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Bättre företagsprestationer genom effektivare arbetsgrupper 
- en fallstudie på Öresundskraft AB 

 
Denna fallstudie som utförts på energibolaget Öresundskraft AB undersöker sambandet 
mellan effektivisering av arbetsgrupper och företagsprestationer. En nyckeltalsanalys, en 
korrelationsanalys och en intervjustudie gjordes på Öresundskraft, tillsammans med en 
jämförelse med andra energibolag. När Öresundskrafts arbetsgrupper blev effektivare 
ökade lönsamheten på kort sikt, de fick fler och nöjdare kunder, kostnaderna minskade 
och personalen blev effektivare och mer välmående. Dessutom ökade flexibiliteten och 
öppenheten för förändring, en aspekt som är särskilt relevant för företag eller branscher 
som står inför förändring. Resultat från denna studie kan användas av företag som vill 
förbättra den interna effektiviteten och öka sina prestationer. 
 

Better performance by more efficient teams 
- a case study at Öresundskraft AB 

 
This case study at the energy company Öresundskraft AB studies the relationship 
between group efficiency and business performance. An analyzation of key performance 
indicators, a correlation study and interviews was conducted at Öresundskraft, as well as 
a comparision to other energy companies. As the teams became more efficient, 
Öresundskraft’s short time profitability increased, they got more customers and the 
customers became more satisfied, Öresundskraft also increased internal efficiency and 
decreased expenses. The employees became happier, more flexible and more open to 
changes, which is relevant especially to companies that face an instable future. The 
results from this study are useful to companies that want to improve their internal 
efficiency and increase their performance. 
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1. Inledning 

Detta avsnitt ger en kort introduktion till området företagsförbättringar, presenterar företaget 

och återger slutligen studiens syfte, mål och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
För att vara konkurrenskraftigt behöver företag ständigt optimera och effektivisera sina 
processer, vilket kan göras på flera olika sätt. Tidigare effektiviseringsmetoder har ofta 
fokuserat på att förkorta de operativa processerna, men dagens lösningar har ett större 
perspektiv. Sveriges Inköps- och Logistikförbund (SILF), har i sin trendrapport 2017 
undersökt de tio mest aktuella trenderna inom inköp och supply chain management. 
Enligt SILF är nyckeln till att hantera framtidens utmaningar att fokusera på helheten i 
flödet (SILF, 2016). De nyaste trenderna inom supply chain management innefattar 
övergripande effektiviseringar, som att använda tydliga mål och nyckeltal, att arbeta i 
tvärfunktionella team och att attrahera och utveckla rätt kompetenser (SILF, 2016). Att 
effektivisera de mänskliga resurserna är en förbättringsmetod som är mycket lite 
utforskad (T. A. Park & Davis, 2011), trots att personal är både en nyckelfaktor till 
framgång, men också en av de högsta kostnaderna i företaget (Marr, 2012). Att 
effektivisera mänskliga resurser handlar inte om att få medarbetarna att arbeta hårdare, 
utan effektivare. Till exempel genom att lägga fokus på rätt saker och minimera slöseri 
på onödiga konflikter. En metod för detta är att arbeta med grupputveckling. Tidigare 
forskning har visat att mer utvecklade grupper arbetar effektivare (Wheelan, 2005). 
Energibolaget Öresundskraft AB (Öresundskraft) har sedan år 2011 effektiviserat sina 
arbetsgrupper genom att strukturerat arbeta med grupputveckling. 
 
1.1.1 Öresundskraft AB 
Öresundskraft ägs av Helsingborg stad och har cirka 350 medarbetare. De 
tillhandahåller energitjänster som försäljning, distribution och produktion av el, elnät, 
bredband, fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Efter ett negativt resultat 2007 gjorde företaget 
omstruktureringar 2008 och införde en långsiktig strategisk satsning. Målet var att 
vända det negativa resultatet och att bli ett ekonomiskt stabilt företag med fler och 
nöjdare kunder som har en hållbar energianvändning. Den långsiktiga satsningen 
delades upp i tre steg: Kraftsamling mot dubbelt upp (år 2009–2012) som syftade till 
att vända det negativa resultatet och skapa en hållbar ekonomisk grund. Kraftsamling 
mot 10 10 10 (år 2012–2016) strävade mot att år 2016 ha 10 % fler kunder, 10 % nöjdare 
kunder och minska kostnaderna med 10 %. Power to the people, som startade år 2017, 
blickar framåt med fokus på att klara av de stora förändringar som sker i 
energibranschen i dag. 
 
1.1.2 Högpresterande team 
Öresundskraft har sedan 2011 arbetat med ett förbättringsarbete som kallas för Ständiga 
förbättringar. En del i detta arbete har varit att effektivisera alla arbetsgrupper genom 
metoden Högpresterande team (HPT) som utgår från den vetenskapligt baserade teorin 
Integrated Method for Group Development (Wheelan, 2005).  
 Enligt Integrated Method for Group Development går alla arbetsgrupper igenom 
fyra olika faser i sin grupputveckling. Vilket stadium gruppen befinner sig i är avgörande 
för gruppens effektivitet. En omogen grupp (i fas 1-2) lägger stor del av sin energi på att 
skapa trygghet och definiera sina roller, och mindre på att utföra uppgiften (Wheelan, 
2005). En mer utvecklad grupp (i fas 3-4), som har större fokus på uppgiften, arbetar 
snabbare, rankas högre i kundnöjdhet och levererar bättre resultat (Wheelan, Murphy, 
Tsumura, & Fried Kline, 1998). Med självskattningsinstrumentet Group Development 
Questionnaire (GDQ; Wheelan & Hochberger, 1996), går det att mäta var i 
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utvecklingsmodellen en grupp befinner sig och tillsätta de insatser som krävs för att 
gruppen ska utvecklas till ett högpresterande team (fas 4).  
 HPT började som ett pilotprojekt på Öresundskraft under 2011, och infördes under 
2011–2012 på alla arbetsgrupper i koncernen. Arbetet med HPT började genom att alla 
gruppledare fick en utbildning i grupputvecklingsteorin och informerades om den 
planerade HPT-processen. Därefter mättes alla grupper via GDQ, fick ha en heldag 
tillsammans med konsulter där de utbildades och fick verktyg för sin grupputveckling. 
Exempel på verktyg var feedbackövningar och riktlinjer för kommunikation. Grupperna 
fortsatte sedan arbeta kontinuerligt med grupputveckling i sitt vardagliga arbete. 
Arbetsgrupperna har mätts och givits verktyg fyra gånger sedan HPT infördes. 
Mätningarna har visat att samarbetseffektiviteten och produktiviteten har ökat och att 
andelen effektiva team (fas 3–4) ökat till cirka 85 % (mätning 2015) till skillnad från 
innan de införde HPT då motsvarande andel var 40 %.  

1.2 Problembakgrund  
Tidigare studier har visat att effektivare arbetsgrupper presterar bättre inom olika 
områden och branscher. Däremot saknas studier om hur ett helt företag påverkas av att 
arbeta med effektivisering av arbetsgrupper. Genom att utreda om effektivisering av 
arbetsgrupper är en bra förbättringsmetod för företag kan fler företag använda sig av 
sådana metoder för att prestera bättre. 
 Öresundskraft, som arbetat med effektivisering av arbetsgrupper, har endast 
konstaterat ökning i gruppernas utvecklingsnivå och effektivitet, men hur det påverkat 
företaget är ännu inte utrett. För att få en uppfattning av värdet i att effektivisera 
arbetsgrupper är det av vikt att även studera hur företagets prestationer påverkats. 

1.3 Syfte, frågeställningar och avgränsningar  
 
1.3.1 Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka sambandet mellan effektivisering av arbetsgrupper 
och företagsprestationer. 
 
1.3.2. Frågeställning 
För att undersöka sambandet mellan effektivering av arbetsgrupper och företags-
prestationer studeras i detta fall effekterna av arbetet med HPT på Öresundskraft med 
följande frågeställning:  
 

1. Vilka effekter har HPT haft på Öresundskraft? 
  
1.3.3. Avgränsningar 
Projektet är avgränsat till att endast analysera Öresundskraft åren 2004–2015. Detta 
eftersom analysen avser utvärdera över så lång tid som möjligt, men har begränsats av 
tillgängliga årsredovisningar. 
 Då det redan finns forskning på hur effektivisering av arbetsgrupper påverkar de 
enskilda grupperna och individerna men inte på hur det påverkar ett helt företag, är 
denna studie begränsad till att endast fokusera på effekter ur ett företagsperspektiv och 
inte ett grupp- eller individperspektiv. Det bör beaktas att individ, grupp och 
företagsperspektiv inte helt kan särskiljas, då de påverkar varandra. Därför ingår en del 
individ- och gruppresonemang, men fokus ligger alltid på hur det påverkar företaget. 
 Fokus ligger på resultat från ett effektivitetsarbete, därför exkluderas aspekter som 
berör andra företagsangelägenheter, till exempel betalningsförmåga eller ägande-
struktur. Även aspekter som berör mer specifika delar av företagets operationella 
verksamhet (exempelvis lageroptimering) exkluderas, eftersom detta projekt syftar till 
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att undersöka hela företagets prestation, och inte delar. Detta beskrivs ytterligare i 
avsnitt 3.5.2, Nyckeltalsanalys. 
 I datainsamlingen har projektet vissa avgränsningar på grund av avsaknad av 
tillgänglig data. Bland annat saknas viss historisk mätdata, till exempel för antal kunder 
och kundnöjdhet. Detta beskrivs mer specifikt i avsnitt 3.5.2, Nyckeltalsanalys.  

1.4 Rapportens disposition 
Denna rapport återger först teorier om supply chain management och Porters 
värdekedja. Dessa teorier ligger till grund för diskussion om vad företag kan fokusera på 
för att prestera bättre. Därefter presenteras tidigare forskning om grupputveckling och 
prestation samt den modell som använts för grupputveckling på Öresundskraft, 
Integrated Method for Group Development. För att avgöra hur prestation kan mätas 
beskrivs tidigare studier om prestationsmätningar i supply chain management. 
Teoriavsnittet avslutas med en sammanfattning av framtidsutsikterna i 
energibranschen. Därefter följer metodavsnittet som beskriver tillvägagångssättet, steg 
för steg, och avslutas med ett stycke om etiska ställningstaganden i denna studie. 
Resultatet presenteras för sig, och analyseras i efterföljande avsnitt utifrån fem 
perspektiv: finansiellt-, kund-, process-, lärande- och framtidsperspektiv. I 
analysavsnittet ingår även en diskussion om studiens generaliserbarhet. Rapporten 
avslutas med en sammanfattning av studiens resultat och analys. 
 

2. Teori 

Detta teoriavsnitt beskriver först teorier om företagsförbättringar. Därefter följer en 

sammanfattning av tidigare forskning om grupputveckling och en beskrivning av modellen 

Integrated Method for Group Development. Slutligen presenteras teorier om framtidsutsikterna 

i energibranschen. 

2.1 Supply chain management 
Inom supply chain management ligger fokus på hur resurser och aktiviteter kan 
koordineras för ökad effektivitet längs hela försörjningskedjan. Företag som arbetar med 
supply chain management är sannolikt mer konkurrenskraftiga än de företag som inte 
gör det (Jie, Parton, & Cox, 2013).  
 Skillnaden mellan supply chain management och klassiska förbättringsstrategier 
är att företaget inom supply chain management hanteras som ett integrerat nätverk av 
processer (Christopher, 2011), inte som en oberoende enhet. Värde skapas genom att 
använda tillgängliga resurser på bästa möjliga sätt för hela kedjan. 
 En teori som används för att beskriva supply chain management och hur värde 
skapas är Porters värdekedja som förklaras i nästkommande avsnitt.  

2.2 Porters värdekedja 
Ett företag är enligt Porters beskrivning en samling aktiviteter som ska designa, 
producera, marknadsföra, leverera och stödja företagets produkt (Porter, 1985). Alla 
dessa aktiviteter kan representeras i en värdekedja (se figur 1). Aktiviteterna är 
uppdelade i primäraktiviteter och support-aktiviteter. Primäraktiviteterna är de 
aktiviteter som är direkt involverade i det fysiska skapandet, försäljningen och 
sluthantering av en produkt. Supportaktiviteterna stödjer de specifika 
primäraktiviteterna och även hela försörjningskedjan. Om ett företag vill skapa 
konkurrensfördel bör de utvärdera effekten på hela värdekedjan och inte bara specifika 
primäraktiviteter (Porter, 1985).  
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Figur 1. Porters värdekedja. Efter Porter (1985, s. 37). 

 

Ett arbete med HPT är enligt Porters klassificering en värdeskapande supportaktivitet 
inom human resources management. Human resources management påverkar ett 
företags konkurrensfördel i alla branscher, och i vissa företag är det nyckeln till 
konkurrensfördel (Porter, 1985).  Även Jin, Hopkins, & Wittmer (2010) såg i sin studie 
att företag som arbetar med att förbättra sitt humankapital uppnår högre nivå av 
flexibilitet, vilket i sin tur leder till konkurrensfördel. 
 Om ett företag ska arbeta med supportaktiviteten human resources management 
finns flera olika sätt. Bland annat teambuildingaktiviteter och ledarskapsutbildningar. 
Den metod som enligt forskaren Susan Wheelan, som studerat grupper i 30 år, fungerar 
bäst för att skapa effektiva grupper, är att fokusera på grupputveckling (Wheelan, 2005). 

2.3 Grupputveckling och prestation 
En stark faktor för gruppens prestation, enligt flera forskare, är gruppens mognadsgrad. 
Nedan presenteras ett urval av de forskningsresultat som visat på att mer utvecklade 
grupper presterar bättre. 
 När gruppen utvecklas ökar sammanhållningen mellan gruppmedlemmarna 
(Wheelan, 2005). Detta har flera fördelar; tillfredsställelsen inom gruppen ökar (Exline, 
1957) likväl som produktiviteten (Berkowitz, 1954; Evans & Dion, 2012; Mullen & 
Copper, 1994). En mer sammanhållen grupp är också bättre på att samarbeta (Back, 
1951) vilket enligt Deutsch (1949) leder till mer koordinerade ansträngningar, effektivare 
kommunikation, ökad produktivitet, ökad kvalitet och vänligare gruppklimat. 
 Det finns många studier som visat samband mellan grupputveckling och grupp-
prestation i olika branscher. Elever med lärare som arbetar i mer utvecklade 
arbetsgrupper presterar bättre på standardiserade prov (Wheelan & Tilin, 1999). 
Studenter som arbetar i mer sammanhållna och utvecklade grupper får bättre 
genomsnittsbetyg än andra studenter (Wheelan, 2000). Patienter hos sjukvårdare som 
arbetar i mer välutvecklade team har lägre dödstal (Wheelan, Burchill, Tilin, & 
Associates, 2003). Generellt arbetar mer utvecklade grupper snabbare och rankas högre 
i kundservice än grupper i tidigare utvecklingsfaser (Wheelan et al., 1998). En grupps 
effektivitet är dock starkt beroende av den kontext den verkar inom. Även om en grupp 
är högfunktionell så kommer den inte vara effektiv och produktiv om omgivningen 
(organisationen) är konfliktfylld eller för tävlingsinriktad (Wheelan, 2005).  
 En mogen grupp kommer sannolikt att fatta effektivare beslut än en mindre mogen 
grupp av följande anledningar: Deltagarna är mer aktiva och deltar i beslutsfattnings-
processen. Gruppklimatet uppmuntrar diskussion och öppenhet kring idéer och förslag. 
Gruppen samarbetar bättre och accepterar varandra utan att välja sida. Till sist gör 
gruppens målfokus att de fattar beslut som är sannolika att uppfylla målen. (Wheelan, 
2005) 
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 Individer som arbetar i mognare team upplever högre välbefinnande (Jacobsson, 
Åkerlund, Graci, Cedstrand, & Archer, 2016). I en studie av Jacobsson, Rydbo och 
Borresen (2014) undersöktes samband mellan grupputveckling och jobbrelaterat 
välmående. De fann att grupputveckling har ett starkt positivt samband med 
arbetstillfredsställelse, ett måttligt negativt samband med emotionell utmattning och ett 
svagt negativt samband med sjukfrånvaro. Ökat välmående har dessutom starka 
samband med prestation. Edgar, Geare, Halhjem, Reese och Thoresen (2015) fann att 
studenter som har hög nivå av tillfredsställelse i livet (eng: life satisfaction) är mer 
sannolika att prestera bättre objektivt, det vill säga få bättre betyg. 
 I tidiga grupputvecklingsfaser bildas gruppnormer. Normer som uppmuntrar 
produktivitet är: delade förväntningar om att lyckas (Shea & Guzzo, 1987), en 
gruppkultur som uppmuntrar innovation (Moscovici, 1976) stöttande av kvalitet, service 
innovation och uppmärksamhet på detaljer (Peters & Waterman, 1982 i Wheelan, 2005). 
 

 

Figur 2. Sammanfattning av tidigare forskning om grupputveckling och prestation. 

 

Det finns också forskare av annan åsikt. Illusion of Group Productivity är ett begrepp 
som syftar till den tro människor har på att de genererar fler idéer i grupp, när forskning 
egentligen visar på att individer producerar fler idéer när de arbetar enskilt (E. S. Park, 
2003). De som arbetat i grupp tenderar dessutom vara mer nöjda med sina resultat än 
de som arbetat enskilt, trots att de genererat färre idéer (Paulus, Larey, & Ortega, 1995). 
Denna illusion om grupproduktivitet antas bero på att interaktion mellan grupp-
medlemmar leder till reducerade upplevelser av misslyckanden, vilket leder till att 
gruppmedlemmen uppfattar arbetet som bättre och blir nöjdare med resultatet (Nijstad, 
Stroebe, & Lodewijkx, 2006). I Wheelan et al. (1998) mättes dock produktivitet som såväl 
egenupplevd produktivitet som organisationsproduktivitet (kundservice, ledtid, etc.), 
och båda korrelerade signifikant med grupputveckling. 
 Andra faktorer som forskare menar påverkar gruppens effektivitet, utöver 
grupputveckling, är gruppens storlek, förtrolighet mellan medlemmar och uppgiftens 
komposition. Mindre grupper (3-4 medlemmar) är mer produktiva än större grupper (>5 
medlemmar; Wheelan, 2009). Förtrolighet mellan gruppmedlemmar ökar till en viss 
grad produktiviteten (Goodman & Leyden, 1991). Uppgiftens utformning och gruppens 
komposition har också betydelse för gruppens produktivitet (Steiner, 1972). 
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 Sammanfattningsvis angående grupputveckling och effektivitet visar forsknings-
resultat på att mognare grupper är mer effektiva. Mognare grupper, det vill säga 
effektivare grupper, levererar bättre resultat, mår bättre, har nöjdare kunder och fattar 
mer effektiva beslut. Precis som all utveckling sker grupputveckling naturligt över tid, 
men det går också att påskynda utvecklingen för att snabbare nå mognare stadium och 
därmed bli mer effektiva. En av de mest kända modellerna för grupputveckling är 
Wheelans modell Integrated Method for Group Development, som använts som bas för 
HPT på Öresundskraft. Modellen presenteras i nästkommande avsnitt. 
 
2.3.1 Integrated Method for Group Development 
Grupputveckling sker enligt Wheelan i fyra steg som har olika grad av uppgiftsfokus och 
effektivitet. Dessa fyra grupputvecklingsfaser förklaras nedan. 
 

1. Trygghet och tillhörighet 
När en grupp bildas präglas den första tiden av osäkerhet och vilja att bli accepterad av 
gruppen. Konflikter undviks och relationer byggs försiktigt. Gruppen är beroende av en 
stark ledare och effektiviteten är låg eftersom relationsfokus är hög. Konformitet är högt 
prioriterat i en fas 1-grupp, vilket ökar risken för icke rationella beslut, s.k. Grupptänk. 
Grupptänk är ett fenomen som först undersöktes av Irving Janis (1972). När 
gruppmedlemmarna är otrygga och prioriterar konformitet högre än ifrågasättande ökar 
risken för ej genomtänkta beslut. Detta eftersom de väljer den första idéen som dyker 
upp för att hålla sams, hellre än att diskutera och motsätta sig. 
 Målet med fas 1 är att skapa ett tryggare klimat som möjliggör utvecklande av 
roller, vilket leder in till fas två. (Wheelan, 2005) 
 

2. Opposition och konflikt 
I denna fas börjar olikheter att tydliggöras. Konflikter uppstår mellan medlemmarna och 
även med ledaren. Rollsökande och konflikter tar mycket energi, vilket gör att en fas 2-
grupp inte heller är effektiv. En grupp i konfliktfas är heller inte trevlig att vara i och 
gruppmedlemmarnas välmående kan bli lidande. 
 Gruppen tar sig ur fas två och in i fas tre när konflikterna blivit utredda och 
smidigare kommunikationsvägar skapats. (Wheelan, 2005) 
 

3. Tillit och struktur 
När medlemmarna känner sig tryggare kan mognare förhandling ske kring roller, mål 
och strukturer. Kommunikationen har blivit mer öppen och välmåendet inom gruppen 
ökar. Redan i denna fas har produktiviteten och effektiviteten ökat markant. Om 
gruppen lyckas bilda en hållbar struktur som gynnar produktivitet tar sig gruppen över 
till fas fyra. (Wheelan, 2005) 
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4. Effektivitet och produktivitet 
En grupp med gemensamt uppdragsfokus, tydliga och accepterade roller och öppen 
kommunikation är i fas fyra. Dessa team är överlägset mest effektiva, produktiva och 
levererar högst kvalitet. En fas fyra-grupp ägnar ca 80 % av tiden till att arbeta med 
uppgiften och resterande tid används till att hantera interpersonella händelser, vilket är 
gynnsamt för gruppklimatet (Wheelan, Davidson, & Tilin, 2003). En grupp i fas fyra 
fokuserar på grupprestation och produktivitet (Tuckman & Jensen, 1977; Wheelan, 
2005) och producerar dubbelt så mycket som en grupp i fas ett (Wheelan, 2005). 

Figur 3. De fyra grupputvecklingsfaserna i Integrated Method for Group 

Development. 

 

Grupper utvecklas i olika tempo, och kan regrediera eller fastna i en fas (Wheelan, 2005). 
Grupputvecklingsprocessen kan påskyndas om gruppen får lov att verka i en gynnsam 
omgivning, som är trygg och uppmuntrar till öppen kommunikation. Det går också att 
tillsätta insatser, specifika för den dåvarande fasen, för att hjälpa gruppen vidare till 
nästa steg. Korta interventioner baserade på en grupps utvecklingsnivå kan skapa 
signifikanta ökningar i gruppens funktionalitet och produktivitet (Buzaglo & Wheelan, 
1999). Öppen kommunikation, feedback och målfokus gynnar grupputveckling 
(Wheelan, 2005). Det krävs också olika ledarstilar i olika faser av grupputvecklingen. 
 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att effektivare grupper presterar bättre. I 
denna studie är det dock företagsprestationer och inte grupprestationer som ska 
undersökas. Men hur mäts egentligen prestationer? I nästkommande avsnitt presenteras 
tidigare forskning om hur prestation kan mätas inom supply chain management. 

2.4 Att mäta effektivitet i företagets supply chain 
 

” Continuous improvement in any process relies on ’measuring, measuring, measuring’.” 

(Tewari & Misra, 2013) 

 

Tewari & Misra (2013) betonar vikten av att ha ett bra utvärderingssystem för sina 
prestationer inom supply chain, och använder begreppet supply chain performance för 
att beskriva dessa prestationer. Genom att mäta supply chain performance kan företag 
hålla koll på om deras prestationer ökar eller minskar. Det kan också hjälpa företaget att 
nå sina strategiska mål (Lohman, Fortuin, & Wouters, 2004), visa på vilka kritiska 
faktorer som finns i deras supply chain performance, var förbättringsmöjligheter finns 
och hålla förbättringsarbetet på rätt spår (Tewari & Misra, 2013). För att mäta skillnaden 
mellan förväntade resultat och faktiska resultat krävs en uppsättning prestationsmått 
eller nyckeltal (Tewari & Misra, 2013).  Dessa mått kan också användas för att bestämma 
när ett företag uppnått sina mål. 
 Enligt Tewari och Misra (2013) kan supply chain performance mätas genom 
modellen Balanced scorecard som beskrivs i nästkommande avsnitt. 
 

Fokus

1. Trygghet 
& 

tillhörighet

2 Opposition 
& konflikt 

3. Tillit & 
struktur

4. 
Effektivitet & 
produktivitet

Uppgiften Relationer 

EffektivitetLåg Hög 
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2.4.1 Balanced scorecard 
Balanced scorecard bygger på fyra perspektiv: finansiellt perspektiv, kundperspektiv, 
processperspektiv och lärandeperspektiv (Kaplan & Norton, 1999). Inom de fyra olika 
perspektiven väljs olika styrtal som tillsammans förmedlar en holistisk bild av företagets 
strategi. 
 Det finansiella perspektivets styrtal uttrycker organisationens långsiktiga 
målsättning: att ge hög avkastning på kapital. Vilka finansiella styrtal som passar 
företaget beror på vilket stadie företagets strategi är i. Om företaget vill växa passar 
styrtal som mäter omsättning och försäljning. Ett mer moget företag, som fortfarande 
investerar men inte växer, bör välja styrtal som är kopplade till lönsamhet. Om företaget 
framför allt vill skörda sina vinster och inte investerar längre ligger fokus på att 
maximera kassaflödet och minimera behovet av sysselsatt kapital. 
 Kundperspektivet blir allt viktigare (SILF, 2016) där det handlar om att identifiera 
de kund- eller marknadssegment som företaget konkurrerar om. Styrmått i 
kundperspektivet kan vara tillfredsställelse, återköpsbenägenhet, värvning och 
lönsamhet (Kaplan & Norton, 1999).  
 För att finna lämpliga styrmått inom processperspektivet måste företaget 
identifiera de processer som har störst betydelse för att företaget ska nå kund- och 
ägarmålen (Kaplan & Norton, 1999). Därför brukar processmål formuleras efter mål 
inom kund- och finansiella perspektivet. Styrtalen mäter till exempel kvalitet, kostnader 
och ledtid och är ofta kortsiktiga. 
 Det sista perspektivet, lärandeperspektivet, innehåller styrtal som främjar 
organisationens lärande och tillväxt på lång sikt. Dessa styrtal kan delas in i tre 
kategorier: medarbetarnas kompetens, informationssystemets prestanda och 
motivation/samsyn. Inom medarbetarnas kompetens ingår till exempel personal-
tillfredsställelse, lojalitet och personalens produktivitet. Informationssystemets 
prestanda ger feedback från varan/tjänsten och möjliggör förbättringsarbeten som 
eliminerar defekter, kostnader, tid och spill. Inom motivation/samsyn kan bland annat 
samarbete och teamarbete mätas. 
 Genom dessa fyra perspektiv översätts företagets strategiska mål till en 
uppsättning prestationsmått (Kaplan & Norton, 1993). Ett Balanced scorecard mäter inte 
bara finansiell prestation, utan innefattar även icke-finansiella prestationer och 
framtidsaspekter. Därför kan denna modell mäta både nuvarande framgång och 
framtida framgång (Kaplan & Norton, 1993). I detta projekt har just framtiden en 
särskild roll, och därför beskrivs framtidsutsikterna i energibranschen i nästkommande 
avsnitt. 

2.5 Framtidsutsikter i energibranschen 
I en utvärdering är det av vikt att beakta framtiden. Detta är särskilt relevant i detta fall, 
eftersom energibranschen står inför stora utmaningar. 

Digitaliseringen ökar, teknologi utvecklas i hög takt och hållbara lösningar får allt 
större plats i industrin. Övergången från fossilt till förnybart pågår. Den gamla 
storskaliga energiproduktionen som fortfarande dominerar världen håller på att bytas ut 
mot nya källor som är småskaliga, marknadsdominerade, konsumenstyrda och 
förnybara (Dahlbom, 2015). Sveriges energiminister Ibrahim Baylan är övertygad om att 
solel kommer att vara den dominerande elkällan i framtiden (Mleczovicz Katz, 2015), 
vilket påverkar de stora energibolagen. ”Vi får vänja oss vid att det blir solceller på alla 
hus i framtiden” säger Öresundskrafts VD Anders Östlund i årsberättelsen 2015 
(Öresundskraft, 2016). Ray Kurzweil (Google), Peter Diamandis (Singularity University), 
Jeremy Rifkin (EU-rådgivare) och Elon Musk (Tesla) tror att energin kommer att bli en 
näst intill gratis resurs i framtiden (Dahlbom, 2015). 
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 Eftersom energibranschens framtid är så osäker har Statens energimyndighet 
publicerat en rapport där de målar upp fyra möjliga scenarion för energisystemet i 
Sverige efter 2020 (Statens energimyndighet, 2016). 
 

1.  I det första scenariot, Forte, ökar energianvändningen till förmån för tillväxt. 
Energipriserna förväntas vara låga, vilket gör att industri kan utvecklas i hög takt 
genom energiförsörjning och att vägar kan elektrifieras. Storskaliga 
energiproduktionsanläggningar kommer att byggas ut. Kärnkraft, vattenkraft 
och kraftvärme byggs ut och moderniseras samtidigt som användningen av 
fossila bränslen sjunker med 20 % till år 2035. Den småskaliga energi-
produktionen, som privata solceller, fortsätter men har en liten betydelse för de 
stora energibolagen.  
 

2.  I Legato ligger långsiktig hållbarhet och ekologisk rättvisa i fokus. Den enskilde 
individen har valt en mer resurssnål livsstil och spenderar mindre än tidigare. 
Företag omstruktureras och satsar på hållbarhet och innovation. För 
energibolagen innebär detta att fokus bör ligga på förnybar energiproduktion. 
Det kan även bli lönsamt att satsa på nya grenar inom energibranschen, som att 
lagra eller exportera el. Elnäten måste också byggas ut så de ska passa vind- och 
solkraft. 

 
3.  Espressivo beskriver scenariot där individualismen och decentraliseringen tar 

över. Energiproduktion sker gärna självförsörjande i individens hem, och om inte 
det så i en individanpassad lösning. För energibolagen innebär det att nära 
samarbeten med de stora kunderna blir viktigare (eftersom de mindre kunderna 
blir självförsörjande). 
 

4.  I Vivace betraktas energi som en språngbräda för klimatförbättring. 
Teknikutvecklingen är fortsatt hög och energi krävs för att utveckla detta. Fokus 
ligger på hållbara lösningar och innovation. Energibolag satsar på allt mer hållbar 
energiproduktion och precis som i Legato kan nya grenar inom energibranschen 
bli mer aktuella. 

 
Även om energibranschen står inför förändringar betyder det inte att energibolagen inte 
längre behövs. Tvärtom ökar elektrifieringen i alla fyra scenarion, och samhället blir mer 
beroende av el. Kanske på liknande sätt som idag, kanske på helt andra sätt. Gemensamt 
för alla scenarion är att fokus ligger på hållbara lösningar och hög nivå av teknisk 
utveckling, samt möjlighet till lönsam energiexport. Dessutom kommer energibranschen 
troligtvis bli mer diversifierad och storskalighet inte vara den tydligt dominerande 
produktionen.  
 Dagens energibolag måste göra sig redo för omorganisationer, fokusera på 
förnybara energikällor och vara flexibla mot kunderna och omvärlden. För att klara av 
utmaningarna måste de ha en öppen inställning till att våga ändra på sig i och fokusera 
på nya inriktningar i framtiden. 
 

3. Metod 

Nedan följer en detaljerad beskrivning och motivering av projektets tillvägagångssätt. 

3.1 Undersökningssyfte 
Vilket syfte en undersökning har beror på hur mycket kunskap som finns inom området. 
De tre vanligaste undersökningstyperna är explorativa, deskriptiva, och hypotes-
prövande undersökningar (Patel & Davidson, 2011). Syftet med en explorativ studie är 
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att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde. Problemet 
belyses från flera vinklar och ofta används flera olika tekniker för att inhämta 
information. I en deskriptiv studie finns redan kunskap i området, så istället för 
kunskapsansamlande beskrivs olika aspekter inom området. Även samband mellan olika 
aspekter förekommer. Den tredje undersökningstypen, hypotesprövning, handlar om 
att undersöka kausala samband inom problemområden där kunskap och teorier redan 
utvecklats. Explorativa, deskriptiva och hypotesprövande undersökningar förekommer 
ofta separat, men det går också att kombinera dessa. 
 Denna studie görs mestadels i ett deskriptivt syfte, där huvudsyftet är att beskriva 
sambandet mellan effektivisering av arbetsgrupper och företagsprestationer. Det går 
dock att kategorisera undersökningssyfte för de olika analysmetoderna för sig, vilket 
beskrivs under respektive avsnitt under 3.5, tillvägagångssätt. 

3.2 Ansats 
Vidare kan forskning vara kvalitativt eller kvantitativt inriktad. En kvalitativ studie 
undersöker ofta ”mjuka” värden, så som upplevelser och tolkning. Data samlas vanligen 
in via intervjuer eller andra verbala metoder. En kvalitativ studie, som förlitar sig på 
tolkning av verkligheten, har ett hermeneutiskt förhållningssätt. En kvantitativ studie är 
mer inriktad mot statistiska analyser, där mätningar ofta görs utifrån numerisk data. En 
kvantitativ studie har ofta ett positivistiskt förhållningssätt, då utgångspunkten ligger i 
verifierbart bevismaterial. Det finns även mixade studier, där kvalitativa och kvantitativa 
metoder förekommer parallellt under projektets gång. (Patel & Davidson, 2011) 
 Denna studie är mestadels kvantitativ med kompletterande kvalitativa inslag för 
att få ett djup. Förhållningssättet är positivistiskt, det vill säga att resultatet ska bygga på 
empiri och verifierbarhet, likväl som det förekommer hermeneutiska delar där resultat 
istället bygger på tolkning. 
 Relationen mellan teori och empiri beskrivs genom termerna induktiv, deduktiv 
och abduktiv ansats. Med induktiv ansats utgår forskaren från empiri och bildar en teori, 
och för deduktiv ansats gäller det motsatta sambandet: från generella teorier dras 
slutsatser om enskilda fall. En abduktiv ansats är en kombination av induktion och 
deduktion: från enskilda fall formuleras en preliminär teori (induktion), vilket sedan 
testas på nya fall (deduktion). (Patel & Davidson, 2011) 
 Denna studie har ett induktivt förhållningssätt mellan teori och empiri, vilket 
innebär att resultatet från denna studie används för att dra slutsatser. De olika 
analysmetoderna skiftar mellan induktion och deduktion, vilket beskrivs ytterligare 
under avsnitt 3.5. 

3.3 Design 
Beroende på vad som ska undersökas väljs forskningsdesign. Om en variabel ska 
undersökas med så liten påverkan som möjligt från omgivningen görs en experimentiell 
studie där en variabel ofta testas mot en kontrollgrupp utan variabeln. Om en aspekt av 
ett projekt på en särskild organisation ska undersökas på djupet är en fallstudie lämplig 
som design. Om studien behandlar flera olika individers upplevelser kan en surveystudie 
användas där samma frågor ställs till flera personer inom populationen. (Bell & Waters, 
2016) 
 Detta projekt är designat som en fallstudie, alltså att ett företag granskas på djupet. 
Inom fallstudier kan man dock använda sig av andra metoder så som observationer och 
intervjuer (Bell & Waters, 2016), vilket är fallet i detta projekt, då det inkluderar flera 
olika delar. Fördelen med en fallstudie är att påverkan på företaget som helhet kan 
analyseras, istället för att undersöka specifika aspekter genom till exempel en 
enkätstudie. En kritik mot fallstudier är generaliserbarheten (Bell & Waters, 2016). 
Eftersom fallstudien är gjort på endast ett företag kan resultatet vara starkt kopplat till 
just det företaget och inte applicerbart på andra organisationer.  
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3.4 Definitioner 
För att kunna mäta företagsprestationer behöver först begreppet prestation definieras. I 
detta projekt anses prestation vara kopplat till hela företagets försörjningskedja och dess 
sammankopplade aktiviteter. Företagsprestationer definieras således utifrån företagets 
supply chain performance, och mäts i form av nyckeltal. Även upplevelse av ökad 
effektivitet i företagets supply chain kan räknas som prestation, om det är välmotiverat 
och understödjs av flertalet personer i studien. 
 Arbetsgrupper kan definieras olika beroende på hur företaget ser ut och hur de 
arbetar. Öresundskraft definierade arbetsgrupper som de som arbetade i en viss 
avdelning under en ledare. Även om tvärfunktionell kommunikation förekommer på 
företaget, definierades de inte som arbetsgrupper. Grupperna bestod av 5–20 personer.  

3.5 Tillvägagångssätt 
I de flesta fallstudier ingår flera olika analysmetoder för att identifiera den företeelse som 
undersöks (Bell & Waters, 2016). Detta kallas för mellan-metod triangulering (eng. 
between-method triangulation; Heath, 2001) och syftar till att öka validiteten på studien. 
Alla metoder innehåller olika typer av forskningsfel (biases och errors), och genom att 
använda sig av triangulering kan effekterna från dessa fel minska (Heath, 2001). De 
flertaliga metoderna används också för att ge en så fyllig bild som möjligt av det som 
undersöks (Patel & Davidson, 2011). Vid mellan-metod triangulering kan de olika 
metoderna göras i sekventiella steg för att kunna nyttja resultatet från en tidigare metod 
till nästkommande (Heath, 2001). I detta projekt har sekventiell mellan-
metodtriangulering använts i fem steg: litteraturstudie, nyckeltalsanalys, korrelations-
studie, intervjustudie och jämförelse mot andra energibolag. De fem delarna beskrivs var 
för sig nedan. 
 
 

Figur 4. Studiens tillvägagångssätt, steg för steg. 

 

3.5.1 Litteraturstudie 
Först gjordes en litteraturstudie i explorativt syfte, för att inhämta så mycket kunskap 
som möjligt och senare kunna använda kunskapen för att rikta in studien på aspekter 
där kunskap saknas eller där ytterligare validering behövs. Till detta användes tidigare 
studier, teorier, Öresundskrafts årsredovisningar från 2004–2015 samt interna 
beskrivningar och dokument gällande strategier och HPT. Resultatet från 
litteraturstudien har presenterats under teoriavsnittet och återges därför inte under 
resultatavsnittet i denna rapport. 
 
3.5.2 Nyckeltalsanalys 
Nyckeltalsanalysen gjordes i ett hypotesprövande syfte: att undersöka om de analyserade 
nyckeltalen förbättrats sedan 2011 då HPT infördes. Nyckeltalsanalysen var kvantitativ 
med ett blandat positivistiskt och hermeneutiskt synsätt: fokus låg på numerisk skillnad 
mellan nyckeltalen innan och efter 2011, samtidigt som analysen innefattade tolkning av 
resultatutvecklingen 2004–2015. Resultatet ritades upp i diagram och analyserades över 
tid. För att visa på signifikant förbättring sedan 2011 behövde båda följande tester visa 
signifikanta resultat:  

Nyckeltalsanalys 
Hypotesprövande 

Kvantitativ 
Induktiv 

 

Litteraturstudie 
Explorativ 

Mixad ansats 
Deduktiv 

Korrelationsstudie 
Hypotesprövande 

Kvantitativ 
Deduktiv Intervjuer 

Explorativ 
Kvalitativ 
Induktiv 

Hermeneutisk 

Branschjämförelse 
Hypotesprövande 

Kvantitativ 
Deduktiv 
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• Ett two sampled Mann-Whitney u-test mellan företagets nyckeltal de fem åren 
innan HPT infördes (2006–2010) och de fem åren efter (2011–2015). Valet av u-
test framför t-test motiverades av att antalet mätningar var få (fem per 
urvalsgrupp), och visade ingen tydlig normalfördelning enligt Anderson-Darling 
normalfördelningstest, vilket innebär att icke-parametriska metoder bör 
användas. Signifikansnivå valdes till 0,05 och för att minska risken för typ II-fel 
var testerna one-tailed. 

• En analys av resultatutvecklingen, där en linjär trendlinje ritades ut i diagrammet 
för åren 2004–2015. Trendlinjen ger en approximativ rät linje av 
resultatutvecklingen under det angivna tidsintervallet. Den räknas ut genom en 
regressionsanalys med hjälp av minsta kvadratmetoden. I detta projekt räknades 
trendlinjen ut med hjälp av kalkylprogrammet Microsoft Office Excel. Om det 
blivit en signifikant förbättring sedan 2011 antogs nyckeltalet befinna sig minst 
80 % av åren på den sidan av trendlinjen som är gynnande för företaget. Denna 
metod kallas härefter för trendlinjeanalys. 

 
Till normalfördelningstestet och u-testet användes programvaran Minitab. Utifrån 
nyckeltalsanalysen drogs slutsatser om hur HPT påverkat företaget, vilket är en induktiv 
ansats. 
 För att få en holistisk bild av företagets prestation som kan analyseras från flera 
olika perspektiv har nyckeltalen valts i enlighet med teorin om Balanced scorecard. 
Nyckeltalen är därför uppdelade i de fyra perspektiven finansiellt perspektiv, 
kundperspektiv, processperspektiv och lärandeperspektiv. 
 För att tydligt koppla företagets strategi mot sitt Balanced scorecard krävs främst 
att företagets strategiska mål beaktas. I detta fall har målet Kraftsamling mot 10 10 10 
legat till grund för nyckeltalen, eftersom det infördes samtidigt som HPT. Dock mäter 
detta strategiska mål endast tre olika faktorer och därmed inte alla aspekter inom ett 
företag. Därför är även fler nyckeltal inkluderade i analysen. Dessa nyckeltal är valda för 
att komplettera med de prestationsmått som Kraftsamling mot 10 10 10 inte mäter. De 
valda nyckeltalen presenteras i tabell 1. 
 

Tabell 1. Nyckeltal indelade i de fyra perspektiven i ett Balanced scorecard. Öresundskrafts egna 

mål (i Kraftsamling mot 10 10 10) är markerade med *. 

       

  

 Nyckeltal Mått  

      

Finansiellt perspektiv  

 Avkastning på totalt kapital (Rörelseresultat + ränteintäkter) / balansomslutning (%) 

 Rörelsemarginal Rörelseresultat/omsättning (%)   

Kundperspektiv  

 Antal kunder* Totalt antal (st) 

 Kundnöjdhet* Svenskt kvalitetsindex (SKI) 

Processperspektiv 

 Totala kostnader* Totala kostnader (SEK)  

 Operating expense ratio Rörelsekostnader/försäljningsintäkter (SEK) 

Lärandeperspektiv  

 Human capital value added (Rörelseresultat + personalkostnader) / antal anställda (SEK) 

 Sjukfrånvaro Procentuellt av arbetstid per år (%)   
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1. Det finansiella perspektivets nyckeltal 
Eftersom Öresundskraft inte är ett tillväxtföretag, men fortfarande investerar bör de 
finansiella nyckeltalen kopplas till lönsamhet snarare än omsättning eller kostnads-
minimering (Kaplan & Norton, 1999). Inom lönsamhetsfaktorn valdes två nyckeltal med 
olika tidsperspektiv. Avkastning på totalt kapital mäter hur effektivt ett företag hanterar 
sina totala tillgångar för att skapa lönsamhet på lång sikt (Marr, 2012). Rörelsemarginal 
är ett mått på företagets rörelseresultat i förhållande till omsättningen, det vill säga hur 
effektiv företagets kärnverksamhet är (Marr, 2012). Rörelsemarginal är ett 
förhållandevis kortsiktigt mått som på sikt ger avkastning på totalt kapital. Att 
lönsamheten tar hänsyn till såväl omsättning som resultat är särskilt viktigt för 
Öresundskraft eftersom de mellan 2009–2012 fokuserat på lönsamhet före volym, vilket 
minskat omsättningen kraftigt samtidigt som resultatet endast gjort en marginell 
ökning. Således är rörelsemarginalen avsevärt bättre även om försäljningen minskat och 
resultatet endast ser lite bättre ut. 
 

2. Kundperspektivets nyckeltal 
Inom kundperspektivet valdes två nyckeltal som kompletterar varandra. Ett som visar 
på kvantitativt antal kunder och ett som visar på levererad kvalitet och kundnöjdhet hos 
dessa kunder. Antal kunder är också en indikator på hur stor marknadsandel ett företag 
har (Marr, 2012). Av sekretesskäl är Öresundskrafts totala antal kunder ej tillgängligt, 
utan i denna analys har antal kunder inom elnät och gasnät analyserats, vilka antas 
representera totalt antal kunder. Öresundskraft lägger stor vikt vid kundnöjdhet och 
strävar efter att tillhöra sverigetoppen i kundnöjdhet. Kundnöjdhet är därför ett särskilt 
viktigt mått för att avgöra prestation i detta fall. På Öresundskraft mäts kundnöjdhet 
genom Svenskt kvalitetsindex (SKI) som i energibranschen innefattar helhetsupplevelse 
av energibolaget för privat- och företagskunder, elhandel, elnät och fjärrvärme (Svenskt 
Kvalitetsindex, n.d.-b). Inom detta nyckeltal bör det beaktas att SKI inte mätts på exakt 
samma sätt under de analyserade åren, vilket kan ha påverkat resultatet. Både antal 
kunder och kundnöjdheten mäts dessutom i företagets interna mål Kraftsamling mot 10 
10 10, vilket gör dem till passande nyckeltal i ett Balanced scorecard. Eftersom antal 
kunder endast hade tillgängliga mätetal från 2012 och kundnöjdhet endast från 2010, 
blev det inte tillämpbart att göra före- och efteranalyser på dessa (u-test och 
trendlinjeanalys), utan för dessa nyckeltal analyserades bara resultatutveckling. 
 

3. Processperspektivets nyckeltal 
För processperspektivet bör nyckeltalen mäta de processer som leder till att företaget når 
sina strategiska mål. Det kan även vara nyckeltal som leder till kortsiktiga resultat, som 
i längden leder till måluppfyllelse inom kundperspektivet och det finansiella perspektivet 
(Kaplan & Norton, 1999). Därför har kostnadsmåttet från Kraftsamling mot 10 10 10 
valts, där företagets totala kostnader använts. Även om Öresundskraft fokuserade på de 
totala kostnaderna så är det vid en analys relevant att kostnader är kopplade till 
omsättning. För att även mäta kostnader i förhållande till omsättning användes 
nyckeltalet operating expense ratio, vilket är ett mått på hur effektivt företaget hanterar 
sina rörelsekostnader i förhållande till hur mycket de säljer (Marr, 2012). Ju lägre 
operating expense ratio, desto bättre är företaget på att använda sina resurser effektivt. 
 

4. Lärandeperspektivets nyckeltal 
Lärandeperspektivet blickar framåt och ser till vilka resurser som finns för långsiktig 
lönsamhet. Att medarbetarna mår bra är av yttersta vikt för företagets långsiktiga 
varande, och ett bra mått på det är sjukfrånvaro, vilket också är ett av måtten som brukar 
användas för att mäta en grupps produktivitet och effektivitet (Nielsen, Sundstrom, & 
Halfhill, 2005). I detta fall mäts sjukfrånvaro som procentuell sjukfrånvaro av total 
arbetstid under ett år. Denna statistik fanns endast att tillgå på längre tid för 
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moderbolaget, ej hela koncernen. Detta är cirka en tredjedel av företagets personal, som 
antas representera hela koncernen gällande sjukfrånvaro. Vidare har även human 
capital value added valts som nyckeltal, vilket är ett mått på hur stor inkomst varje 
anställd genererar om de icke-personalrelaterade kostnaderna tas bort, alltså 
genomsnittlig lönsamhet per anställd (Marr, 2012). HPT ska göra arbetsgrupperna mer 
effektiva, vilket gör lönsamhet per anställd till ett naturligt mått för att utvärdera HPT. 
Det visar dessutom på företagets långsiktiga kompetens.  
 
Vid valet av nyckeltal har de nyckeltal som är kopplade till betalningsförmåga, skulder 
och soliditet uteslutits. Detta eftersom det inte har någon direkt koppling till 
effektivitetsarbete, utan snarare handlar om företagets resurser. Även nyckeltal som är 
kopplade direkt till HPT (samarbetseffektivitet, grupproduktivitet och 
grupputvecklingsnivå) har uteslutits eftersom de är uppenbart påverkade och således 
inte tillför någonting i denna analys. I annat fall hade de passat bra in i 
lärandeperspektivet och varit lämpligt för Öresundskrafts strategi. Nyckeltal inom 
specifika delar i företagets operationella verksamhet, som lagereffektivitet och ledtider, 
har också uteslutits eftersom detta projekt syftar till att undersöka hela företagets 
prestation, och inte delar. 
 Alla nyckeltalsuträkningar har gjorts från årsredovisningar, med undantag av SKI 
och antalet kunder som varit sammanställningar från företaget själva. För att få en rättvis 
analys har jämförelsestörande poster subtraherats från rörelseresultatet. Dessa förekom 
åren 2007–2011 då nedskrivning av inventarier och Goodwill gjorts, samt 2015 då ett av 
dotterbolagen gjorde en stor förlust. 
 
3.5.3 Korrelationsanalys 
För att få ytterligare insikt i hur just HPT påverkat företaget gjordes en 
korrelationsstudie mellan nyckeltalen och dåvarande genomsnittlig grupputvecklingsfas 
i företaget med hjälp av programvaran Matlab och signifikansnivå o.05. 
Korrelationsstudien gjordes i ett hypotesprövande syfte, det vill säga att samband 
undersöks. I denna korrelationsstudie användes både Spearmans rangkorrelation (ρ) 
som visar på monetära icke-parametriska samband mellan två variabler och Pearsons 
korrelationskoefficient (r) som visar på linjära samband. Spearmans rangkorrelation 
valdes för att urvalet är så litet och ej följer normalfördelning enligt Anderson-Darlings 
normalfördelningstest och därför behöver mätas med en icke-parametrisk metod. Dock 
mäter Spearmans rangkorrelation endast monetära samband, så för att undersöka 
linjära samband kompletterades studien med Pearsons korrelationskoefficient. Om 
någon av korrelationskoefficienterna visade ett signifikant samband antogs samband 
finnas. För att avgöra styrkan på korrelationen användes Cohens gränsvärden, där 
absolutbeloppet av ρ eller r (eller båda) motsvarar:    

 
ρ ∨  𝑟 <  0.1 =  𝑖𝑛𝑔𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 
0.1 ≤  ρ ∨  𝑟 <  0.3 = 𝑠𝑣𝑎𝑔𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 
0.3 ≤  ρ ∨  𝑟 <  0.5 =  𝑚å𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 
ρ ∨  𝑟 ≥  0.5 =  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑘𝑡  𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 
 
Genomsnittlig grupputvecklingsfas mättes genom att ta medelvärdet från alla GDQ-
mätta grupper under respektive år 2011–2015. Mätningar gjorda i januari/februari 
antogs tillhöra året innan. I de fall där samma grupp mätts två gånger under samma 
period räknades båda mätningarna med, eftersom ett genomsnitt av dessa ansågs 
representativt för gruppens utvecklingsfas under året. Under år 2014 skedde inga GDQ-
mätningar, och därför antogs de mätningar som gjorts andra halvåret 2013 vara 
representativa även för år 2014. För att ha ett mått på genomsnittlig grupputvecklingsfas 
innan arbetet med HPT startade antogs grupputvecklingsfas för de elva pilotgrupperna 
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som mättes i juni 2011 vara ett mått på genomsnittlig grupputvecklingsfas 2010. 
Korrelationsanalysen inkluderade därför åren 2010–2015 med undantag av antal 
kunder som endast hade tillgängliga mätetal från 2012 och därför analyserades enbart 
2012–2015. Grupper som i GDQ mätts till grupputvecklingsnivå noll antogs inte kunna 
definieras som arbetsgrupper och exkluderades från analysen. Eftersom det under år 
2010–2015 skett organisationsförändringar har grupper förändrats, upplösts och 
tillkommit. Därför är antal mätningar samt andel grupper som mäts första gången (nya 
grupper) varierande (se tabell 2). 
 
Tabell 2. Årtal, genomsnittlig grupputvecklingsnivå per år enligt GDQ (Gruppnivå), antal mätta 

grupper (N) och andel grupper som mätts första gången (1:a mätningen).  

       

  

 Årtal Gruppnivå N 1:a mätningen 

       

 2010 2,318 11 100 % 

 2011 2,535 57 79 % 

 2012 3,096 52 17 % 

 2013 3,184 49 12 % 

 2014 3,218 39 13 % 

 2015 3,351 37 22 %   

 
3.5.4 Intervjustudie 
För att få en djupare analys av effekterna av HPT intervjuades sex personer på 
Öresundskraft som hade olika perspektiv på HPT. Syftet var framför allt att komplettera 
den kvantitativa mätningen och få en ökad förståelse av hur HPT har påverkat 
Öresundskraft. 
 Intervjustudier kan ha två huvudsakliga förhållningssätt: hermeneutiskt eller 
fenomenologiskt (Dalen, 2013). Det hermeneutiska synsättet tolkar informantens 
uttalande genom att fokusera på ett djupare meningsinnehåll än det som uttalas. Det 
fenomenologiska förhållningssättet fokuserar på att försöka förstå informanten utifrån 
dennes synvinkel och ”se det den andre ser”. I denna studie har ett hermeneutiskt synsätt 
använts, där informantens uttalanden använts för att tolka effekter av HPT. 
 Intervjuer kan kategoriseras som öppna, strukturerade eller semistrukturerade. I 
en öppen intervju är målsättningen att informanten ska berätta så fritt som möjligt, utan 
tidigare formulerade intervjufrågor. En strukturerad intervju har färdigformulerade 
frågor som är lika för alla, utan att använda sig av individuella uppföljningsfrågor. 
Vanligast är den semistrukturerade intervjun där det finns färdigformulerade frågor 
men med öppenhet för att ställa följdfrågor och följa upp intressanta vinklingar under 
intervjun. (Dalen, 2013) 
 I detta projekt har 40–60 minuter långa semistrukturerade intervjuer använts. När 
intervjuerna i någon grad är strukturerade krävs en intervjuguide som innehåller 
centrala teman och frågor som tillsammans täcker de viktigaste områdena för studierna 
(Dalen, 2013). Projektets intervjuguide finnes i bilaga I. 
 Till intervjuerna valdes sex personer i samråd med Öresundskraft, med avsikt att 
finna personer som varit involverade i HPT, men som haft olika perspektiv på arbetet. 
Att välja ut specifika personer som uppfyller särskilda kriterier kallas för kriterieurval 
(Dalen, 2013). Att medvetet välja personer som har olika relation till det som undersöks 
kallas för källtriangulering och syftar till att belysa problemet från flera olika perspektiv 
för att få en sammanfattande bild (Malterud, 2014).  
 Alla personer som intervjuades hade arbetat på Öresundskraft åtminstone sedan 
2011 då HPT infördes, och de flesta hade varit på företaget i flera år innan.  
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 Eftersom målet med HPT var ökad effektivitet, kvalitet och välmående var det 
relevant att undersöka upplevelsen från dessa perspektiv. Därför intervjuades en person 
vardera inom ekonomi, kvalitetsförbättringar och HR. Vidare är det även relevant att 
analysera HPT ur ett såväl makro- som mikroperspektiv. Ur ett makroperspektiv 
intervjuades Öresundskrafts VD som har ett helhetsperspektiv på företaget och därför 
kan se HPT som en del i helheten. Ur ett mikroperspektiv intervjuades en teamledare 
och en teammedlem från oberoende arbetsgrupper. Att intervjua en teamledare är 
relevant, eftersom ledaren har en specifik roll inom HPT och därmed ett eget perspektiv. 
Teammedlemmen som intervjuades hade under de senaste åren varit medlem i två olika 
team i olika utvecklingsfaser, och hade därför perspektiv på skillnaden mellan att arbeta 
i dessa. 
 För att tolka resultatet av intervjuerna har de transkriberats och kodats i flera steg, 
för att slutligen presenteras i en tematiserad analys i avsnitt 4.3. 
 
3.5.5 Jämförelse med andra energibolag 
Eftersom Öresundskrafts resultat påverkas mycket av omvärldsfaktorer, gjordes även en 
jämförande analys med andra energibolag. Detta för att se om Öresundskrafts 
resultatutveckling sedan 2011 berott på en genomgående trend i energibranschen. Sex 
energibolag med liknande ägarstruktur och omsättningsstorlek valdes ut och data till en 
jämförande nyckeltalsanalys hämtades från deras årsredovisningar. 
 Inkluderingskriterier var att bolaget skulle verka inom energibranschen, ha en 
nettoomsättning mellan 1 och 7,5 miljarder kr och vara minst 50 % kommunalt ägt. 
Nystartade energibolag eller energibolag som gjort stora förändringar under perioden 
2009–2015 exkluderades. 
 Till jämförelsen valdes nyckeltalen avkastning på totalt kapital, rörelsemarginal, 
operating expense ratio, sjukfrånvaro och human capital value added. Vidare gjordes 
även en jämförelse av SKI, men inte mot de undersökta bolagen, utan mot branschmedel 
som beräknats som ett genomsnitt av branschmedel för företags- och privatmarknad 
inom energibranschen (Svenskt Kvalitetsindex, n.d.-a). Antal kunder och totala 
kostnader analyserades inte, eftersom dessa nyckeltal inte ansågs jämförbara med andra 
företag. 
 De energibolag (med nettoomsättning 2015) som ingår i denna analys är:  
Göteborgs energi (5,6 mdkr), Jämtkraft (3,9 mdkr), Skellefteå kraft (3,5 mdkr), 
Mälarenergi (2,7 mdkr), Umeå Energi (1,2 mdkr) och Mölndal Energi (1,1 mdkr). 
Omsättningen kan ställas i jämförelse mot Öresundskraft som 2015 hade en 
nettoomsättning på 2,4 mdkr. De sex energibolagen kallas härefter för 
”jämförelsegruppen”. Medelvärden för dessa antogs representera branschmedel i denna 
studie.  
 För att se om Öresundskrafts nyckeltal följt branschmedel söktes samband mellan 
Öresundskrafts resultatutveckling och genomsnittlig resultatutveckling för 
jämförelsegruppen 2011–2015. Till detta användes Pearsons korrelationskoefficient och 
programvaran Minitab med signifikansnivå o,05. 
 Vidare gjordes även en resultatutvecklingsanalys, där Öresundskrafts nyckeltal 
2009–2015 ritades upp i diagram tillsammans med jämförelsegruppens medelvärde för 
respektive nyckeltal. Detta för att jämföra skillnader mellan Öresundskrafts och 
jämförelsegruppens resultatutveckling innan och efter 2011. 
 Om någon av korrelationsanalysen och resultatutvecklingsanalysen visade på 
samband, antogs nyckeltalet ha ett samband med branschmedel. I sådana fall kan det 
diskuteras om HPT haft någon påverkan på nyckeltalet, oavsett resultat från övriga 
analysmetoder. Om samband saknades i båda analyserna antogs nyckeltalets utveckling 
inte ha något samband med branschmedel. 
 Data på sjukfrånvaro och human capital value added saknades för Skellefteå kraft, 
och Skellefteå kraft har därför exkluderats från just de två nyckeltalen. För 
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kundnöjdheten var mätningar endast tillgängliga från 2010, och därför inkluderar den 
analysen endast åren 2010–2015. 
 
3.3.6 Övrigt material 
Ovanstående analysmetoder har legat till grund för denna studie, men det finns även 
kompletterande material från andra källor som är av värde. Bland annat har en 
ostrukturerad intervju skett med Jörgen Johnson från företaget Move Management. 
Jörgen är en av konsulterna som införde HPT på Öresundskraft, som berättat om 
processen i HPT och de vetenskapliga studier som legat till grund för detta. Även HR-
chef och HR-koordinator på Öresundskraft har berättat mycket om processen. Alla dessa 
personer har även återgett egna uppfattningar om HPT som bidragit till analysen. 

3.6 Etik 
God forskningsetik bygger på informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
kravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär att informanter ska 
informeras om studiens syfte och frivillighet, att uppgifter ska behandlas enligt största 
möjliga konfidentialitet samt att de insamlade uppgifterna endast får användas för 
forskningsändamål. 
 Denna studie har följt dessa forskningsetiska principer. Vidare har även ett 
sekretessavtal slutits med företaget. De sex intervjuerna inleddes med information om 
studien samt dess nyttjande och konfidentialitet. Av anonymitetsskäl presenteras 
resultatet av intervjuerna sammanfattande, utan att visa på skillnader i upplevelse från 
de olika perspektiven på HPT. 
 

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat från nyckeltalsanalysen, korrelationsstudien, intervju-

studien och jämförelsen med andra energibolag. 

4.1 Resultat från nyckeltalsanalys 
Resultatet presenteras utifrån finansiellt, kund-, process- och lärandeperspektiv. 
 

4.1.1 Finansiellt perspektiv 
Avkastning på totalt kapital gjorde en signifikant förbättring efter att HPT infördes enligt 
u-testet (p = 0,047). Dock ligger resultatet efter 2011 endast 60 % ovanför trendlinjen, 
vilket tyder på att det inte skett en signifikant förbättring. Om resultatutvecklingen 
granskas (figur 5) syns det att avkastning på totalt kapital minskat sedan 2011. Detta kan 
bero på att företaget gjort stora investeringar i Filbornaverket 2010–2011 och samtidigt 
minskat omsättningen och därmed även resultatet, utan att minska på de totala 
tillgångarna.  

Rörelsemarginalen visar på tydlig förbättring sedan HPT infördes. U-testet var 
signifikant (p = 0,006) och resultatet sedan 2011 ligger ovanför trendlinjen alla år. 
Resultatutvecklingen (figur 5) visar att rörelsemarginalen förbättrats sedan 2007, och 
nått en avsevärt hög nivå från 2011 och framåt.  
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Figur 5. Öresundskrafts avkastning på totalt kapital och rörelsemarginal 2004–2015 med 

trendlinje och markering vid 2011 då HPT infördes. 

 
Sammanfattningsvis från det finansiella perspektivet har företaget presterat bättre på 
kort sikt (rörelsemarginal) sedan HPT infördes, men på lång sikt (avkastning på totalt 
kapital) har ingen signifikant skillnad skett enligt denna studie. 
 
4.1.2 Kundperspektiv 
Eftersom mätdata för antalet kunder endast fanns att tillgå från 2012, samt endast mäter 
antal kunder inom elnät och gasnät, är möjligheten att analysera nyckeltalet begränsat. 
Det är svårt att utläsa om HPT påverkat antalet kunder. Det går dock att se att antalet 
kunder ökat. 
 Eftersom kundnöjdhet bara hade tillgängliga mätetal från 2010, är det svårt att dra 
slutsatser om hur HPT påverkat kundnöjdheten. Det går dock att se att Öresundskraft 
gjort stora framgångar gällande kundnöjdhet sedan 2011. Eftersom kundnöjdheten inte 
går att jämföra före och efter 2011, kan det vara mer relevant att analysera kundnöjdhet 
i jämförelse med andra företag, se avsnitt 4.5. 
 

Figur 6. Öresundskrafts antal kunder inom elnät och gasnät 2012–2015 samt kundnöjdhet (SKI) 

2010–2015.  

 

Inom kundperspektivet hade både antalet kunder och kundnöjdheten ökat de senaste 
åren. Det är dock svårt att fastställa relationen med HPT eftersom statistik saknas från 
såväl antal kunder som kundnöjdhet innan HPT infördes.  
 

4.1.3 Processperspektiv 
Företagets totala kostnader har gjort en tydlig minskning sedan 2011 och ligger endast 
under trendlinjen samt visade på signifikant minskning i u-testet (p = 0,006). Detta 
tyder på att företaget presterat väl inom sitt interna mål om att minska företagets 
kostnader. Att bara granska utifrån totala kostnader kan dock vara missvisande, 
eftersom kostnader har ett starkt samband med omsättning.  
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 Operating expense ratio är ett mått på rörelsekostnader i förhållande till 
omsättning, vilket är ett tydligare mått på effektivitet än enbart kostnader. Även för detta 
nyckeltal visade u-testet en signifikant minskning (p = 0,006). Företagets operating 
expense ratio ligger enbart under trendlinjen sedan 2011. 
 

 

Figur 7. Öresundskrafts totala kostnader samt kostnader i förhållande till omsättning (operating 

expense ratio) 2004–2015 med trendlinje och 2011 markerad då HPT infördes.  

 
Sammanfattningsvis har både företagets totala kostnader och kostnader i förhållande till 
omsättning minskat sedan 2011 då HPT infördes. 
 
4.1.4 Lärandeperspektiv 

Human capital value added visar lönsamhet per anställd, vilket är ett bra mått för att visa 
på om företagets anställda blivit mer effektiva. Sedan 2011 har lönsamheten per anställd 
ökat och befinner sig mestadels ovanför trendlinjen, med undantag av 2014, som ligger 
nedanför trendlinjen. Resultatet från u-testet visade på signifikant ökning (p = 0,006). 
 Sjukfrånvaro är ett mått på de anställdas välmående. U-testet visade på signifikant 
minskning (p = 0,047), men inte trendlinjeanalysen där den bara låg under trendlinjen 
40 % av åren. Vid analys av sjukfrånvaroutvecklingen över tid syns en stor minskning de 
närmaste åren efter 2011, men en ökning igen vid 2014. Enligt HR-avdelningen på 
Öresundskraft beror denna ökning på långtidsfrånvaro som är icke-arbetsrelaterad.  

 
Figur 8. Öresundskrafts lönsamhet per anställd (human capital value added) och sjukfrånvaro 

(moderbolaget) 2004–2015 med trendlinje och markering vid 2011 då HPT infördes. 

 
Inom lärandeperspektivet har de anställda blivit mer effektiva sedan 2011, men det går 
inte att utläsa att de blivit mer välmående genom lägre sjukfrånvaro. 
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4.1.5 Sammanfattning av nyckeltalsanalys 

 

Tabell 3.  Sammanfattning nyckeltalsanalys med medianvärde på nyckeltalet de fem åren före 

(M(före)) och efter (M(efter)) HPT infördes, andel år efter 2011 där nyckeltalet ligger på den 

gynnande sidan av trendlinjen (trend), p-värde från u-test (u-test) och om nyckeltalet antagits 

ha en signifikant förändring sedan 2011 (sig.). 

       

  

  M(före) M(efter) Trend u-test Sig. 

          

Finansiellt perspektiv  

 Avkastning på totalt kapital 5,73 % 8,01 % 60 % 0,047 Nej 

 Rörelsemarginal 4,65 % 13,38 % 100 % 0,006 Ja 

Kundperspektiv 

 Antal kunder - 98 858 st - -   

 Kundnöjdhet - 68,2 - -    

Processperspektiv  

 Totala kostnader 3 937 kkr 2 556 kkr  100 % 0,006 Ja 

 Operating expense ratio 96,90 kr 88,51 kr  100 % 0,006 Ja 

Lärandeperspektiv  

 Human capital value added 1000 kr 1700 kr 80 % 0,006 Ja 

 Sjukfrånvaro 2,48 % 2,41 % 40 % 0,047 Nej    

 

Alla analyserade nyckeltal hade gjort signifikanta förbättringar sedan 2011 enligt u-
testet, men enligt trendlinjeanalyserna hade avkastning på totalt kapital och 
sjukfrånvaro inte tillräckligt tydliga resultatutvecklingar för att vara signifikanta.  
 Vid en sammanfattad analys av alla perspektiv och nyckeltal är det framför allt 
processperspektivet som sticker ut, där kostnaderna minskat avsevärt sedan HPT 
infördes 2011. Rörelsemarginalen visar också på en tydlig förbättring. 
 Även om alla nyckeltal visat på förbättring sedan 2011 är det inte klargjort hur 
mycket detta beror på just HPT. Alla nyckeltal påverkas också av såväl omvärldsfaktorer 
som interna händelser inom företaget. Nyckeltalsanalysen kräver därför ytterligare 
kompletterande analyser för att kunna uttala sig om sambandet med HPT. 
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4.2 Resultat från korrelationsanalys 
 

Tabell 4. Linjär korrelation med grupputveckling (Pearson) och monetär korrelation med 

grupputveckling (Spearman), p-värde inom parentes och styrka på samband. 

       

  

  Pearson Spearman Samband 

      

Finansiellt perspektiv  

 Avkastning på totalt kapital -0,631 (0,179) -0,771 (0,103) Inget 

 Rörelsemarginal 0,943 (0,005) 1,000 (0,003) Starkt positivt 

Kundperspektiv 

 Antal kunder 0,950 (0,050) 1,000 (0,0833) Starkt linjärt positivt 

 Kundnöjdhet 0,885 (0,019) 0,943 (0,017) Starkt positivt 

Processperspektiv 

 Totala kostnader -0,928 (0,008) -1,000 (0,003) Starkt negativt 

 Operating expense ratio -0,915 (0,011) -1,000 (0,003) Starkt negativt 

Lärandeperspektiv  

 Human capital value added 0,945 (0,005) 0,945 (0,017) Starkt positivt 

 Sjukfrånvaro -0,354 (0,491) -0,257 (0,658) Inget  

 

Alla nyckeltal visade på samma resultat oavsett Spearmans eller Pearsons korrelations-
metod, utom antal kunder som hade ett signifikant starkt linjärt samband med 
grupputveckling, men inget monetärt samband. 

Rörelsemarginal och human capital value added visade på signifikanta positiva 
starka samband med grupputveckling. Det antyder att när grupperna utvecklas blir 
företaget mer effektivt sett till lönsamhet på kort sikt och relaterat till de anställda. Även 
kundnöjdhet korrelerade starkt positivt och signifikant med grupputveckling, vilket 
implicerar att ju mer utvecklade grupperna är, desto nöjdare kunder har företaget. 
 De kostnadsrelaterade nyckeltalen, totala kostnader och operating expense ratio 
visade på negativa starka signifikanta samband med grupputveckling. Det vill säga, i takt 
med att grupperna utvecklas sjunker företagets kostnader, både totala och i förhållande 
till omsättning.  

Avkastning på totalt kapital och sjukfrånvaro visade inte på några signifikanta 
samband med grupputveckling. 

4.3 Resultat från intervjuer 
Resultatet av intervjuerna presenteras genom att först återge informanternas åsikter om 
för- och nackdelar med HPT som metod för företagsförbättringar. Därefter följer 
informanternas upplevelse av hur HPT påverkat Öresundskraft, uppdelat i finansiellt-, 
kund-, process- och lärandeperspektiv. Avsnittet avslutas med att återge informanternas 
upplevelse av andra faktorer som också kan ha påverkat Öresundskrafts resultat, och hur 
stor betydelse just HPT haft för Öresundskrafts prestation. 
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4.3.1 Fördelar med HPT 
Som inledning på intervjun tillfrågades informanterna om deras personliga upplevelse 
av HPT. Informanterna var enhälligt positiva. Exempel på svar som uppkom var ”otroligt 
positiv”, ”en förmån att få jobba med” och ”en av de bästa sakerna i min karriär”. Det 
framkom också att det är ”härligt” och eftersträvansvärt att arbeta i ett fas 4-team.  
 En viktig aspekt, som framkom i alla intervjuer var fördelen med att arbeta med 
HPT som en strukturerad metod. En konkret, vetenskaplig och mätbar metod som tydligt 
visar på var man är och vart man ska. En av informanterna förklarade det på följande 
sätt: 
 

”Det är en modell som säger det, istället för att jag står och säger ’Ni är i konflikt’. Plus 
att dom får den här handlingsplanen på de här 60 frågorna. Och den är så himla bra, 
för det står tydligt, till exempel: ni måste jobba med feedback, kommer att lysa - ni 
måste jobba med det. Så kan de sätta upp en tydlig handlingsplan utifrån det.” 

 
Flera av informanterna benämnde HPT som ett verktyg som kan plockas fram vid behov. 
Till exempel när det kommer in nya medarbetare och man vill få dem effektiva snabbt. 
 En annan fördel med just HPT, som nämnts i flera intervjuer, är att metoden 
behandlar hela gruppen som ansvarig, och inte bara fokuserar på ledaren. Att alla på 
företaget får samma utbildning och samma grund att stå på, vilket framför allt är 
gynnsamt vid tvärfunktionella arbeten och dessutom skapar en gemenskap i hela 
företaget. 
 
4.3.2 Nackdelar med HPT 
De negativa aspekterna med HPT var väldigt spridda. Två av informanterna kunde inte 
komma på någonting negativt alls. En tyckte att metoden ibland blev för strukturerad, 
så grupperna lade för mycket fokus på specifik måluppfyllelse, istället för att fokusera på 
effekterna av målet. En annan tyckte att namnet Högpresterande team kunde tolkas som 
negativt, eftersom det kan låta som att man ska arbeta hårdare, vilket inte är syftet. En 
annan ansåg att mätmetoden var gammeldags. 
 I samband med att en av informanterna berättade om hur roligt det är att arbeta i 
ett fas 4-team berättade denne även att det kan vara frustrerande om teamet regredierar 
eller om man arbetar i ett team som inte är så långt fram i utvecklingen som man själv 
är, vilket denne upplevde som negativt. 
 Flera av informanterna nämnde problematiken med att HPT inte har fungerat på 
alla. Att det är samma arbetsgrupper som finns kvar i fas 1–2 fortfarande. En del är inte 
mottagliga för att ”sitta här med gula lappar och prata om känslor”, utan det ser det som 
att ”nu är HR igång igen, ojoj. Bara böja oss ner, så blåser det över igen”. Att HPT 
uppfattas det som är populärt just nu, och inte ett förbättringsarbete.  
 Inom HPT blir dessa grupper synliga, de ”flyter upp till ytan”, men – som två av 
informanterna beskrev det – det har inte blivit tillräckligt med konsekvenser och insatser 
för att hjälpa dessa grupper vidare i sin grupputveckling, vilket är negativt.  
 Hälften av informanterna ansåg eller oroade sig för att det strukturerade arbetet 
med HPT avslutats för tidigt, innan det riktigt hunnit sätta sig i företaget, ”det är inte en 
engångsgrej att vara Högpresterande”, som en informant uttryckte det. HPT borde vara 
ett konstant arbete eftersom det hela tiden kommer in nyanställda, ”Om det verkligen 
ska in i DNAt måste man vara uthållig”. Ingen av informanterna ansåg att arbetet med 
HPT borde fortsätta precis likadant och lika strukturerat som tidigare, eftersom man blir 
”mätt” på den metoden. Alternativ till hur det kunde fortsätta var: 
 

• Fortsätta mäta, men med andra modernare metoder. 

• Låta nyanställda genomgå en kort utbildning om HPT. 

• Låta arbetsledaren, tillsammans med krafthjulsexperterna, arbeta aktivt med 
HPT under målstyrningsmötena. 
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Figur 9. Fördelar och nackdelar med HPT enligt intervjuer. 

 

4.3.3 Effekter av HPT 
Alla informanter hade en upplevelse av att HPT påverkat företaget positivt, i olika grad. 
Exempel på svar är: ”Vi har blivit effektivare och vi levererar bättre resultat” och ”Jag är 
övertygad om att företaget mår bättre och att vi faktiskt tjänar mer pengar och har 
nöjdare kunder efter det här arbetet”. Nedan följer informanternas upplevelse av effekter 
ur de respektive perspektiven. 
 

1. Finansiellt perspektiv 
Några av informanterna tillfrågades om de upplevde att Högpresterande team lönat sig 
i förhållande till vad det kostat i tid, pengar och energi. De svar som gavs var mestadels 
tveklöst positiva: ”Ja absolut. Inget att diskutera. Absolut”, ”Varje investerad krona i det 
här är jag övertygad om att vi har fått ut på ett bra sätt, faktiskt” och: 
 

”Absolut! I jämförelse med alla de insatser vi har gjort, och sån utväxling som vi har 
fått, positiv feedback vi har fått från individer, och externt, uppmärksamheten, så har 
vi betalt väldigt lite i pengar. Det tycker jag. För det har verkligen gett igen. För den 
tiden vi har lagt har gett igen så mycket positiva effekter på både tid och pengar.” 

 
En av informanterna var mer osäker och upplevde att företaget slutat för tidigt med HPT 
och ”släppt” innan det gav tillräckligt resultat.  
 Flera av informanterna nämnde att HPT varit bidragande till att resultatet blivit 
bättre, men att det är svårt att mäta och att se direkta samband. En av informanterna 
beskrev det såhär: 
 

”Det är ju en annan fråga, om det är mätbart. Men någon form av effektivare arbete, 
det MÅSTE det ju bli om man är uppe på 3–4. Jämfört med en 1–2, där tid och energi 
går åt till att hur man ska förhålla sig till varandra, och hur ska vi prata med varandra.”  

 
Två av informanterna menade att det kan vara missvisande att mäta finansiella resultat 
som effekter av HPT. På kort sikt för att omgivningsfaktorer har så stor betydelse för 
resultatet. På lång sikt för att investeringar dels inte är lönsamma på kort sikt, men också 
för att Öresundskraft är ett företag som kan ”investera sig till framgång”: 

Fördelar

• Förmån att jobba med 
• Härligt att vara i fas 4 
• Strukturerad metod
• Vetenskaplig grund
• Enkel och mätbar
• Verktyg vid behov
• Gemensamt ansvar

Nackdelar

• För strukturerat
• Kan förknippas med press
• Gammeldags mätmetod
• Passar inte alla
• Frustrerande att regrediera

• Avslutat HPT för tidigt
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”Det vi har gjort ganska ofta, det är faktiskt att investera oss till framgång. Och att 
priserna har gått upp på det vi säljer. Vi kan vara ett företag som döljer ineffektivitet och 
otydliga uppdrag, dåliga team och sådär, och det går bra ändå.” 

 
2. Kundperspektiv 

Det perspektiv som nämndes minst under intervjuerna var kundperspektivet. En av 
informanterna nämnde direktkoppling mellan HPT och nöjdare kunder. Alla trodde att 
HPT förbättrat företagets kvalitet, men det är svårt att mäta eller visa på hur. En av 
informanterna talade om att arbetet med HPT utvecklat dennes förmåga att möta 
människor, vilket ”också hjälpt mig i mitt möte med kunden”. 
 I samband med HPT nämndes också att företaget blivit mer attraktivt, och att de 
fått positiv respons från omgivningen, vilket också kan ha haft påverkan på antalet 
kunder. 
 

3. Processperspektiv 
I flera av intervjuerna framkom synen på HPT som en ”ram runt” eller något som ”ligger 
i bakgrunden”. Att arbeta med gruppen och dess spelregler är en grundläggande faktor 
som måste fungera innan allt annat fungerar.  
 HPT nämndes också som en faktor som kombinerat med andra lyft resultatet. 
Bland annat nämndes det interna målet att sänka omkostnaderna i Kraftsamling mot 10 
10 10 som något som troligtvis lyfts av HPT: ”Nyttan har kanske blivit större än 1+1. Bara 
för att man gjort dom tillsammans kanske det blivit 1+1=2,5”.  
 Någonting som ofta nämndes i intervjuerna som en framgångsfaktor var 
kombinationen mellan HPT och målstyrning. Målstyrningsarbetet innebär att 
arbetsgruppen själv håller möten där de sätter upp egna mål och delmål utifrån gruppens 
specifika behov. På så sätt blir arbetet tydligt målinriktat och samtidigt har alla i 
arbetsgruppen varit delaktiga i att ta fram målet, vilket både bidrar till att målen är 
anpassade till det gruppen behöver, men också att alla känner sig delaktiga. Enligt 
informanterna har målstyrningsarbetet och HPT påverkat varandra. Dels genom att en 
mogen grupp hanterar målstyrningsarbetet bättre, men också genom att målstyrningen 
sammansvetsar gruppen och därmed kan bidra till grupputveckling. 
 Att grupperna blivit bättre på att lägga fokus på det relevanta uppkom i flera 
intervjuer. Alla informanter upplevde att arbetsgrupperna blivit mer effektiva och bättre 
på att fokusera på det relevanta. En av informanterna upplevde att grupperna rensat bort 
hinder: 
 

”Men när man tittar i dom grupperna som har varit duktiga, ja dom har verkligen 
rensat bort… hinder kan man nästan säga, för att kunna samverka på ett optimalt sätt. 
Och dom har satt fokus på det som är viktigt.” 

 
Att lägga fokus på det som är viktigt och sträva mot gemensamma mål är inte självklart, 
men jätteviktigt, enligt en av informanterna:  
 

”Jag tror att 9 av 10, när dom har satt sig ner och funderat på sitt uppdrag, har dom 
fått jättestora problem. Alltså, vad är faktiskt vårt uppdrag? […] Vad är det vi ska lösa 
för att vi som företag ska bli framgångsrika? Det tog en stund att mejsla fram det. Men 
den övningen i sig är ju extremt viktig, för om man inte knäcker den koden, ja då spretar 
det ju åt alla håll och kanter.” 

 

Att enas om vad ens uppdrag är och hur man ska förhålla sig till varandra gör inte bara 
att gruppen blir effektivare, utan det har även en aspekt i hur medarbetarna mår, 
behandlar varandra och samarbetar, vilket leder över till nästa perspektiv: 
lärandeperspektivet.  
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4. Lärandeperspektiv 
Att enas om uppdraget tycktes enligt informanterna leda till ökat välmående, samarbete 
och att man behandlar varandra bättre. En av informanterna tyckte att det var positivt 
”att man samlat gänget och pratat om något som inte har med resultat att göra. Hur man 
mår, hur man beter sig mot varandra. Det är jätteviktig att man pratar om.”. En annan 
menade att enighet i uppdrag och spelregler motverkar att medarbetare behandlar 
varandra illa på arbetsplatsen. En tredje pratade engagerat om hur medarbetarna i ett 
moget team samarbetar bättre och lyfter varandra: 

 
”Att hålla ett målstyrningsarbete med ett team som inte är i HPT4 eller ett team som är 
i HPT4, det kan vara en väldigt stor skillnad. Just hur man som samarbetar, och hur 
man… alltså ett riktigt HPT4 där man lyfter varandra, det är skitkul att vara i. Alltså 
det är riktigt, riktigt roligt. För teamets skull. För medarbetarens skull.” 

 
Delaktighet var ett ämne som förekom på alla intervjuer. En av anledningarna till att 
Öresundskraft valde att börja med HPT var för att de upplevde att det var mycket prat 
om förbättring i olika forum, men att ”det hände för lite. Ute på gräsrotsnivå hände det 
för lite”. De ville ge ledarna ett verktyg där de kunde arbeta med sitt eget ledarskap i 
praktiken, ur ett verksamhetsförbättringsperspektiv, där alla skulle vara med och bidra. 
Informanterna hade en upplevelse av att HPT ökat känslan av delaktighet i företaget, 
vilket lett till bättre resultat, motivation och ökat välmående. En av informanterna 
beskrev det som att när alla är med och bidrar och har en gemensam grund så kommer 
företaget att kunna arbeta effektivare. En annan menade att delaktighet ger bättre 
lösningar och bättre resultat och gav metaforen av ett isberg: 
 

”För det tänker man, den här klassiska bilden av isberget, så är det medarbetarna som 
känner till 100 % av problemet. En koncernledning eller högre chefer känner ju bara till 
knappt 15 %. Och medarbetarna 100. Så det är ju dom som ska lösa det.” 

 

Att HPT dessutom motiverar de anställda genom delaktighet uttrycktes på följande sätt: 
 

”Tänk att få komma till en arbetsplats och få vara med och utveckla den! Det är ju en av 
framgångsfaktorerna. Att man är med i matchen och utvecklar produkter och tjänster. 
Och kan vara med och påverka, att jobba effektivt, att jobba smartare, att utveckla 
kvalitén i våra leveranser.” 

   
När HPT infördes var det med avsikt att förbättra kvalitet, effektivitet och välmående. Av 
dessa tre tyckte majoriteten av informanterna att det framför allt var välmåendet som 
märkts av mest. Och att det i sin tur gett positiva effekter, så som att Öresundskraft 
upplevs som ett trevligare företag, att medarbetarna blir tryggare och bidrar mer, 
”välmående hänger ju så intimt ihop med prestation”.  
 En av informanterna trodde att HPT bland annat bidragit till att det blivit lättare 
att rekrytera medarbetare och gjort att Öresundskraft blivit en mer attraktiv 
arbetsgivare. Informanten nämnde också att möjligheterna till personlig utveckling, som 
till exempel genom HPT, var en av anledningarna till att denne själv stannat kvar på 
företaget så länge. 
 Personlig utveckling nämndes i flera intervjuer. Flera av informanterna beskrev att 
de själva utvecklats genom HPT, till exempel blivit bättre ledare som är duktigare på att 
lösa konflikter och att motivera sina arbetsgrupper eller blivit bättre på att möta kunder. 
En av informanterna menade också att dagens anställda strävar efter personlig 
utveckling på jobbet, och inte bara att få sin lön. En annan aspekt som framkom var att 
medarbetare även upplevt att de utvecklats i sin vardag, utanför arbetet, med hjälp av de 
verktyg de fått från till exempel HPT. 
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 Öresundskraft är i en förändringsfas, då de arbetar med att omorganisera för att 
anpassa sig till de förändringar som sker på energimarknaden idag. Arbetet med HPT 
kan vara någonting som lagt en god grund för förändringar. Detta av följande 
anledningar: 
 HPT upplevdes av flera informanter ha bidragit till att medarbetarna blivit mer 
öppna för förändringar och modigare. En av informanterna beskrev det som att det är 
samma mod som gör att man vågar prata om hur man mår, som också gör att man har 
vågar prestera och driva framåt. Att det är när man öppnar upp sig, som i HPT, som man 
sedan vågar möta nya utmaningar, eftersom man är trygg i sitt team, med sig själv och 
med sin ledare. 
 En annan menade att ett team i fas 4 ”sköter den löpande vakten” så chefen då har 
utrymme att fokusera på nya inriktningar och att driva framåt. En tredje berättade om 
en specifik situation på företaget, där ledaren i ett fas 4-team slutat och gruppen frivilligt 
arbetat utan chef i ett halvår. Detta gick jättebra, eftersom man var så van vid att arbeta 
i team. 
 En av informanterna berättade om hur en grupp i fas 4 hanterar utmaningar 
genom att ha ett lösningsfokus: 
 

”Om det här teamet är ett Högpresterande team så kommer dom snabbt som ögat att 
bara kasta sig över det, som hungriga vargar, över det dom ska göra. Hitta lösningar. 
Så att man vinner otroligt mycket tid på att vara ett HPT när man ska jobba med 
ständiga förbättringar.” 

 
En annan beskrev hur en omogen arbetsgrupp tacklar en förändring genom att 
protestera högljutt och lägga fokus på konflikt, medan ett team i fas 4 istället lägger fokus 
på det som ska göras för förändringen utan att protestera. 
 Flera av informanterna nämnde att HPT har blivit en del av företagets kultur, och 
att det är väldigt viktigt att ha en bra företagskultur där allas engagemang är viktigt.  
 

”Strategi och struktur käkas alla dagar i veckan av kultur […] Och därför är det så 
viktigt att göra saker som i realiteten skapar den här kulturen och HPT har varit ett 
sånt verktyg. Det tror jag kanske är den viktigaste take-awayen av det här.” 
 



27 
 

 

Figur 10. Effekter av HPT enligt intervjuer. 

 

4.3.4. Andra faktorer som kan ha påverkat resultatet 
Öresundskraft har haft en positiv lönsamhetsutveckling sedan 2008, vilket givetvis beror 
på andra saker än bara HPT som infördes 2011. Flera av informanterna uttryckte HPT 
som ”en faktor som har påverkat”, men var noga med att det inte var den enda faktorn. 
Andra faktorer som informanterna trodde påverkat företagets positiva 
lönsamhetsutveckling var: ökad grad av ordning och reda, urstädning av icke lönsamma 
projekt, en engagerad koncernledning som är duktig på att kommunicera och skapa 
delaktighet, fokus på det som behöver göras och bra ledarskap, på alla nivåer. Arbetet 
med Ständiga förbättringar och målstyrning nämndes också i samband med detta. En av 
informanterna ansåg att ur ett Ständiga förbättringar-perspektiv så är just HPT det 
starkaste verktyget. En annan upplevde att målstyrningsarbetet haft störst betydelse för 
den egna gruppen. 
 Alla informanter tillfrågades om hur stor betydelse de trodde att just HPT haft för 
Öresundskrafts framgång, på en skala från 0–10, där 0 representerade ingen betydelse 
alls och 10 representerade att all påverkningsbar framgång har berott på HPT. Svaren 
var spridda, där lägsta svaret var 4 och högsta svaret var 9 med ett medelvärde på 6,5. På 
frågan om de trodde att Öresundskraft hade kunnat uppnå samma resultat utan HPT var 
det ingen som trodde det. En tillade att man kanske hade kunnat göra det, fast det hade 
tagit mycket längre tid. En annan menade att omgivningsfaktorerna spelat så stor roll så 
att till exempel rörelseresultatet hade blivit ungefär detsamma oavsett, och att påverkan 
från HPT troligtvis är liten i förhållande.  
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Sammanfattningsvis från intervjuerna har alla, oavsett makro-, mikro-, kvalitet-, 
ekonomi- eller HR-perspektiv, haft en positiv bild av Högpresterande team. Några av 
informanterna uttryckte det som en insikt i hur man kan arbeta, som dom skulle 
rekommendera till andra: ”Jag tycker vi har fått någon typ av insikt om hur man kan 
jobba med ett företag på ett bra sätt för att väcka passionen och höja effektiviteten i 
arbetssätten.”, ”Jag tror vi har knäckt en kod. Som jättemånga skulle må extremt bra av 
att göra” och: 
 

”Jag tror att dom företag som står och väger om dom ska eller inte ska. Vi fick faktiskt 
en fråga från ett annat energibolag som står inför en sån här resa nu. Vad dom ska 
göra, och hur dom ska jobba med ständiga förbättringar. Om jag skulle bara skicka 
liksom en liten julklapp till dom som dom ska fundera på, så är det kanske att införa just 
det här arbetssättet, att jobba med team och få dom högpresterande. Det är en 
jätteviktig del inom ständiga förbättringar. Så det är väl värt investeringen, det är det.” 

4.4 Resultat från jämförelse med andra energibolag 
 

Tabell 5. Linjär korrelation (Pearson) med p-värde inom parentes och styrka på samband 

mellan Öresundskrafts resultatutveckling och genomsnittsutveckling för jämförelsegruppen 

2011–2015. 

       

  

  Pearson Samband 

      

Finansiellt perspektiv  

 Avkastning på totalt kapital 0,477 (0,416) Inget 

 Rörelsemarginal -0,521 (0,368) Inget 

Kundperspektiv 

 Kundnöjdhet 0,861 (0,061) Inget 

Processperspektiv 

 Operating expense ratio -0,541 (0,347) Inget 

Lärandeperspektiv  

 Human capital value added -0,321 (0,598) Inget 

 Sjukfrånvaro 0,604 (0,281) Inget   

 

Utifrån korrelationsanalysen visade inget av nyckeltalen på signifikant samband mellan 
Öresundskrafts och jämförelsegruppens resultatutveckling efter HPT infördes, vilket 
implicerar att Öresundskrafts resultatutveckling inte kan härledas enbart från 
branschutveckling.  
 Nedan presenteras resultatutvecklingen från 2009 till 2015 i diagram. 
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Figur 11. Nyckeltalsjämförelse mellan Öresundskrafts resultatutveckling 2009–2015, och 

genomsnittsutveckling för jämförelsegruppen (Medel). År 2011, då HPT infördes, är markerad. 

 

Vid analys av skillnad i resultatutveckling mellan Öresundskraft och jämförelsegruppen 
ur ett finansiellt perspektiv verkar Öresundskrafts avkastning på totalt kapital följa 
jämförelsegruppens till viss grad. Nyckeltalet gör inga avvikelser efter 2011 då HPT 
infördes. Nyckeltalet har därför antagits följa branschmedel. 
  Rörelsemarginalen har gjort en intressant utveckling. Innan 2011 låg 
Öresundskrafts rörelsemarginal under jämförelsegruppens, men har sedan 2011 och 
framåt endast legat ovanför jämförelsegruppens. 
  Ur ett kundperspektiv har endast kundnöjdhet analyserats, där Öresundskraft 
följer jämförelsegruppen till viss del, men har gjort en mer positiv utveckling. Värt att 
notera är att Öresundskrafts kundnöjdhet sedan 2012 enbart ligger ovanför 
jämförelsegruppens, vilket inte var fallet innan 2012.  
  Operating expense ratio har gjort en större förbättring än jämförelsegruppen ända 
sedan 2009, då de låg förhållandevis högt ovanför jämförelsegruppen. Nyckeltalet har 
minskat och vid 2011 hade skillnaden mellan Öresundskraft och jämförelsegruppen 
halverats i jämförelse mot 2010. År 2015 låg Öresundskrafts operating expense ratio 

0

5

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Avkastning på totalt kapital

Öresundskraft Medel

0

5

10

15

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rörelsemarginal

Öresundskraft Medel

60

65

70

75

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kundnöjdhet

Öresundskraft Branchmedel

80

85

90

95

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Operating expense ratio

Öresundskraft Medel

1

2

3

4

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sjukfrånvaro

Öresundskraft Medel

1000

1500

2000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Human capital value added

Öresundskraft Medel

60

65

70

75

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kundnöjdhet

Öresundskraft Medel



30 
 

under jämförelsegruppens. Notera att det är eftersträvansvärt att ha en så låg operating 
expense ratio som möjligt. 
  Inom lärandeperspektivet har både sjukfrånvaro och human capital value added 
(lönsamhet per anställd) blivit bättre i jämförelse med jämförelsegruppen sedan 2011. 
Båda nyckeltalen ligger i linje med jämförelsegruppen innan 2011, men från 2011 och 
framåt visar Öresundskraft på en bättre resultatutveckling. 
  En sammanfattande analys av Öresundskraft i jämförelse mot kalkylerat 
branschmedel visar att Öresundskraft haft en mer positiv resultatutveckling än 
genomsnittet sedan 2011. Detta gäller för alla analyserade nyckeltal utom avkastning på 
totalt kapital som är ett mått som kan vara svårt att analysera över så kort tid. Inom 
flertalet nyckeltal (rörelsemarginal, kundnöjdhet, sjukfrånvaro och human capital value 
added) har Öresundskraft sedan 2011 dragit ifrån det kalkylerade branschgenomsnittet 
och presterat betydligt bättre. 
 

5. Analys 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan effektivisering av 
arbetsgrupper och företagsprestationer. Nedan följer en analys av vilka effekter 
gruppeffektiviseringsarbetet HPT haft på Öresundskraft. 

5.1 Effekter av HPT på Öresundskraft 
 

Tabell 6. Sammanfattande resultat. Signifikans = X. Ej signifikans = -. 

       

 

 

 

 

     

          

Finansiellt perspektiv    Lönsamt i förhållande till insats 

 Avkastning på totalt kapital - - - Svårt att mäta, investeringar visar sig på lång sikt 

 Rörelsemarginal X X X Svårt att mäta, omgivningsfaktorer påverkar 

Kundperspektiv    Bättre kvalitet och kundmöten 

 Antal kunder  X  Attraktivare företag 

 Kundnöjdhet  X X Nöjdare kunder       

Processperspektiv    Bakomliggande framgångsfaktor 

 Totala kostnader X X  Målet att sänka kostnader har gynnats av HPT 

 Operating expense ratio X X X Effektivare, fokus på det relevanta    

Lärandeperspektiv    Delaktighet, motivation, framåtfokus 

 Human capital value added X X X Gemensamt fokus har gett optimal samverkan 

 Sjukfrånvaro - - X Ökat välmående       

 

Nedan presenteras det sammanfattade resultatet ur finansiellt-, kund-, process-, 
lärande- och framtidsperspektiv. Framtidsperspektivet har alltså lyfts ut ur lärande-
perspektivet för att belysa det enskilt, eftersom det är en viktig aspekt. 
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5.1.1 Finansiellt perspektiv 
Tidigare forskning har visat att mognare grupper levererar bättre resultat och genererar 
mer vinst. På Öresundskraft stämde detta delvis. För lönsamhet på lång sikt, i detta fall 
representerat av avkastning på totalt kapital, visade ingen av mätmetoderna att HPT 
påverkat nyckeltalet. Däremot visade alla mätmetoder att lönsamhet på kort sikt, 
rörelsemarginalen, hade förbättrats av HPT. 
 Att avkastning på totalt kapital enligt denna studie inte påverkats av HPT kan ha 
tre möjliga förklaringar: 1. att HPT faktiskt inte haft en långsiktig ekonomisk effekt på 
företaget. 2. Att ett arbete som HPT inte visar sig i ett sådant nyckeltal, eftersom det 
effektiviserar företagets interna processer och har mycket liten koppling med tillgångar 
(totalt kapital). 3. Att långsiktiga lönsamhetsmått inte är applicerbara på denna studie, 
eftersom investeringar sällan visar sig på kort sikt. Den tredje förklaringen framkom 
även på intervjuerna. 
 Rörelsemarginalen visar på starka samband med HPT i alla analyser, så på kort 
sikt går det att säga att företaget gjort bättre ekonomiska resultat sedan HPT infördes. 
Korrelationsanalysen visade dessutom på att det finns ett mycket starkt samband mellan 
rörelsemarginal och grupputveckling. I intervjuerna uppkom problematiken med att 
lönsamhet ofta kan bero på omgivningsfaktorer. Men eftersom Öresundskraft inte följde 
branschmedel i denna studie antas omgivningsfaktorerna inte vara en störande faktor 
för resultatet. Däremot kan andra interna faktorer på Öresundskraft ha påverkat 
resultatet, till exempel det omnämnda målstyrningsarbetet och arbetet med att sänka 
omkostnaderna. Dock pekade intervjustudierna på att dessa arbeten påverkats av HPT, 
samt att Öresundskrafts påverkningsbara framgångar till stor del (65 %) berott på HPT. 
 Ur ett finansiellt perspektiv ansågs även HPT ha varit lönsamt i förhållande till 
insatsen, och något som skulle rekommenderas till andra företag. 
 
5.1.2 Kundperspektiv 
Precis som i tidigare studier ökade kundnöjdheten på Öresundskraft i takt med att 
grupperna mognade och blev effektivare. Intressant är att även antalet kunder ökat, 
vilket det saknas tidigare studier om. Att ett arbete som HPT verkar kunna utöka 
marknadssegmentet kan vara extra intressant inom de branscher där kundkonkurrensen 
är hård. Det bör dock beaktas att antalet kunder endast haft tillgängliga mätetal från 
2012 samt att endast el- och gasnätskunder varit urvalet i denna studie, vilket inte är 
detsamma som företagets totala kunder. Ökningen i dessa kunder kan inte säkerställas, 
endast antas, vara representativt för hela kundkretsen. Antal kunder visade bara på 
linjärt, inget monetärt, samband i korrelationsanalysen, vilket också är enda 
analysmetoden för just detta nyckeltal. Anledningen till att signifikans fanns i Pearsons 
test, men inte Spearmans kan bero på att antalet mätningar är få och att varje mätning 
får större betydelse. 
 Kundnöjdheten visade på stark korrelation med grupputveckling och inget 
samband med branschmedel. Eftersom kundnöjdhetens relevans ökat och ser ut att 
fortsätta öka är detta ett viktigt nyckeltal. Dock var nyckeltalet i närheten av signifikant 
(starkt) samband med branschmedel (p = 0,061), vilket kan bero på att SKI mätts på 
olika sätt under åren. 
 Några av informanterna trodde att HPT gjort att företaget fått fler och nöjdare 
kunder. Att företaget dessutom upplevs mer attraktivt av HPT har troligtvis också 
påverkat antalet kunder. 
 Sammanfattningsvis gällande kundperspektivet har HPT gett fler och nöjdare 
kunder, men reliabiliteten i detta perspektiv är inte optimal. 
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5.1.3 Processperspektiv  
I mätningarna gällande totala kostnader och kostnader i förhållande till omsättning 
(operating expense ratio) visade resultatet från alla analysmetoder att HPT haft stor 
påverkan på kostnadseffektiviteten i företaget. Det bör dock beaktas att arbetet med att 
sänka omkostnaderna med 10 % infördes 2013, vilket också haft en stark påverkan på 
kostnadseffektiviteten. Detta betyder inte att kostnadsmålet och HPT haft oberoende 
påverkan på kostnadseffektiviteten, utan snarare – som en av informanterna beskrev det 
– att de påverkat varandra så att det totala resultatet av de båda verktygen blivit större 
än summan av delarna. Ett team i fas 3–4 arbetar effektivare och minskar troligtvis 
kostnaderna samtidigt som ett tydligt målfokus (som att minska kostnaderna med 10 %) 
gynnar grupputveckling. Det bör också beaktas att kostnadsminskningen började redan 
2011 när HPT infördes, och omkostnadsarbetet startade först 2013. HPT kan därför antas 
ha påverkat kostnadseffektiviteten i företaget.  

Porter menar att arbete med mänskliga 
resurser är en värdeskapande support-
aktivitet, som påverkar hela kedjan. 
Öresundskraft verkade ha samma perspektiv 
på HPT. De såg på HPT som en 
bakomliggande framgångsfaktor och en ”ram 
runt” verktygen inom Ständiga förbättringar, 
som påverkat hela arbetet. Figur 12 visar hur 
Öresundskraft illustrerat HPT just som en 
ram runt Ständiga förbättringar och dess fyra 
verktyg. Även om HPT ibland benämndes 
som ett verktyg att använda vid behov, 
benämndes det oftare som något som 
genomsyrat hela företaget. För att uppnå 
konkurrensfördel inom branscher med 
spridda fokus, till exempel energibranschen 
innefattar såväl försäljning, produktion, el, 
elnät, bredband, värme, kyla och gas, kan en förbättringsstrategi som förbättrar hela 
kedjan och inte bara en del, vara särskilt gynnsam. 
  Tidigare forskning har lyft fram att mognare grupper arbetar mer effektivt, vilket 
verkar vara fallet även på Öresundskraft. Utöver att ha blivit mer kostnadseffektiva så 
framkom under intervjuerna att HPT tillsammans med andra verktyg, till exempel 
målstyrningsarbetet, lett till fokus på det relevanta och förutsättning för optimal 
samverkan. Detta stödjs av de numeriska analyserna där bland annat lönsamhet per 
anställd (human capital value added) hade ett starkt samband med grupputveckling. 
 
5.1.4 Lärandeperspektiv 
Att mognare grupper känner högre arbetstillfredsställelse och välmående är klargjort 
från tidigare forskning, vilket i denna studie bekräftades av informanterna. Studier har 
även visat på att sjukfrånvaron sjunker i mognare team, någonting som inte bekräftats i 
denna studie. Enligt HR-avdelningen på Öresundskraft kan det dock bero på ett fåtal 
icke arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar.  
 Just välmåendet var tydligt framträdande i intervjuerna. Att arbeta i en mognare 
grupp upplevdes öka ens eget välmående, arbetsglädje och motivation. Detta går väl i 
hand med tidigare forskning om att individer som arbetar i mognare grupper upplever 
högre nivå av välmående.  Detta välmående benämndes också som viktigt för företagets 
prestation, vilket också överensstämmer med tidigare studier som visat på att välmående 
är starkt förknippat med prestation. En av anledningarna till att välmåendet ökat enligt 
informanterna var just att grupperna pratat igenom sina spelregler och lagt fokus på det 
som är viktigt. 

Figur 12. Öresundskrafts illustration 

av HPTs roll i Ständiga förbättringar 
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5.1.5 Framtidsperspektiv 
Eftersom energibranschen står inför stora utmaningar är framtidsperspektivet extra 
viktigt för Öresundskraft. Energibolag måste göra sig redo för omorganisationer, vara 
flexibla och våga ändra på sig om det behövs. Enligt informanterna verkar HPT ha hjälpt 
Öresundskraft att bli mer öppna, modigare, bättre på att bemöta förändringar och 
fokusera på lösningar. Detta går väl i hand med studien av  Jin, Hopkins, & Wittmer 
(2010) som visade att företag som arbetar med att förbättra sitt humankapital uppnår 
högre nivå av flexibilitet, vilket i sin tur leder till konkurrensfördel. 
 Det ledaroberoende som enligt Wheelans teori om Integrated Method for Group 
Development, och även enligt informanterna, uppkommer i mognare arbetsgrupper är 
också positivt ur ett framtidsperspektiv. Det betyder att ledaren kan fokusera framåt mot 
inriktningar istället för att arbeta operativt. 
 Den ökade delaktigheten, som var en effekt av HPT, verkar lyfta företaget framåt. 
HPT har bidragit till att alla, på gräsrotsnivå, blivit mer delaktiga i företaget. Personalen 
vill påverka mer, bidra mer och utveckla arbetsplatsen. Det gör att det finns 
förutsättningar för aktivt utvecklande inom företaget. Detta är särskilt gynnsamt i 
samband med att mognare grupper fattar effektivare beslut, vilket har visats i tidigare 
forskning. Ett företag där alla bidrar och dessutom fattar bra beslut för företaget har goda 
chanser till positiv utveckling. I föränderliga tider, där beslut ibland behöver fattas 
snabbt, är det dessutom bra att så få arbetsgrupper som möjligt befinner sig i fas ett, där 
risken för grupptänk är stor. Med färre grupper i fas ett minskar risken för att mycket 
dåliga beslut fattas. 
 Den finns en trend inom supply chain management där arbete i tvärfunktionella 
team ökar. Om Öresundskraft anammar den trenden har de lagt en god grund för att 
kunna arbeta effektivt. Såväl informanterna som den konsult som arbetat med HPT på 
Öresundskraft menade att om individer är vana vid att arbeta i mogna och effektiva team 
kommer de att arbeta på samma sätt även i tillfälliga och tvärfunktionella team. En av 
informanterna trodde också att det fanns goda förutsättningar för att arbeta 
tvärfunktionellt eftersom alla fått samma grund och samma utbildning i HPT. 
 I de scenarion som Statens energimyndighet presenterat i sin rapport (Statens 
energimyndighet, 2016) har Öresundskraft förutsättningar att klara av alla dessa om de 
bara är redo att svänga åt det håll som vinden blåser. Öresundskraft har redan fokus på 
hållbara lösningar och kundrelationer, så utmaningen ligger i att våga fokusera på nya 
lösningar och vara öppna för en förändring. Om energianläggningar behöver byggas ut, 
som i Forte, om elnäten behöver byggas ut som i Legato eller om det blir lönsamt med 
lagring och export av el så behöver Öresundskraft reagera snabbt och våga satsa.  
 Eftersom HPT gjort medarbetarna mer öppna och modigare, har de skapat en 
kultur där de vågar vara innovativa. Således finns goda möjligheter för Öresundskraft att 
fortsätta vara ett marknadsledande företag inom energibranschen. 
 
5.1.6 Total effekt 
Resultatet, såväl det kvantitativa som den kvalitativa uppfattningen från informanterna, 
visar att HPT haft samband med Öresundskrafts förbättrade prestationer. Lönsamheten 
har ökat. Kunderna har blivit fler och nöjdare. Kostnaderna har minskat och de anställda 
har blivit effektivare. Allt detta i takt med att grupperna blivit effektivare. Att HPT har 
haft någon form av positiv påverkan på Öresundskraft är tydligt i denna studie. Frågan 
är snarare hur stor påverkan HPT haft. Informanternas genomsnittliga upplevelse av 
detta var att 65 % av Öresundskrafts (påverkningsbara) framgång berodde på HPT. Detta 
är svårt att mäta, eftersom påverkan av HPT som enskild faktor inte går att isolera. Så 
även om denna studie visat på en del starka samband krävs ytterligare studier för att 
validera dessa samband.  
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 I denna studie har de fyra olika perspektiven diskuterats var och en för sig, men i 
verkligheten är de inte skilda utan påverkar och påverkas av varandra. Att grupperna blir 
effektivare kan antas öka välmåendet eftersom individerna känner sig tryggare och mer 
delaktiga (lärandeperspektiv). Välmående personal kan tänkas bli mer engagerad och 
arbeta mer effektivt (processperspektiv). Sannolikt är även välmående och trygg 
personal trevligare och mer flexibel mot kunder vilket borde ge nöjdare kunder 
(kundperspektiv), vilket i sin tur ger fler kunder och ökade intäkter (finansiellt 
perspektiv). Med ökade intäkter kan företaget känna sig tryggare och då kan personalen 
också bli tryggare och mer välmående. Och så vidare.  

5.2 Fördelar och nackdelar med HPT som företagsförbättringsmetod 
Direkta fördelar med HPT var enligt informanterna att det är härligt och roligt att jobba 
med samt vara i fas 4. De uppskattade även att det är en enkel, mätbar, vetenskaplig och 
strukturerad metod, som kan användas vid behov. En positiv sak med just HPT jämfört 
med andra grupparbetsstrategier är att hela gruppen är ansvarig, inte bara ledaren. 
 Utöver de effekter som informanterna nämnde så verkar en stor fördel med HPT 
vara att det är en strategi som börjar på ”gräsrotsnivå” på företaget, involverar alla och 
därmed kan få stora effekter. Detta visade sig på Öresundskraft genom att HPT även 
upplevdes ha lyft andra projekt, som omkostnadsmålet och målstyrningsarbetet. 
 Att HPT är en förbättringsstrategi som ökar välmåendet och motivationen hos de 
anställda är en positiv aspekt i sig. Även om detta projekt fokuserar på prestation, så är 
det aldrig fel att öka välmående och motivation. 
 Den kanske mest positiva aspekten med just HPT som förbättringsmetod är att det 
skapar en grund för att möta framtida utmaningar, något som alla företag har nytta av. 
 De direkta nackdelar med HPT som nämdes under intervjuerna var att det ibland 
ansågs få mer måluppfyllelsefokus än effektfokus, att namnet kunde förknippas med 
press, att det kan vara frustrerande att regrediera i sin grupp och att det ibland kan 
upplevas bara som något som HR hittat på. 
 En negativ aspekt som uppkom under intervjuerna och som kan vara särskilt viktig 
är att HPT inte fungerat på alla grupper. Det behövs kanske andra metoder för vissa 
grupper.  
 En analys som inte uppkom i datainsamlingen är att HPT-metoder kanske inte är 
lämpligt på alla företag. Till exempel är det en tidskrävande metod. Alla individer 
genomgår utbildningar och sedan arbetar grupperna strategiskt med grupputveckling 
genom att införa vissa insatser och följa upp detta. För ett företag där tid inte kan frigöras 
för detta, kan det vara svårt att genomföra HPT, oavsett hur bra effekterna kan bli. Det 
är också en investering som kräver tid för att bli lönsam, något som en del företag kanske 
inte har kapital att lägga ut för. Det kan också vara en mindre lämplig metod för företag 
med hög personalomsättningshastighet, eftersom det är just personalen det investeras i. 
Samtidigt höjer HPT välmåendet hos personalen, vilket i sin tur kanske kan minska 
personalomsättningshastigheten och vara positivt för företag med sådana mål. 

5.3 Generaliserbarhet 
För att få en uppfattning om hur väl datainsamlings- och analysmetoden gett ett 
generaliserbart resultat följer en diskussion om studiens reliabilitet och validitet nedan. 
 
5.3.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett begrepp som används för att beskriva tillförlitligheten i studiens 
resultat. Hög reliabilitet implicerar att samma tillvägagångssätt skulle ge samma resultat 
om det genomfördes vid flera olika tillfällen över i övrigt liknande tillfällen.  
 Resultatet från denna studie bygger på en liten mängd data, vilket kan vara negativt 
för reliabiliteten. Antal mättillfällen är få, och i en del av GDQ-mätningarna ingår endast 
ett fåtal mätta grupper (till exempel mätningen 2010, som endast bestod av 11 grupper). 
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För en del nyckeltal saknas mätdata över längre tid (antal kunder, kundnöjdhet) eller 
över hela företaget (antal kunder, sjukfrånvaro). Även att ett av nyckeltalen 
(kundnöjdheten) inte mätts på samma sätt över tid har negativ effekt på reliabiliteten. 
För att få en mer tillförlitlig bild skulle det vara fördelaktigt att mäta över längre tid. Mer 
om detta i avsnitt 5.4, förslag på vidare studier. 
 Ibland kan forskaren ha påverkat resultatet. Till exempel om forskaren har 
incitament till att vilja visa på vissa specifika resultat. I kvantitativa studier kallas detta 
för Inter-rater reliability. Ett sätt att höja sin inter-rater reliability är att ta in en 
oberoende part som mäter. Ett annat sätt är att låta flera personer mäta samma sak och 
se överensstämmelsegraden mellan dessa mätningar. I denna studie höjs inter-rater 
reliabiliteten av att undersökningen gjorts av en oberoende part och inte av företaget 
själv. 
 En annan sak som kan påverka studiens reliabilitet är tiden. Om samma person 
skulle ha gjort fler mätningar, längre framåt eller bakåt i tiden, skulle de då ha gett 
samma resultat? Detta kallas för test-retest reliability. Att HPT införts under en tid då 
det gått bra för Öresundskraft kan ha påverkat resultatet så det ser ut som att HPT haft 
mer positiv effekt på företaget än om HPT införts när företaget presterat sämre. Eller 
precis tvärtom: HPT kanske hade lyft företaget ännu mer om de inte redan presterade 
bra. I denna studie har inga likadana studier gjorts vid andra tidpunkter, vilket sänker 
test-retest reliabiliteten.  
 Även intervjustudiens reliabilitet bör beaktas. Intervjuarens reaktioner, ledande 
frågor och tvetydigheter kan påverka reliabiliteten i studien. Det hermeneutiska 
förhållningssättet kan också vara problematiskt om informanternas uttalanden tolkas 
felaktigt. Intervjuaren i denna studie har läst en 7,5 högskolepoängsutbildning i 
intervjumetodik, något som kan vara positivt vid såväl intervjusituationen och 
tolkningen av resultatet. Användandet av intervjuguide kan också ha stärkt reliabiliteten. 
Stora delar av intervjustudien är också presenterade som citat och inte tolkning, för att 
minska risken för tolkningsfel. 
 Reliabiliteten i mätinstrumentet GDQ är test-retestad med signifikant korrelation. 
Den interna konsistensen, det vill säga hur väl frågorna som mäter de fyra olika 
utvecklingsfaserna får överensstämmande svar, mätt i Cronbach’s alpha är 0,54, 0,88, 
0,74 och 0,88 för fas 1, 2, 3 och 4 (Wheelan & Hochberger, 1996). GDQ kan därför antas 
ha hög reliabilitet. 
 
5.3.2 Validitet 
Begreppet validitet används för att beskriva om studien mäter det den avser mäta. I 
denna studie innebär hög validitet att det verkligen är sambandet mellan effektivisering 
av arbetsgrupper och företagesprestationer som har mätts.  
 För det första bör det klargöras att det är just gruppens effektivitet som mäts i 
GDQ. Detta kan vara särskilt relevant då GDQ bygger på självskattning. I en studie av 
Wheelan & Hochberger (1996) undersöktes GDQ’s innehållsvaliditet (om det är en 
korrekt metod för att mäta grupputveckling), samtidig validitet (hur väl resultatet 
stämmer överens med resultat från andra eller samtidiga mätningar med annan teknik), 
kriterievaliditet (hur väl resultatet stämmer överens med ett visst uppsatt kriterium) och 
begreppsvaliditet (hur väl testet mäter det teoretiska begreppet som undersöks). Alla 
visade på signifikanta resultat och att GDQ är ett validerat instrument. 
 Nästa steg är att avgöra om det verkligen är företagsprestationer som mäts, vilket 
blir en fråga om begrepps- och innehållsvaliditet. Företagsprestationer har i denna 
studie mätts både genom nyckeltal och intervjuer. Att mäta prestation genom en specifik 
uppsättning nyckeltal bör vara en korrekt metod eftersom såväl metoden som de valda 
nyckeltalen gjorts utifrån teorier och tidigare forskning. 
 Att nyckeltalsskillnaderna beror på prestationer och inte på omgivningsfaktorer 
bekräftades av jämförelsen med andra energibolag. 
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 Vissa nyckeltal korrelerar med varandra. Detta gäller till exempel för human 
capital value added och rörelsemarginal, som båda är starkt beroende av 
rörelseresultatet. Detta gör att nyckeltalen inte är helt oberoende av varandra, vilket 
också är anledningen till att två olika nyckeltal valts inom varje perspektiv. 
  Givetvis kan det även ifrågasättas om de åtta valda nyckeltalen är helt 
representativa för företagets prestation. De fyra valda perspektiven är dock tänkta att ge 
en holistisk bild av företaget och nyckeltalen är valda utifrån företagets egna mål samt 
vanliga prestationsmått. 
 Att använda intervju som metod för att avgöra företagsprestationer är troligtvis 
inte en metod med hög innehållsvaliditet om det är den enda datainsamlingsmetoden. 
Detta eftersom en intervjustudie bygger på uppfattning och inte objektiva resultat. I 
samband med detta kan illusion of group productivity (att grupper felaktigt upplevs mer 
produktiva av dess medlemmar, inte objektivt är mer produktiva) ha betydelse. Det vill 
säga att informanterna kan ha upplevt att HPT gjort företaget mer effektivt, när det i 
verkligheten inte har det. Dock har illusion of group productivity dels motbevisats i 
tidigare studier, och i denna studie visade nyckeltals och korrelationsanalysen också att 
HPT gjort företaget mer effektivt, så antagandet om att effektiviteten från HPT kommer 
från illusion of group productivity kan förkastas. I just denna studie kan även 
källtrianguleringen minska risken att resultatet beror på personliga upplevelser och 
stärka validiteten.  
 När samband undersöks finns alltid en risk att validiteten påverkats av ett 
tredjevariabelsproblem. Detta skulle innebära att det till synes finns ett samband mellan 
effektivare arbetsgrupper och företagets prestationer, men att detta samband egentligen 
beror på att båda faktorerna korrelerar med en tredje variabel. Ett exempel på en sådan 
tredje variabel kan vara Öresundskrafts målstyrningsarbete. Målstyrningsarbetet kan ha 
fått grupperna att utvecklas till högpresterande team genom tydligt målfokus, samtidigt 
som de tydliga målen fått företaget att prestera bättre. Detta helt utan samband mellan 
HPT och företagsprestationer. Eftersom detta är en fallstudie, där endast ett fall 
granskas, så ökar risken för ett tredjevariabelsproblem eftersom en kontrollgrupp 
saknas. Det faktum att flera analysmetoder använts med liknande resultat och att 
tidigare forskning går väl i hand med resultatet från denna studie motsäger dock att 
resultatet beror på en tredje variabel. 
 
5.3.3 Sammanfattad diskussion om generaliserbarhet 
Precis som i alla fallstudier kan generaliserbarheten ifrågasättas. Effekter av att 
effektivisera arbetsgrupper har enbart analyserats på ett företag, vilket gör att dessa 
effekter kan vara företagsspecifika. Detta har delvis kompenserats genom triangulering, 
att effekterna har belysts från flera synvinklar även om det är inom samma företag. 
Genom att använda sig av flera analysmetoder ökar studiens reliabilitet och validitet 
eftersom det minskar risken för att en enskild analysmetod ger felaktiga resultat eller 
mäter något annat än det den avser mäta. Att dessa analysmetoder pekat på samma 
resultat och överensstämmer med tidigare forskning höjer generaliserbarheten 
ytterligare. 
 Att Öresundskraft är ett kommunalt ägt bolag kan också vara relevant med hänsyn 
till generaliserbarheten. Är resultatet från denna studie applicerbart även på privata 
bolag? Till exempel har kommunalt ägda bolag ofta mindre lönsamhetsfokus än privata 
bolag. Öresundskrafts kommunala ägare har krav på företaget att generera 10 % 
avkastning på totalt kapital, så lönsamheten har en central roll. Det går dock att anta att 
kommunalt ägda bolag har mer utrymme att investera långsiktigt, som i HPT, än vad 
privata företag har. Inom de fyra perspektiven från Balanced scorecard kanske 
Öresundskraft haft mindre fokus på det finansiella perspektivet och satsat mer på 
lärandeperspektivet än vad ett privatägt bolag skulle ha gjort. Ett privat bolag skulle 
kanske få samma effekter av en HPT-satsning som Öresundskraft om de bara hade lagt 
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ner lika mycket tid och resurser, men frågan är om de skulle finnas utrymme för att göra 
det. 
 Det bör även nämnas att nyckeltalsanalysen och korrelationsanalysen endast ser 
till skillnader och samband, inte kausala samband. Det vill säga att det inte går att 
fastställa att effektivare arbetsgrupper skapar bättre företagsprestationer, utan endast 
att det finns ett samband mellan dessa.  
 Sammanfattningsvis har det vidtagits åtgärder i denna studie för att höja 
generaliserbarheten men det går inte att frångå att det är en fallstudie och att 
företagsspecifika händelser kan ha påverkat resultatet. Detta skulle kunna åtgärdas 
genom ytterligare studier som undersöker samma sak. Förslag på sådana ges i 
nästkommande avsnitt. 

5.4 Förslag på vidare studier 
Resultaten från denna studie är intressanta, eftersom de i flera fall visar på starka 
samband mellan effektivisering av arbetsgrupper och prestationer. Det skulle därför vara 
positivt med fler studier som undersöker samma samband på andra företag, för att 
fastställa detta. Dessa studier skulle med fördel kunna göras över en längre tidsperiod, 
för att göra resultatet mer tillförlitligt. 
 Långsiktig ekonomisk lönsamhet (avkastning på totalt kapital) har inte visat några 
effekter av HPT. I intervjuerna framkom att en del var oroliga att de tappat arbetet med 
HPT lite grann och således inte får långsiktiga effekter. Därför skulle det vara intressant 
att undersöka sambandet mellan grupputveckling och prestation på lång sikt. 
 På intervjuerna framkom flertalet gånger att ledningsgruppens och ledarens 
engagemang är viktigt för gruppernas utveckling. Vid en snabb anblick går det att se vissa 
trender som visar på att undergrupper ofta följer en liknande utveckling som 
ledargrupper. Vid tillgång till mer data och en tydligt hierarkisk organisation skulle det 
vara intressant att undersöka detta samband. Om det visar sig att undergrupper följer 
ledningsgrupper betyder det att företag framför allt ska satsa på att utveckla sina 
ledningsgrupper, eftersom det får spridningseffekter och undergrupper ändå följer med 
i utvecklingen. 
 Från resultatet av GDQ går det att se att en del grupper inte utvecklats alls. Detta 
bekräftades av informanterna som menade att HPT inte fungerar på alla. För att utveckla 
hela företaget krävs ytterligare studier på vilka andra metoder som skulle passa sådana 
grupper för att de ska bli mer effektiva. 
  Eftersom detta är en fallstudie som endast granskar ett företag behövs fler studier 
som bekräftar sambandet mellan grupputveckling och företagsprestationer. Särskilt 
givande skulle det vara att göra en liknande studie med en kontrollgrupp. 
 

6. Slutsats  

Denna studie visar att effektivisering av arbetsgrupper har ett samband med bättre 
företagsprestationer.  
 Sett ur ett finansiellt perspektiv ökar lönsamheten på kort sikt i takt med att 
grupperna blir effektivare. Lönsamhet på lång sikt har enligt denna studie inget samband 
med effektivare arbetsgrupper. Detta kan bero på att denna studie granskar effekter över 
för kort tid för att kunna analysera långsiktiga effekter. Det skulle vara intressant att 
utvärdera långsiktiga effekter i en annan studie. 
 Ur ett kundperspektiv har effektivisering av arbetsgrupper samband med både fler 
och nöjdare kunder. 
 Effektivare arbetsgrupper korrelerar också med intern företagseffektivitet. Ur ett 
processperspektiv har effektivisering av arbetsgrupper samband med sjunkande 
kostnader och ökat fokus på rätt saker. 



38 
 

 Av de olika perspektiven som undersökts i denna studie verkar lärandeperspektivet 
ha tydligast samband med effektivisering av arbetsgrupper. Att arbeta med grupp-
effektivisering ger en mer välmående och effektiv personal, och lönsamheten per anställd 
ökar. Däremot kunde inget samband hittas mellan gruppeffektivisering och 
sjukfrånvaro. 
 Utöver bättre prestationer bildar grupputvecklingsarbete en plattform för att 
kunna möta framtidens utmaningar, då det gör personalen mer öppen för förändring. 
Detta är särskilt relevant för företag inom branscher som står inför förändringar, till 
exempel energibranschen. 
 Resultatet från denna studie har två konsekvenser: För det första kan 
Öresundskraft bekräfta att deras arbete med att skapa Högpresterande team varit 
värdefullt för företaget. För det andra kan fler företag också se vinsten med att använda 
effektivisering av arbetsgrupper som företagsförbättringsstrategi och kanske också 
förbättra sina prestationer. 
 Det sammanfattade resultatet visar att effektivisering av arbetsgrupper haft en 
stark positiv påverkan på Öresundskrafts prestationer. Dock har denna studie endast 
granskat ett företag, och därför finns risk att resultatet påverkats av andra 
företagsspecifika faktorer. Därför krävs ytterligare studier på andra företag för att 
säkerställa sambandet mellan effektivisering av arbetsgrupper och företagsprestationer. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide 
Effekter av HPT 

 

Datum och tid för intervjun   Plats för intervjun  

Intervjuare: Klara Lampa 

 

Skriftlig information: 

Intervjun är en del inom ett examensarbete i civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. 

Syftet med intervjun är att undersöka hur HPT påverkat företagets prestationer. Nedan följer 

de frågor som ligger till grund för intervjun, men förhoppningen är att vi kan prata fritt och 

öppet.  

 

Muntlig information:  

Berätta om upplägget på intervjun 

Vem jag är  

Berätta kort om projektet 

Beskriv syftet med intervjuerna (6 st) 

Berätta vad som händer med resultatet (konfidentialitet och nyttjande) 

Anonymitet 

Rätt att avbryta (samtycke) - uppmuntra till att fråga, säga, prata öppet 

OK att spela in? 

OK? Frågor? 

 

Det kursiverade är följdfrågor som inte skickats med till intervjupersonen, utan enbart varit till 

stöd för intervjuaren. 

 

Bakgrundsfrågor (alla) 

1. Hur länge har du arbetat på Öresundskraft inom den befattning du har idag? 

Hur länge på Öresundskraft? 

 

Frågor om HPT (alla) 

1. Vad är din personliga upplevelse av HPT? 

Positiva, negativa? 

 

2. Hur upplever du att företaget påverkats av HPT? 

Kvalitet, effektivitet, välmående? Företagskultur? Lönsamhet? Gärna kopplat till 

rollen. 

 

Frågor om företagsprestation (alla) 

3. Sedan HPT infördes 2011 syns positiva effekter på Öresundskrafts resultat och 

effektivitet. Vad tror du det beror på (behöver inte alls bero på just HPT)? 

 

4. På en skala från 0-10, hur stor betydelse tror du att HPT haft för Öresundskrafts 

resultat? (0= ingen betydelse alls, 10= all påverkningsbar framgång beror på HPT)  

 

 

 

 
Föranlett all framgång Ingen betydelse alls 

Kvalitet 

Effekvititet 

Välmående 



 
 

5. Tror du att Öresundskraft hade kunnat uppnå samma resultat utan HPT? 

 

Specifika frågor beroende på roll 

1. Varför engagerade ni er i HPT från början? VD, HR 
2. Har HPT gett de effekter du förväntade dig? VD, HR 
3. Hur upplever du att ditt team påverkats av HPT? Ledare, medlem 

Effektivare? Mer motiverade? Stress? Förändringsarbete? 

4. Hur har HPT påverkat din roll som chef/medlem? Ledare, medlem 

Arbetsbelastning? Motivation? Ansvar? 
2. Hur upplever du att personalen påverkats av HPT? HR 

Stress, sjukfrånvaro, motivation? 
3. Vilken roll har HPT i kvalitetsarbetet? Kval 
4. Vilka ekonomiska effekter har du kunnat se från HPT?  Ek 
5. Upplever du att HPT varit ekonomiskt lönsamt? Ek 

 

Övrigt (alla, beroende på tid) 

1. Finns det någonting du vill tillägga angående HPT? 

2. Om du skulle utvärdera HPT, vad hade du fokuserat på? 

3. Upplever du att HT lönat sig? (Return on investment) 

4. Hur ska man fortsätta arbeta med HPT i framtiden? 

5. Vad tror du är nyckeln till bra företagsprestationer? 

 

 

 

AVSLUT 

Tacka för intervjun 

Frågor? 


