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Intro
Kanske har du varit chef i flera år, eller så är du 

ny i rollen. Oavsett hur många år du har haft en 

chefsposition så finns det alltid saker som kan hjälpa 

dig att utvecklas i rollen. För utvecklas, det behöver 

du! En bra ledare är aldrig fullärd och kommer aldrig 

att bli det. Därför är det också viktigt att ständigt 

inspireras, lära och förnya sitt ledarskap – genom 

misstag, framgångar och utbildning.

I den här guiden listar vi ett par av de lärdomar 

som vi har samlat på oss och som kan hjälpa dig att 

utvecklas i ditt ledarskap.
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Man brukar säga att en chef utses till chef, medan en ledare accepteras som en ledare. 

Det ena är med andra ord en rent formell utnämning, medan det andra snarare är något 

som man förtjänar över tid. Med det sagt behöver det heller inte alltid vara chefen som 

är gruppens verklige ledare.

Del 1 – Hur uppfattas du?

Som ny chef på en arbetsplats är det viktigt att lära känna gruppen, för att också kunna 

bygga upp och förtjäna den respekt som krävs för att leda. En del i det här är att du är 

ärlig med vem du är, vad du har för brister och tydligt signalerar att du är medveten om 

att du inte kan utföra dina anställdas jobb bättre än vad de kan. Berätta vad du har för 

förväntan på din tid som chef och låtsas aldrig kunna något bara för att du tror att det 

är nödvändigt för att vinna respekt. Du är inte där för att göra dina anställdas jobb, utan 

för att ge dem bästa möjliga förutsättningar för att nå ännu längre.

Ett bra sätt för att lära känna gruppen är att arrangera en kick-off eller aktivitet som 

samlar er, utan att fokus nödvändigtvis ligger på ert dagliga arbete. Här kan ni som 

exempel diskutera gruppens syn på ledarskap och få chans till att tala med varandra på 

tu man hand eller i mindre grupper. Ta vara på tillfället för att läsa av gruppdynamiken, 

men även för att låta gruppen lära känna dig som person – och ledare. Med det sagt 

kan du som är chef heller aldrig bli “för” bekväm. Du är din roll hela tiden och ditt 

agerande under konferensen, middagen eller er AW kommer att färga hur du uppfattas 

framåt.

“Den nya chefen”

Lästips! Artikeln “Första 100 dagarna på nya jobbet - så 

gör du rätt från början” från www.idg.se

https://cio.idg.se/2.1782/1.477191/forsta-100-dagarna-pa-nya-jobbet---sa-gor-du-ratt-fran-borjan
https://cio.idg.se/2.1782/1.477191/forsta-100-dagarna-pa-nya-jobbet---sa-gor-du-ratt-fran-borjan
https://www.idg.se/
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Fundera över ditt agerande och vad 

du sänder ut för signaler. Ditt uppdrag 

är alltid att lyssna in dina medarbetare 

och att läsa av vad de tycker – även när 

de inte säger det uttryckligen. Om ett 

möte inte var produktivt beror det sällan 

på personerna i mötet, utan snarare på 

hur mötet var upplagt. Visa att du tar 

action på problem och utmaningar, men 

understöd alltid ditt agerande på fakta 

och aldrig på spekulationer.

Vilka signaler sänder 
du ut?

En välmående arbetsplats 

skapas inte av sig själv. Här 

krävs en stor insats från 

dig som är chef, där du 

sätter ramarna för ett bra 

arbetsklimat.
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En välmående arbetsplats skapas inte 

av sig själv. Här krävs en stor insats från 

dig som är chef, där du sätter ramarna 

för ett bra arbetsklimat. Löpande 

avstämningsmöten är en viktig del 

och något som många chefer redan 

har. Vi vill dock trycka på vikten av att 

ha löpande avstämningar enskilt med 

medarbetarna, utanför exempelvis 

löneförhandlingen. Ett sätt för att 

avdramatisera dessa avstämningar är att 

ta dem över en lunch eller frukost där ni 

diskuterar personens utveckling, syn på 

sitt arbete och feedback till dig.

Del 2 – Främja 
en välmående 
arbetsplats

Alla individer är inte bekväma med 

att tala fritt framför chefen, utan 

känner sig mer trygga i möten med 3-4 

deltagare. Här är det din uppgift att 

läsa av vad som passar individen bäst 

och att utifrån det variera formen för de 

möten och avstämningar ni har. Som ett 

komplement till muntliga avstämningar 

bör företaget även lämna ut enkäter 

kring arbetsmiljön och ledarskapet, 

där medarbetarna kan svara anonymt. 

Enkäterna bör utvärderas av er HR-

avdelning, alternativt av en extern part, 

något som också bör signaleras tydligt 

mot de som fyller i den.

Olika sätt för att 
lyssna in individer

Lästips!
Rapporten “Leda mot det nya – en 

forskningsantologi om chefskap och 

innovation” från Vinnova (2013)

https://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/LedaMotDetNya.pdf
https://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/LedaMotDetNya.pdf
https://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/LedaMotDetNya.pdf
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En viktig del i att må bra på jobbet är att känna sig sedd och uppskattad för 

sitt arbete. I detta ingår inte bara uppmuntran och fria tyglar, utan också 

konstruktiv feedback och hjälp i att utvecklas. Med andra ord handlar det 

för dig som är chef både om att uppmärksamma när det går bra – men 

också finnas där när ni stöter på problem.

Att ge konstruktiv kritik är ofta svårt då det kräver att du sätter dig in i 

sakfrågan och skapar en bra struktur för samtalet. Att ge kritik som inte är 

konstruktiv eller på ett sätt som inte är välformulerat riskerar dessutom att 

undergräva dig som ledare. När du lyckas ge feedback till dina medarbetare 

på ett bra och nyanserat sätt kommer du däremot att känna att det 

finns ett samspel som leder er relation framåt, men som också utvecklar 

medarbetaren i sin roll.

Vikten av att se medarbetarna

Att introducera en nyanställd på ett bra sätt kan tyckas vara en självklarhet, 

men många väljer att förlägga detta på HR-avdelningen eller någon av 

medarbetarna. Oavsett storlek på arbetsplats eller företag upplever 

nyanställda väldigt ofta att de slängs in i arbetet utan något vettig 

introduktion. Som chef bör du ta ett större ansvar i att introducera 

nya medarbetare och passa på att lära känna dem från start. Ett varmt 

välkomnande skapar trygghet för din nya medarbetare och signalerar att du 

bryr dig om de anställda – även gentemot befintliga medarbetare.

Introduktion av nyanställda
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En bra ledare stöttar och finns till för de anställda i med- och motvind. Hur du agerar i 

en utmanande situation säger dessutom ofta mer om dina ledaregenskaper än hur du 

agerar när allt går bra. I detta finns det dock ett par saker som är viktiga att ha med sig:

Del 3 – Att leda vid motgångar

En helt problemfri arbetsplats finns inte, men det finns däremot arbetsplatser där 

problemen framgångsrikt vänds till något positivt. En medarbetare som belyser ett 

problem bör därför alltid uppmuntras till att själv komma med ett lösningsförslag, så att 

ni utvecklas framåt. Det hjälper dina medarbetare att växa som individer och hjälper dig 

till att lyssna in organisationen.

Arbeta lösningsfokuserat
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Du kommer ständigt att ställas inför 

situationer där du inte vet svaret 

eller kan finna lösningen. Här är det 

viktigt att du vågar blotta dig själv 

och erkänna att du exempelvis inte 

har full koll på precis allt som dina 

medarbetare arbetar med. Ingen 

förväntar sig att chefen kan allt och en 

chef som går in med inställningen att 

“jag vet bäst” blir sällan populär eller 

lyssnad till. Respektera medarbetarnas 

expertisområden och fokusera på 

bitarna du är bra på, istället för att 

försöka kunna lite om allt.

Låtsas inte veta allt

Våga ta in en person 

som har de rätta 

ledaregenskaperna, men 

som inte har erfarenheten.
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Lästips!

I lägen när det går mindre bra ställs din ledarskapsförmåga på 

extra prov. Kanske har ni inte nått er månadsbudget, eller så 

har ni förlorat en kund eller order? Här finns det flera sätt för 

att uppmuntra dina medarbetare, men viktigt att tänka på är att 

olika individer triggas av olika saker. Att locka med en spännande 

konferensresa när ni nått ert mål kan vara helt rätt för vissa, 

men kan bli till ett stressmoment för andra. Vissa svarar bäst på 

muntligt och individuellt beröm, andra på tighta deadlines och 

ytterligare några på att få arbeta mot en målbild.

Visa din uppskattning

Artikeln “Så gör du arbetsplatsen mer  

positiv och effektiv” på www.chef.se

Tänk på att aldrig generalisera för dina medarbetare, utan att 

finna olika vägar för att visa din uppskattning. Oavsett om det är 

genom att bjuda på glass en varm sommardag, att locka med en 

resa för avdelningen eller genom att utlysa en tävling på kontoret.

https://chef.se/sa-gor-du-arbetsplatsen-mer-positiv-och-effektiv/
https://chef.se/sa-gor-du-arbetsplatsen-mer-positiv-och-effektiv/
https://chef.se/
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