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Organisationsutveckling – 5 steg För Bättre 
Omorganisation 
 
Vi lever i osäkra tider. Sverige har nyligen tagit sig igenom Covid-19 pandemin. Men 
nya hot hotar ekonomin och näringslivet. Så som cementkris, elkris och så småningom 
ekonomikris, då vi är på piken av en högkonjunktur med ökad inflation. Oavsett vad 
som händer bör du som VD och ledare vara beredd på vad som komma skall. Oavsett 
om kriserna gynnar eller missgynnar er verksamhet. Så bör ni planera för framtiden 
och skapa bästa möjliga förutsättningar för ert bolag. I denna artikel tar jag upp hur du 
som VD och affärsledare kan förbättra förutsättningar med omorganisation. 
Organisationsutveckling som gör att ni enklare kan minska eller öka kapaciteten. Eller 
för att skapa bättre förutsättningar för alla era medarbetare. 

Helhet – Grunden i Organisationsutveckling 
Oavsett om du som VD och affärsledare ska skapa en ny organisation eller utveckla den 
befintliga. Så måste helhetsperspektivet finnas med. Alla beståndsdelar i ett företag måste 
inkluderas i organisationen. Annars riskerar ni att missa viktiga funktioner. Som ni senare 
måste inkludera i organisationen. Vilket gör att ni måste göra en omorganisation igen. 
 
Säkerställ att ni tar med alla vitala komponenter som ingår i ett bolag. Detta kan göras enkelt 
genom att checka av alla affärstaktiska delar ifrån en heltäckande affärsmodell. Tänk även på 
i denna fas, om ni som företag eller bransch har affärskomponenter som är vitala. Men som 
inte är lika betydelsefulla för ett stereotypiskt bolag. Att ni även tar med dem.  
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Ansvarsfördelning – Kärnan i Organisationsutveckling 
Ansvarsfördelningen är kärnan i organisationsutvecklingen. För det är ju ansvarsfördelningen 
hela organisationen bygger på. Och det är den främsta avgörande faktorn om bolaget blir 
framgångsrikt eller ej. Ansvarsfördelningen bestämmer om allt ansvar täcks i bolaget och hur 
väl det är fördelat. Detta både ifrån ett uppgiftsperspektiv och ekonomiskt perspektiv. 
 
Säkerställ att allt ansvar i företaget täcks med hjälp av identifieringen av alla avcheckade 
affärskomponenter. Skapa sedan en jämn fördelning av ansvaret anpassat till ert bolag. Och 
koppla på ekonomistyrningens övergripande ansvarsfördelning. Så exempel 
räntabilitetsansvar (VD-ansvar), kostnadsansvar och täckningsbidrag. 

Ledningsgrupp – Nivån som avgör 
organisationsstrukturen 
När en organisation ska utvecklas ifrån grunden eller vidareutvecklas, ska VD:n alltid utgå 
ifrån ledningsnivån. Det är här den faktiska organisationen börjar. VD är högst i 
organisationen och sen kommer ledningsgruppen. Det är därför viktigt att denna grupp 
organiseras väl. För om den inte gör det kommer resten av bolagets organisation att påverkas 
negativt. 
 
Säkerställ att ledningen täcker alla ansvarsbitar i bolaget. Och att de har ansvar för de 
viktigaste funktionerna i hela bolaget. Säkerställ att varje ledningsperson och dess funktion 
får ett ekonomiskt ansvar. Men tänk också på ledningsgruppens funktion över lag. Så som 
gruppdynamik. Så att den funkar tillsammans som ett effektivt team. 

Platt & Kompakt – Effekten i Organisationsutveckling 
När organisationens grund är satt med ledningsgruppen, kan resten av organisationen formas. 
När detta arbete börjar är det viktigt att tänka på att inte göra organisationen så komplex som 
möjligt. Utan snarare så enkel som möjligt. Där det tydligt utgår vem och vilken funktion som 
har ett visst ansvar. Delat ansvar är något som bör undvikas. Detta skapar bara komplexitet. 
 
Säkerställ att organisationen blir så platt och kompakt som möjligt. Både vertikalt och 
horisontellt. Eliminera onödiga mellanchefsroller. Varje del i organisationen ska vara vital 
och vara beroende av de andra. Beslutsleden ska vara raka. Inga utstickande delar i 
organisationen ska finnas. Liksom grovt överdimensionerade delar kopplat till helheten och 
bolaget. 

Gas & Broms – Vid Framtida Omorganisation 
Sist men inte minst. Se till att bygga organisationen så att den är rörligt och flexibel. Om ni 
växer, behöver organisationen också växa. Och då behöver ni ha utvecklat en organisation 
som kan skalas upp. Samma sak gäller om ni är ett bolag som till exempelvis är 
konjunkturkänsligt. Så ska ni kunna skala ner med en flexibel organisation. 
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Säkerställ att ni bygger er organisation så att ni kan gasa och bromsa enkelt. Både strukturellt, 
arbetsrättsligt och som är bra för medarbetarna. Om ni växer vill ni kunna locka de bästa. Om 
ni bromsar, vill ni behålla dessa. Men om ni bromsar, behöver ni även skapa bra möjligheter 
för de personer som lämnar. Så de kommer åter som kunder, partners med mera. 

Summering – 5 steg För Bättre Omorganisation 
Försök att täcka och få med alla företagskomponenter när ni organisationsutvecklar. Se till att 
alla dessa delar får ett tydligt ansvarsområde. Där ansvaret är tydligt gällande uppgift och 
ekonomi. Börja forma omorganisationen ifrån ledningsgruppen. Tänk att ledningsgruppen ska 
täcka alla ansvarsområden. Men även att den ska fungera gruppdynamiskt, som ett team. 
Utveckla sedan resten av organisationen med struktur, så enkelt och platt som möjligt. Och 
sist men inte minst gör organisationen flexibel. Organisationen ska kunna utvecklas med 
tillväxt, men också vid minskad kapacitet. För medarbetarnas och företagets bästa. 

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. 

 
 
 
 


