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Att Leda hela organisationen åt samma håll 
 
Det talas sällan om att det är en utmaning att leda en organisation åt samma håll. Men 
inom styrning är det en av de största utmaningarna som tas upp direkt. Och det är en 
utmaning. Då organisationen naturligt delas upp i subgrupper med olika särintressen.  
Särintressen som skapar konflikter. Konflikter som gör att organisationsdelarna drar 
sig ifrån varandra. En intern konkurrens. Om pengar, makt och särintressen. Något 
som du som VD, affärsledare eller exekutiv ledare måste beakta. Men framför allt agera 
på. För att säkerställa att du verkligen leder hela din organisation åt samma håll. Och 
säkerställer att ert bolag är välmående och presterar emot era mål och drömmar. 

Vad är en splittrad organisation & vad är konsekvenserna 
av en sådan? 
En splittrad organisation är när medarbetare jobbar emot varandra. Antingen genom 
organisationens strukturerade delar eller genom naturligt formade grupper. I en splittrad 
organisation förekommer det oftast maktkamper och intressekonflikter. Avstånden till de 
olika grupperingarna är långa. Vilket resulterar i få samarbeten och lite förståelse för 
varandra. 
 
Konsekvenserna av en splittrad organisation är bland annat ökade konflikter och sämre 
arbetsmiljö. Med sämre välmående och sämre presterande medarbetare. Vilket i sin tur bidrar 
till sämre effektivitet, lönsamhet och minskad måluppfyllnad för företaget. Ett mindre 
välmående och presterande företag, kort och gott. 
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Varför är det naturligt för en organisation att splittras? 
Vi är människor. Människor som är ett gruppdjur. Ett gruppdjur och inte ett flockdjur. Vi är 
inte skapade att vara i flock. Vi är byggda för att agera i grupp. Och när gruppen blir för stor 
skapar vi subgrupper. Subgrupper som lätt börjar konkurrera emot varandra. Konkurrens som 
i sin tur bidrar till konflikter mellan grupper. 
 
Utöver skapande av subgrupper bildas även egna intressen. Intressen att gynna sig själv och 
sin egen grupp eller tillhörande organisationsdel. Något som också är naturligt. Då vi 
prioriterar oss själva och de närmaste relationerna mer än de vi inte känner. En sorts 
överlevnadsinstinkt. Men en överlevnadsinstinkt som splittrar organisationen. 

Vad kan ledaren göra för att hålla organisationen intakt? 
Flera bolag försöker anpassa sig till de naturliga grupperingarna vi människor skapar. Detta 
genom att splittra upp bolaget ju mer de växer. Till fler och fler företag i en koncern. 
Problemet med detta är att samhörigheten till helheten, organisation blir mindre. Att 
människor inte längre identifierar sig med organisationen. Utan bara med gruppen och 
företaget. 
 
Att medarbetarna inte identifierar sig med organisationen. Är det sista man vill som ledare. 
Det är snarare det motsatta man vill uppnå. Det vill säga. Att alla medarbetare kan identifiera 
sig med organisationen. Och känna tillhörighet till den. Att ledaren kan skapa en så kallad ”vi 
känsla”. Som stärker banden och relationerna i företaget. 
 
För att kunna åstadkomma detta. Kan en VD, affärsledare eller exekutiva ledare exempelvis 
jobba med följande frågor: 
 

• Skapa tydlig vision, syfte och plan – Detta bidrar till att skapa samhörighet, 
samarbete och gemenskap. 

• Förstärk varumärket – För att öka identifiering och tillhörighet till företaget. 
• Skapa tydlig organisationsstruktur – För ökad förståelse för varandras uppgifter, 

ökat samarbete och minska konflikter om ansvar och budget. 
• Utveckla starka värderingar – För att öka identifiering, tillhörighet och gemenskap 

för och inom bolaget. 
• Utveckla ledarskap & ledarskapskultur – Att behandla hela organisationen 

likvärdigt och skapa samhörighet, betydelse och gemenskap. 
• Utveckla stark företagskultur – För att ökad identifiering, tillhörighet och 

gemenskap för och inom bolaget. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se.  


