmärksamhet till resultat. Dessa 

dysfunktioner behöver då hanteras för att ledningsgruppen skall fungera effektivt. 

Modellen syftar i slutändan till att skapa effektivare ledningsgrupper och väcker ett antal 

frågeställningar speciellt då den inte har forskningsstöd. Inverkar dessa faktorer även 

positivt på ledningsgruppens effektivitet, att inte bara avsaknaden av dessa har en negativ 

inverkan på effektiviteten utan framför allt om det finns en positiv inverkan om dessa 

faktorer är på plats? Bedömer ledarna själva att det finns ett sådant samband mellan dessa 

faktorer och ledningsgruppens effektivitet? Vidare om ledarnas uppfattning är att tillit 

[trust] är den viktigaste faktorn i enlighet med Lencionis (2002) modell? 

Den internationella forskningen kring tillit kopplat till organisationer är omfattande (De 

Jong et. al., 2016). Detta knöt an till frågan om betydelsen av tillit för att utveckla teamen 

(Dirks, 1999), vilket i sin tur leder till effektivare team (Costa et. al., 2001; De Jong et. 

al., 2016; Ficapal-Cusí et. al., 2021). Detta gäller även seniora management team 

(Atkinson, 2004) samt både kognitiva och affektiva tillitsdimensioner (De Jong et. al., 

2016) och i ledarskapet (Mineo, 2016).  

Att tillit verkade vara en relevant faktor i Sverige såväl inom privat som också offentlig 

sektor har bekräftats av flera forskare. I Bringselius (2018) sågs tillit som en betydelsefull 

del i förslagen värdegrund och styrprincip i offentlig verksamhet. Det ansågs också vara 

en essentiell faktor för att underlätta implementeringen av strategiskt beslutsfattande i 

privat verksamhet (Lampaki & Papadakis, 2018) och har haft positiva effekter på lärande 

och reflektion i ledningsgrupper (Asmuß & Svennevig, 2009; Crevani et. al., 2010; 

Pengfei et. al., 2019; Uhl-Bien, 2006).  
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Idag verkar det finnas en lucka i kunskapsläget vad gäller empiriskt stöd för Lencionis 

(2002) modell generellt och specifikt till de fem faktorernas koppling till 

ledningsgruppens effektivitet. Denna studie avser att belysa dessa frågor under svenska 

förhållanden och klargöra eventuella skillnader i bedömning av betydelsen av tillit mellan 

kön, sektorer och erfarenhet. Två av studiens centrala begrepp är effektivitet och tillit 

vilka definieras enligt följande. 

Inom den engelskspråkiga forskningen kring tillit och gruppsamarbete används begreppen 

performance [prestationsförmåga] och effectiveness [effektivitet]. Tidigare forskning 

fokuserade i stor utsträckning på begreppet performance medan senare forskning mer 

fokuserat på effectiveness. Framför allt har man under senare år forskat och klargjort 

skillnaderna mellan begreppen (Ficapal-Cusí et. al., 2021). Skillnaderna ligger i att 

prestationsförmågan fokuserar på gruppens positiva beteenden som samarbete och dialog 

kring de målinriktade aktiviteterna medan effektivitet syftar till resultatet från dessa 

aktiviteter. I denna uppsats kommer begreppet effektivitet att användas i frågeenkäten då 

den har ett framåtriktat fokus och att begreppet effektivitet används av Lencioni (2002). 

I enkäten efterfrågades bedömning av faktorn tillit specifikt. Begreppet 

operationaliserades också i fyra komponenter för en reliabilitetsanalys. Tillit har olika 

kognitiva och affektbaserade komponenter där de kognitiva avser förståelsen för 

kompentens och konsekvens samt de affektbaserade handlar om omsorg (De Jong et. al., 

2016). Öppen kommunikation är också en relevant tillitskomponent (Boies, Fiset & Gill, 

2015). Operationaliseringen skedde i fyra komponenter; kompetens, konsekvens, öppen 

kommunikation och omsorg. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om faktorerna tillit, konflikt, åtagande, 

ansvarsskyldighet och resultat i Lencionis (2002) modell är relevanta utgångspunkter i 

arbete med ledningsgruppers effektivitet, med fokus på tillit.  

Baserat på ovanstående formulerades följande frågeställningar: 

 Förklarar de fem faktorerna (tillit, konflikt, åtagande, ansvarsskyldighet och 

resultat) i Lencionis (2002) modell ledargruppsdeltagares syn på 

ledningsgruppens effektivitet? 

 Bedöms faktorn tillit vara den mest betydelsefulla av de fem faktorerna? Med 

underfrågor: 

o Finns det skillnad i betydelsen av faktorn tillit mellan kön och sektorer? 

o Är betydelsen av faktorn tillit beroende av ålder eller 

ledningsgruppserfarenhet? 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Försöksdeltagarna var n=74 till antalet där 69 hade ledningsgruppserfarenhet. Deltagarna 

var ledare inom privata och offentliga organisationer i Sverige. Deltagarna var i åldrarna 

25-74 år (M=46.7, SD=9.7). Fördelningen mellan könen var enligt följande; 53 (71.6%) 

angav kvinna, 20 angav man (27%) och 1 angav annat (1.4%). Totalt 43 (58.1%) fanns 
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inom privat sektor och 31 (41.9%) inom offentlig sektor. Kvinnors fördelning mellan 

sektorer var 26 privat mot 27 offentlig. För män var det 16 privat mot 4 offentlig. 

Den genomsnittliga ledarerfarenheten var 11.8 år och genomsnittliga 

ledningsgruppserfarenheten var 10.2 år. I jämförelse med kvinnorna var männen i 

genomsnitt äldre (50 mot 45.6 år), med längre ledarerfarenhet (16.7 mot 9.9 år) och med 

längre ledningsgruppserfarenhet (13.6 mot 8.6 år). 

Instrument 

Ett eget formulerat frågeformulär bestående av 6 frågor kring deltagarinformation 

gällande kön, ålder, ledarerfarenhet, ledningsgruppserfarenhet och sektor har använts. 

Utöver det bestod formuläret av 5 stycken frågor inspirerade av faktorerna i Lencionis 

(2002) modell och 5 stycken frågor inspirerade av forskning relaterad till begreppet tillit, 

se Bilaga 1 för fullständig enkät. Frågorna avsåg att fånga upp ledares syn på 

ledningsgruppens effektivitet utifrån faktorerna; resultat, ansvarsskyldighet, åtagande, 

konflikt och tillit. Lencioni (2002) utgår från 15 frågor i sin enkät för att operationalisera 

de fem faktorerna. I denna uppsats har Lencionis (2002) frågor inte använts dels av 

rättighetsskäl då tillåtelse att använda dessa frågor inte kunde erhållas. Dels beroende på 

den begränsade omfattningen av denna studie. Studien utgick därför från fem delfrågor 

dvs. en delfråga per faktor. Genomförd reliabilitetsanalys med borttagna faktorer 

utgående från de 10 delfrågorna resulterade i högsta Cronbach´s α = .67 med 8 

kvarvarande delfrågor där frågorna kring kompetens och andra faktorer hade tagits bort. 

Demografiska variabler. På nominalskalenivå (Mårdberg & Carlstedt, 2019) 

återfinns: kön (man/kvinna/annat), sektor (privat/offentlig), har du 

ledningsgruppserfarenhet? (ja/nej). På kvotskalenivå återfinns: variabel ålder (antal år) 

och ledningsgruppserfarenhet (antal år).  

Lencionis faktorer. Variablerna för ledares bedömning av faktorerna tillit, konflikt, 

åtagande, ansvarsskyldighet och resultat mättes med en femgradig Likertskala (Goodwin 

& Goodwin, 2017) från 1-5 där 5 är ”Instämmer helt”. Exempelfråga: ”Förmågan att 

hantera konflikter har påverkan på ledningsgruppens effektivitet?”. Cronbach´s α som 

mått på reliabilitet användes för att undersöka om Lencionis (2002) fem faktorer 

förklarade ledargruppsdeltagares syn på ledningsgruppens effektivitet. För Lencionis 

(2002) 5 faktorer var Cronbach´s α=.51 vilket gav ett svagt stöd åt att faktorerna reliabelt 

förklarade det som de avsåg att mäta, dvs. ledningsgruppens effektivitet. 

Tillitsindex. För att få en djupare förståelse av begreppet tillit och dess påverkan på 

effektiviteten skapades ett tillitsindex som operationaliserar det underliggande begreppet 

tillit. Dessa besvarades på en Likertskala ovan. De fyra frågorna var inspirerade av annan 

forskning och bestämdes till omsorg, kompetens, konsekvens och kommunikation. 

Exempelfråga: ”Kompetens har påverkan på ledningsgruppens effektivitet” Enligt ovan 

beräknades reliabiliteten för tillitsindexets komponenter med Cronbach´s α. För samtliga 

indexkomponenter blev Cronbach´s α=.40 vilket gav svagt stöd åt att komponenterna 

reliabelt förklarade begreppet tillit. När komponenten kompetens togs bort blev 

Cronbach´s α=.50 vilket gav ett starkare stöd åt operationaliseringen av begreppet tillit.  

Procedur 

Enkäten distribuerades via tre olika kanaler. Den första var via mail till HR-ansvariga för 

vidare distribution till ledare inom respektive organisation. Den andra var via inlägg med 
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länk till enkät på Facebook-grupper och avslutningsvis den tredje kanalen var via inlägg 

med länk till enkäten på Linkedin. Totalt mailades ca 70 HR-ansvariga, varav två 

organisationer valde att delta i studien. I formuläret som mailades presenterades 

kontaktuppgifter till författare och handledare, samt de etiska riktlinjerna. HR-ansvariga 

uppmanades att distribuera enkäten via länk tillsammans med de etiska riktlinjerna, 

internt till ledare inom respektive organisation. De etiska riktlinjerna återfanns även på 

första sidan i den digitala enkäten. Enkäten distribuerades via det digitala verktyget 

Qualtrix. Via den andra kanalen distribuerades enkäten i form av länken och presentation 

av uppsatsen till ansvariga för Facebook-grupper kopplade till ledarskap exempelvis 

tidningen Chefs Facebook-sida och Facebook-gruppen Ledarskap – gruppen för kvinnor, 

där gruppansvariga publicerade inlägget. Enkäten distribuerades också avslutningsvis till 

Linkedin, sidan för Personal & Ledarskap där den lades ut av ansvariga som ett sidinlägg.  

Statistisk analys 

En kartläggande explorativ studie genomfördes där beskrivande statistik så som 

medelvärde, varians och frekvensfördelning beräknades för de fem faktorerna. Utifrån det 

skapade tillitsindexet genomfördes en item-analys där total reliabilitet undersöktes. 

Principalkomponentanalys genomfördes och vidare beräknades t-test och tvåvägs 

ANOVA mellan de olika faktorerna och kategorierna kön och sektor. Även effektstorlek 

redogjordes för. Linjär regression beräknades mellan faktorn tillit respektive tillitsindex 

och bakgrundsvariabler ålder och ledningsgruppserfarenhet.  

Etik 

De etiska övervägandena gällande försöksdeltagarna skedde i linje med Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer (2002) med avseende på konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet samt informationskravet. Det innebar att deltagarna blev informerade om 

syftet med studien och hur data skulle komma att användas. Deltagarna informerades 

vidare om frivilligheten i att delta och rättigheten att avbryta utan ytterligare motivering. 

Uppgifter om de personer som ingick i studien gavs största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem. 

Inga personuppgifter samlades in eller sparades. De insamlade uppgifterna har endast 

använts för utbildningsändamål. Enkäten var anonym både gällande personer och 

organisationer. 

Resultat 

Förklarade de fem faktorerna (tillit, konflikt, åtagande, ansvarsskyldighet och 

resultat) i Lencionis modell (Lencioni, 2002) ledargruppsdeltagarnas syn på 

ledningsgruppens effektivitet?  

Tabell 1 visar frekvensfördelningen för de olika faktorerna. En övervägande del av 

fördelningen (>84%) låg i värde 4 och 5 för samtliga faktorer i Lencionis (2002) modell. 

Ledarna instämde helt eller delvis i att faktorerna hade påverkan på ledningsgruppens 

effektivitet. Störst antal femmor fick faktorn tillit (79.7%).  
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Tabell 1. Fördelning av bedömningarna av de fem faktorerna i antal(procent) 

 

Not: n=74 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) i Tabell 2 visar att medelvärdet låg över 4 

för samtliga fem faktorer vilket visade att ledarna i stor utsträckning instämde i att 

faktorerna hade påverkan på ledningsgruppens effektivitet. Högst medelvärde hade 

faktorn tillit såväl totalt (M=4.78) som för män (M=4.70) och kvinnor (M=4.81). Detta 

gällde även för såväl privat (M=4.78) som offentlig sektor (M=4.81). Lägst medelvärde 

hade ansvarsutkrävande (M=4.01) speciellt för kvinnor (M=3.94) och offentlig sektor 

(M=3.94). 

Den enda statistiskt signifikanta skillnaden mellan män och kvinnor gällde faktorn 

resultat där män i större utsträckning instämde än kvinnor (t(71)=1.97, p=0.03). Inga 

statistiskt signifikanta skillnader uppmättes för faktorerna mellan privat och offentlig 

sektor. 

Den största enigheten i resultatet gällde faktorn tillit (SD=.45). Även om faktorn 

ansvarsutkrävande i minst utsträckning bedömdes betydelsefull fanns där också störst 

oenighet i bedömningen (SD=.96). Speciellt för ledare inom offentlig sektor (SD=1.1).  

Tabell 2. Deskriptiv statistik medelvärde(standardavvikelse) för faktorerna. 

 Tillit Konflikt Åtagande 
Ansvars-

utkrävande 
Resultat 

Andra 

faktorer 

Tilllitsinde

x 
n 

Total 4.78(.45) 4.57(.66) 4.58(.66) 4.01(.96) 4.34(.72) 4.31(.72) 4.36(.47) 74 

Kön         

Kvinna 4.81(.40) 4.60(.60) 4.62(.63) 3.94(1.0) 4.23(.87) 4.30(.70) 4.39(.44) 53 

Man 4.70(.57) 4.50(.83) 4.45(.76) 4.20(.83) 4.65(.67) 4.35(.81) 4.29(.56) 20 

Totalt        73* 

Sektor         

Offentlig 4.81(.40) 4.55(.68) 4.61(.67) 3.87(1.1) 4.23(.88) 4.29(.78) 4.37(.44) 43 

Privat 4.77(.48) 4.58(.66) 4.56(.67) 4.12(.88) 4.42(.79) 4.33(.68) 4.35(.49) 31 

Totalt        74 

Not: *kön annat exkluderat 

Inga faktorer kunde tas bort från modellen av fem faktorer för att öka reliabiliteten. I 

analysen för borttagna frågor i Tabell 3 blev alla värden lägre än Cronbach´s α =.51 för 

totalen. De fem faktorerna förklarade i måttlig omfattning ledargruppsdeltagarnas syn på 

ledningsgruppens effektivitet. 

  

Resultat 1 2 3 4 5 

Tillit 0(0) 0(0) 1(1.4) 14(18.9) 59(79.7) 

Konflikt 0(0) 0(0) 7(9.5) 18(24.3) 49(66.2) 

Åtagande 0(0) 22(2.7) 1(1.4) 23(31.1) 48(64.9) 

Ansvarsutkrävande 1(1.4) 5(6.8) 12(16.2) 30(40.5) 26(35.1) 

Resultat 1(1.4) 1(1.4) 8(10.8) 26(35.1) 38(51.4) 

Andra faktorer 0(0) 0(0) 11(14.9) 29(39.2) 34(45.9) 
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Tabell 3. Cronbach´s α om fråga tas bort. 

 Cronbach´s α 

Tillit .50 

Konflikt .47 

Åtagande .47 

Ansvarsutkrävande .46 

Resultat .37 

 

Tabell 4 visar reliabiliteten då andra faktorer tas med. Då andra faktorer användes i 

analysen blev Cronbach´s α =.54 där samtliga komponenter ökade sitt bidrag till totalen. 

Detta förklarade mer än de initiala fem faktorerna vilket indikerade att med andra 

faktorer förklarades mer av ledningsgruppen effektivitet. Då delfrågorna för tillitsindex 

inkluderades blev Cronbach´s α =.67 vilket tyder på att ytterligare frågor behövs för att 

förklara ledargruppsdeltagarnas syn på ledningsgruppens effektivitet. 

Tabell 4. Cronbach´s α om fråga tas bort inklusive andra faktorer. 

 Cronbach´s α 

Tillit .53 

Konflikt .54 

Åtagande .51 

Ansvarsutkrävande .48 

Resultat .43 

Andra faktorer .51 

För en uppskattning av vad fler frågor skulle ha inneburit användes Spearman-Browns 

formel (Mårdberg & Carlstedt, 2019, s. 99). Spearman-Browns formel för 15 frågor, som 

var det antal frågor som Lencioni (2002) använde gav följande beräkningar: från de 

ursprungliga 5 frågorna, då Cronbach´s α=.51 gav justerat Cronbach´s α=.76 enligt 

beräkning nedan.  

                         
                                           

  (                    )                          
 

 

                         

  
 
     

  (
  
 
  )      

      

Samtidigt som ledarna i stor utsträckning instämde i att de fem faktorerna hade påverkan 

på ledningsgruppens effektivitet var reliabiliteten i resultatet måttligt varför strukturen i 

svarsmaterialet behövde undersökas vidare. Detta inkluderar tillitsindex som hade en 

positiv effekt på reliabiliteten. Principalkomponentanalys med Varimax rotation för 

ortogonala egenvärden i Tabell 5 och Tabell 6 visar att det fanns två olika komponenter i 

svarsdata utifrån de fem frågorna om ledargruppsdeltagares syn på ledningsgruppens 

effektivitet. I komponent 1 ingick frågorna kring tillit, konflikt och åtagande. Dessa delar 

handlade om det inre arbetet i gruppen. Komponenten namngavs till inre effektivitet. I 

komponent 2 ingick ansvarsutkrävande och resultat. Dessa handlar om gruppens yttre 

arbete. Komponenten namngavs till yttre effektivitet. Resultaten gällde såväl då analysen 
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genomfördes med faktorn tillit, Tabell 5, som för tillitsindex, Tabell 6. Även om 

tillitsindex var en svag operationalisering av begreppet tillit så tillhör den samma 

komponent som faktorn tillit. 

Tabell 5. Principalkomponentanalys med tillit och de övriga fyra faktorerna 

 Komponenter (egenvärden) 

 
Inre 

effektivitet 

Yttre 

effektivitet 
Unikhet 

Tillit .76  .42 

Konflikt .75  .44 

Åtagande .51  .65 

Ansvarsutkrävande  .83 .31 

Resultat  .80 .33 

Tabell 6. Principalkomponentanalys med tillitsindex de fem faktorerna 

 Komponenter (egenvärden) 

 
Inre 

effektivitet 

Yttre 

effektivitet 
Unikhet 

Tillitsindex .78  .37 

Konflikt .74  .45 

Åtagande .64  .57 

Ansvarsutkrävande  .84 .29 

Resultat  .81 .32 

I Tabell 7 visas att även om faktorn andra faktorer inkluderades så kvarstod samma två 

komponenter. Andra faktorer är i yttre effektivitet med faktorer ansvarsutkrävande och 

resultat. Detta medför att ytterligare frågor kring andra faktorer relaterar till yttre 

effektivitet medan ytterligare frågor kring tillit relaterar till inre effektivitet. 

Tabell 7. Principalkomponentanalys, fem faktorer inkluderat andra faktorer 

 Komponenter (egenvärden) 

 
Inre 

effektivitet 

Yttre 

effektivitet 
Unikhet 

Tillit .76  .42 

Konflikt .75  .44 

Åtagande .51  .65 

Ansvarsutkrävande  .83 .31 

Resultat  .80 .33 

Andra faktorer  .72 .48 

Bedömdes faktorn tillit vara den mest betydelsefulla av de fem faktorerna? 

Parvisa ensidigt beroende Student´s t-test beräknades mellan tillit och de övriga 

faktorerna i Tabell 8. Analysen visade att faktorn tillit var mer betydelsefull än de övriga 

faktorerna utifrån ledargruppsdeltagares syn på ledningsgruppens effektivitet, inklusive 

andra faktorer t(73)=5.34, p<0.001. Effektstorleken d, för åtagande (.27) och konflikt 

(.31) var relativt liten vilken indikerade att skillnader i medelvärden trots låga p-värden 

inte var så signifikanta. Parvis ensidigt beroende Student´s t-test visade att det var 

signifikant skillnad mellan tillit och tillitsindex och (t(73)=7.05, p<0.001) därför gjordes 

även den nyss beskrivna analysen mellan tillitsindex och de övriga faktorerna.  
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Analysen visade att tillitsindex endast var statistisk signifikant mer betydelsefull än 

faktorn ansvarsutkrävande (t(73)=3.0, p<.01).  

Tabell 8. Parvisa t-test tillit kontra övriga faktorer respektive tillitindex kontra övriga 

faktorer 

 t df p d 

Tillit     

Konflikt 2.70 73 0.004 .31 

Åtagande 2.36 73 0.011 .27 

Ansvarsutkrävande 6.37 73 <.001 .74 

Resultat 4.29 73 <.001 .50 

Andra faktorer 5.34 73 <.001 .62 

Tillitsindex     

Konflikt -2.7 73 .99 -.32 

Åtagande -2.8 73 .99 -.33 

Ansvarsutkrävande 3.0 73 .002 .35 

Resultat .21 73 .42 .002 

Andra faktorer .50 73 .31 .006 

Not: n=74 

Fanns det skillnad i betydelsen av faktorn tillit mellan kön och sektorer? 

Tabell 9 visar tvåvägs ANOVA för skillnaden i betydelse av faktorn tillit mellan kön och 

sektor. Analysen visade inga signifikanta huvudeffekter (F(1,69)=1.75, p=0.19) eller 

interaktionseffekter mellan kön och mellan sektorer gällande betydelsen av faktorn tillit 

som påverkande på ledningsgruppens effektivitet. 

Inte heller då tillitsindex användes i en tvåvägs ANOVA, Tabell 9, visades signifikanta 

huvudeffekter eller interaktionseffekter mellan kön och mellan sektorer. (F(1,69)=2.0, 

p=0.17). 

Tabell 9. ANOVA skillnader i tillit med hänsyn till faktorerna kön och sektor 

Tillit 
Medelvä

rde 
df F    p 

Kön .36 1 1.8 .02 .19 

Sektor .07 1 .36 .01 .55 

Kön*Sektor .29 1 1.4 .02 .24 

Residualer 0.20 69    

Tillitsindex      

Kön .44 1 2.0 .03 .17 

Sektor .20 1 .90 .01 .34 

Kön*Sektor .50 1 2.2 .03 .14 

Residualer .22 69    

Not: n=73. Endast kön man och kvinna ingick i analysen för att beräkning skulle kunna 

genomföras. 
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Var betydelsen av faktorn tillit beroende av ålder eller ledningsgruppserfarenhet? 

Tabell 10 visar regressionssambandet mellan faktorn tillit och ålder och mellan 

ledningsgrupperfarenhet. Det största   <.05 vilket innebar att det inte fanns samband 

mellan betydelsen av faktorn tillit och ökad ålder p=.79 och längre 

ledningsgruppserfarenhet p=.67. Inte heller då regressionssamband undersöktes mellan 

tillitsindex mot ålder och ledningsgruppserfarenhet visades något statistiskt säkerställt 

samband. En svag tendens verkade dock finnas mot att betydelsen av tillitsindexet ökar 

med ökad ledningsgruppserfarenhet, p=.07. 

Tabell 10. Enkel linjär regression mellan tillit respektive tillitsindex och ålder och 

ledningsgruppserfarenhet 

Modell    SE      p 

Tillit      

Ålder 4.7 .001 .03 <.01 .79 

Ledningsgruppserfarenhet 4.8 .003 .05 <.01 .67 

Tillitsindex      

Ålder 4.7 -.007 .15 .02 .20 

Ledningsgruppserfarenhet 4.5 -.01 .21 .05 .07 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om de fem faktorerna tillit, konflikt, åtagande, 

ansvarsskyldighet och resultat, i Lencionis (2002) modell, är relevanta utgångspunkter i 

arbete med ledningsgruppers effektivitet, med fokus på tillit.  

Studien ger endast ett svagt stöd för Lencionis (2002) fem faktorer. I detta urval och med 

den enkät som har använts så förklarar de fem faktorerna bara i måttlig utsträckning 

ledargruppsdeltagares syn på ledningsgruppens effektivitet. Studien visar att ytterligare 

frågor och/eller andra formuleringar på frågor skulle kunna ge större relevans i att 

förklara ledargruppsdeltagares syn på ledningsgruppens effektivitet. Den faktor som ges 

stöd är betydelsen av faktorn tillit. Demografiska variabler som kön, ålder och sektor 

visar sig inte ha påverkan på betydelsen av faktorn tillit. Detta resultat indikerar att 

effektivitetsbegreppet har två komponenter bestående av flera delar.  

Förklarar de fem faktorerna (tillit, konflikt, åtagande, ansvarsskyldighet och resultat) 

i Lencionis (2002) modell ledargruppsdeltagares syn på ledningsgruppens 

effektivitet? 

Resultatet visar att det endast finns måttligt stöd för att de fem faktorerna förklarar 

ledargruppsdeltagares syn på ledningsgruppens effektivitet? Utifrån denna oprövade 

enkät och på detta urval ges ingen entydig förklaring till ledningsgruppens effektivitet då 

Cronbach´s α = .51. 

Den deskriptiva analysen visar dock att ledarna i stor utsträckning håller med om 

påståendet att de fem faktorerna individuellt har påverkan på ledningsgruppens 

effektivitet. Den faktor som bedöms vara minst betydelsefull är ansvarsutkrävande. Detta 

gäller generellt men speciellt för kvinnor och för offentlig sektor. Kring denna faktor 

finns också den största oenigheten, speciellt i offentlig sektor. Resultatet antyder att 

ledare inom offentliga organisationer ser ansvarsutkrävande som mindre betydelsefullt 
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och att det finns stor spridning i uppfattningarna gällande påverkan på ledningsgruppens 

effektivitet. Lencionis (2002) modell är utvecklad och anpassad till en privat affärsvärld 

och kanske är ansvarsutkrävande mer en realitet i privat än inom offentlig sektor. En 

annan frågeställning är om detta relaterar till svenska och konsensustunga förhållanden?  

Resultatet från principalkomponentanalysen tyder på att ledares syn på ledningsgruppens 

effektivitet har två komponenter. En inre effektivitet med faktorerna tillit, konflikt och 

åtagande och en yttre effektivitet med faktorerna ansvarsutkrävande och resultat. 

Komponenterna kan enligt ovan tolkas som, inre effektivitet och yttre effektivitet vilket 

ligger i linje med Ficapal-Cusí et. al. (2021) där inre effektivitet handlar om performance 

och yttre effektivitet handlar om efficiency. Det kan eventuellt också relateras till 

Granberg och Wallenholms (2017) fokus på ledningsgruppens hur och vad. Där inre 

effektivitet handlar om hur och yttre effektivitet handlar om vad. 

Bedöms faktorn tillit vara den mest betydelsefulla av de fem faktorerna? 

Enligt den deskriptiva analysen är faktorn tillit den mest betydelsefulla av de fem 

faktorerna utifrån ledarnas bedömningar av dess påverkan på ledningsgruppens 

effektivitet. Här råder också den största samsynen bland ledarna. Studien ger därför visst 

stöd åt Lencionis (2002) utgångspunkt i att tillit är den mest betydelsefulla av de fem 

faktorerna.  

I den fördjupande analysen av tillit skapades ett tillitsindex. Då tillitsindexet ersatte 

frågan om tillit bland de fem faktorerna ökade reliabiliteten. Bytet indikerar dels på 

tillitens betydelse för ledningsgruppens effektivitet utifrån ledares syn. Det visar vidare på 

behovet av ytterligare frågor och därmed att en fördjupad operationalisering av de övriga 

faktorerna skulle leda till en högre grad av förklaring av ledarnas syn på 

ledningsgruppens effektivitet. Operationaliseringen är också i linje med Lencionis (2002) 

approach där han gör detta för varje faktor i tre underliggande komponenter. 

Vidare visar principalkomponentanalysen att tillit ingår i den första komponenten som är 

den viktigaste vilket ger ytterligare stöd åt betydelsen av tillit. Studien bekräftar härmed 

tidigare internationell forskning av betydelsen av tillit (De Jong et. al., 2016; Dirks, 1999; 

Ficapal-Cusí et. al., 2021) men nu under svenska förhållanden. Den tredje fasen i 

Wheelans (2017) modell handlar om tillit och struktur. Studien antyder att vikten av tillit 

är mer genomgående än en viss fas i gruppens utveckling. 

Finns det skillnad i betydelsen av faktorn tillit mellan kön och sektorer? 

Studien visar att det inte finns några skillnader mellan kvinnor och män eller mellan 

privat och offentlig sektor gällande betydelsen av tillit. Den enda skillnaden mellan män 

och kvinnor gäller faktorn resultat som män ser som mer betydelsefullt än kvinnor när det 

gäller påverkan på ledningsgruppens effektivitet. Detta skulle kunna vara ett resultat av 

skevhet i urvalet där männen i studien företrädesvis finns inom privat sektor och att det 

där finns ett större direkt fokus på resultat. Demografiska faktorer som kön är inget som 

specifikt har lyfts i den tidigare forskningen kring tillit (Boies, Fiset & Gill, 2015; Costa 

et. al., 2001; De Jong et. al., 2016; Dirks, 1999; Ficapal-Cusí et. al., 2021). Handlar det 

om att det inte bedöms ha någon relevant påverkan, vilket i så fall denna studie stöder? 

Eller finns det andra förklarande faktorer?  

Värt att notera är att det i övrigt inte är någon skillnad i betydelsen av faktorerna mellan 

privat och offentlig sektor. Slutsatsen är att oavsett om det handlar om den offentliga 
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sektorns uppgift att skapa mervärde till medborgarna eller den privata sektorns uppgift att 

skapa mervärde till aktieägarna så är faktorerna som påverkar effektiviteten lika 

betydelsefulla. Gällande tillit bekräftar resultatet tidigare forskning att det är 

betydelsefullt inom såväl offentlig (Bringselius, 2018) som i privat verksamhet (Lampaki 

& Papadakis, 2018). Här krävs ytterligare studier för att undersöka innebörden av 

samstämmighet mellan sektorerna.  

Är betydelsen av faktorn tillit beroende av ålder eller ledningsgruppserfarenhet?  

Studien visar vidare att betydelsen av faktorn tillit och tillitsindex, som en 

operationalisering av begreppet tillit, inte är beroende av ökad ålder eller ökad 

ledningsgruppserfarenhet. Även om sambanden inte undersöks specifikt är inte heller 

ålder eller erfarenhet något som lyfts i tidigare forskning (Boies, Fiset & Gill, 2015; Costa 

et. al., 2001; De Jong et. al., 2016; Dirks, 1999; Ficapal-Cusí et. al., 2021).  

Metoddiskussion 

Ett hot mot den externa validiteten är den skeva fördelningen i urvalet då två tredjedelar 

är kvinnor. Männen var också skevt fördelade mot privat sektor. Detta har en negativ 

påverkan vid jämförelser av faktorer mellan kön och sektor. Det finns även en risk för 

bias i studiens urval. Nästa alla organisationer som blev kontaktade tackade nej till 

deltagande. Samtliga hänvisade till situationen med Covid-19 och att ledarna redan var 

tungt belastade. Förutom situationen med Covid-19 verkar målgruppen för denna studie 

redan svår att nå. Ledarna som valde att vara med kom via distribuerad länk till sociala 

medier, Facebook och Linkedin. Kanske finns då en bias mot att ett intresse och en syn på 

tillit som en viktig faktor för ledningsgrupper redan är etablerat. En kritisk röst kanske 

inte väljer att delta i lika stor utsträckning. Det är också värt att notera att slutsatserna rör 

självskattade data och inga direkta mätningar av effektivitet genomförs, vilket också har 

negativ inverkan på den externa validiteten. En styrka med urvalet är dock dess 

heterogenitet gällande ålder, ledarerfarenhet och ledningsgruppserfarenhet. Från den 

initiala power-analysen beräknades att det krävdes 120 deltagare. Sammantaget pekar 

detta på utmaningar i att generalisera studiens resultat. 

Internvaliditeten styrks då begreppen är grundade i tidigare forskning och samband 

mellan syfte och frågeställningar är tydligt presenterade. Statistiska metoder som används 

är standardmetoder och beräkningar har utförts med professionella analysverktyg. 

Svagheter finns i urvalet som består av 74 ledare vilket kan vara för litet urval för 

slutsatser relaterade till främst principalkomponentanalysen. Det krävs enligt Pallant. 

(2005) så mycket som 150 deltagare för statistiskt säkerställda resultat. 

Principalkomponentanalysen stöder betydelsen av tillit. Vad gäller tillitsindex visade det 

sig inte vara en god operationalisering av faktorn tillit. Tillitsindex ökade dock 

Cronbach´s α då tillitsfrågan ersattes med tillitsindex i analysen. Tillitsindexets frågor 

ökade även Cronbach´s α då dessa operationaliserade frågor inkluderades i analysen. 

Vilket indikerar dels betydelsen av faktorn tillit men också att ytterligare frågor behövs 

för att operationalisera hela begreppet ledningsgruppens effektivitet.  

Gällande studiens reliabilitet visade de fem faktorerna Cronbach´s α = .51 vilket är en 

svag reliabilitet. När frågeantalet inkluderade operationaliseringen av tillit och andra 

faktorer ökade Cronbach´s α vilket ger stöd åt att fler frågor ökar reliabiliteten. Att 

ytterligare frågor var relevanta att använda visar också Spearman-Browns justering 

(Mårdberg & Carlstedt, 2019, s. 99). Efter denna justering med antalet 15 frågor, för att 

efterlikna Lencionis (2002) enkät, gavs Cronbach´s α=.76 vilket är en god reliabilitet. 
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Cronbach´s α kunde ökas ytterligare om frågor togs bort vilket också kan indikera att 

frågornas formulering kunde utgöra en begräsning på reliabiliteten. Speciellt fokus för 

studien var tillit. Att inte övriga faktorer i Lencionis (2002) modell operationaliserades på 

samma sätt relaterar till studiens omfattning. Tillstånd kunde inte heller erhållas att 

använda den copyrightskyddade enkäten, vilket annars hade kunnat underlätta detta 

arbete.  

Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka om faktorerna tillit, konflikt, åtagande, ansvarsskyldighet 

och resultat i Lencionis (2002) modell är relevanta utgångspunkter i arbete med 

ledningsgruppers effektivitet, med fokus på tillit.  

Resultatet visar att det endast finns måttligt stöd för faktorerna utifrån enkäten och det 

rådande urvalet. Således krävs ytterligare studier för att fastställa om de fem faktorerna 

har samband med ledningsgruppens effektivitet, både utifrån ledares bedömningar och 

från direkta mätningar av effektiviteten. Att modellen ändå i viss mån kan bedömas 

relevant att använda, är att studien stöder betydelsen av tillit, vilket bekräftar Lencionis 

(2002) utgångspunkt. Dels att de individuella frågorna upplevs som relevanta, kombinerat 

med att det finns stöd för att flera eller andra frågor potentiellt kan påvisa betydelsen av 

de fem faktorerna.  

Hur är då studiens resultat och slutsatser användbara och vilka naturliga steg finns för 

vidare studier? Förslag för framtida studier är att statistiskt säkerställa om de fem 

faktorerna bedöms ha påverkan på ledningsgruppens effektivitet. Vidare att fördjupa 

förståelsen kring frågan om ansvar och om det är en specifik ingrediens för modellen i 

svenska och andra konsensus tunga förhållanden. Vidare studier skulle också kunna 

undersöka hur modellen ska anpassas för dessa förhållanden och de skillnader som finns. 

Att undersöka ytterligare faktorer som kan ha påverkan på ledningsgruppens effektivitet 

kan också vara av värde. 

Om faktorerna används visar befintliga resultat på att tillit är en relevant utgångspunkt i 

arbetet. Med den utgångspunkten verkar det finnas en samsyn i ledningsgrupper såväl 

inom privat som också offentlig sektor, om den består till största delen av kvinnor som 

män, eller på åldersfördelning i ledningsgruppen.  

Den kanske mest centrala slutsatsen som får direkt påverkan på arbetet i ledningsgrupper 

är att dialoger behöver handla om själva effektivitetsbegreppet och inte bara om de fem 

faktorerna, något som Lencioni (2002) inte explicit berör. Vad är effektivitet i denna 

ledningsgrupp? Handlar det om inre framgångsbeteenden eller yttre resultat från dessa 

beteenden? Detta stöds också av Granberg och Wallenholm (2017) som menar att 

ledningsgruppen behöver prata om vad vi gör och hur vi gör det. Resultaten gällande 

faktorn ansvarutkrävande och resultat kanske mer handlar om effektivitet, än om 

faktorerna i sig. En dialog som blir extra viktig bland kvinnor i offentlig sektor och män i 

privat sektor. 

I inledningen beskrevs ledningsgruppen som en speciell grupp och att 

grupprocessfokuserade (IMGD (Wheelan, 2017)) eller behovsstyrda (FIRO (Schutz, 

1958) och Tuckman, 1965)) modeller inte bör användas. Kanske ger studien och ledarnas 

bedömningar ett visst stöd i påståendet och att arbete med ett antal teman, med fokus på 

tillit, är relevant i arbetet med ledningsgruppens effektivitet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät 

 

Deltagarinformation med svarsalternativ inom parentes. 

 

1. Vilken är din ålder? (antal år) 

2. Vilket är ditt kön? (man/kvinna/annat/vill ej ange) 

3. Vilken ledarerfarenhet har du i antal år? (antal år) 

4. Har du erfarenhet av ledningsgruppsarbete? (ja/nej) 

5. Om ja på fråga 4 hur många år? (antal år) 

6. Vilken huvudsaklig sektor? (Offentlig/privat) 

 

På en skala från 1-5 nedan, där 5 är Instämmer helt, i vilken utsträckning håller du med om 

följande påståenden gällande ledningsgruppens arbetssätt: 

 

1. Instämmer inte alls 

2. Instämmer delvis inte 

3. Varken instämmer eller instämmer inte 

4. Instämmer delvis 

5. Instämmer helt 

 

 

7. Förmågan att hantera konflikter har påverkan på ledningsgruppens effektivitet 

8. Ett gemensamt åtagande har påverkan på ledningsgruppens effektivitet 

9. Fokus på resultat har påverkan på ledningsgruppens effektivitet 

10. Tillit i ledningsgruppen har påverkan på ledningsgruppens effektivitet 

11. Ansvarsutkrävande har påverkan på ledningsgruppens effektivitet 

12. Öppen kommunikation har påverkan på ledningsgruppens effektivitet. 

13. Omsorg har påverkan på ledningsgruppens effektivitet. 

14. Att vara konsekvent har påverkan på ledningsgruppens effektivitet. 

15. Kompetens har påverkan på ledningsgruppens effektivitet. 

16. Det finns andra faktorer än de nämnda i fråga 7-11 som har påverkan på 

ledningsgruppens effektivitet 


