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Chef eller ledare



Ny chef
- I turbulent omvärld

Förväntningar på mig?



Transformationen
- Från att ha varit en i gänget, till …………….. ?



Hur var det för dig?

 Minns du hur det var när du klev på en chefsroll?

 Vad var det svåraste?

 Vad var det roligaste med att bli chef?

 Har du förändrat ditt förhållningssätt över tid?



Ledaren som förebild
- Våga vara värd att följa



De inre gestalterna
- Vad har du för talanger, drömmar, rädslor, bagage, drivkrafter…………..   ?



Ledare men inte chef



En föränderlig och turbulent värld

påkallar ett annorlunda ledarskap

• Lönsamhet, varumärke, etik, 

moral, attraktiv arbetsgivare

och ansvarfull samhällsaktör

• Ledarskap – ledaren måste

ge ett ansvar till fler

• Medarbetare – måste ta ett

större helhetsansvar

• Accelererande förändringstakt.

• Var är vi? Vart är vi på väg? Vad

skapar värde?

• Ökat krav på samarbeten

internt och externt

• Bredare perspektiv på en rad 

frågor som påverkar oss

• Krav på ledare att driva

förändring

• Hierarkiska system är

långsamma och omoderna

• Ledare måste leda via 

motivation och visionära

mål

• Ledaren inspiratör och

förebild

• Omtanke och personligt

engagemang viktigt

Större krav på

“komplext

tänkande”

Nya roller

En global 

arena och

hyper

konkurrens

Nya sätt att

leda och

arbeta



Nya färdigheter
Behov av att lära nya färdigheter

Nya förhållningssätt
Ny syn på ledarskap och interaktion

med andra

Agilt ledarskapledarskap – vad är det?



Viktiga färdigheter

• Kontextförståelse

• Intressentförståelse

• Kreativ problemlösning

• Personligt ledarskap
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Själv-

kännedom

Situations-

medvetenhet
Övergripande      

mål   

Förändrings-

vilja

Reflekterande 

bedömning
Sambands-

medvetenhet

Påverkans-

stil

Intressent-

förståelse



Att greppa gruppen
- Vad har du för grupp?



Grupputveckling – olika stadier av effektivitet
Susan Wheelan
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FAS 4  ARBETE & PRODUKTIVITET

FAS 3  TILLIT & STRUKTUR

FAS 2  OPPOSITION & KONFLIKT

FAS1  TILLHÖRIGHET & TRYGGHET



Teams Generella Utvecklingsbehov
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Struktur
Vilka är medlemmar

Roller och ansvar

Typer av möten

Arbetsformer

Beslutsfattande

Dokumentation & protokoll

Relationer
Öppenhet och tillit

Feedback

Försvarsmekanismer

Ansvarstagande

Arbetsklimat

Normer

Uppdrag  Övergripande mål

 Kortsiktiga mål

 Teamets uppgifter

 Teamets roll I organisationen



Motivation
- Hur får du andra med dig?



Du och din grupp

 Vad slags grupp leder du?

 Är det ett klassiskt team som arbetar mycket 

tillsammans?

 Är det en arbetsgrupp med mer individuellt arbete?

 Har du gjort någon teamutvecklingsaktivitet med din 

grupp?

 Hur gick det?



Se mig – älska mig – betydelsen av feedback
- Helt kostnadsfri förmån



Om det blir problem
- Att hantera dissonans



Ledningsgrupper
- En särskild sorts utmaning

Vilka är för ?

Ja!
Ja! Ja! Ja! Ja!

Skojar han ?

Aldrig i
livet !

Kommer
aldrig

att gå ! Gosse !
Lycka till !

Mer sannolikt
att det blir

minusgrader
i Helvetet



Kommunikation  
- I många skepnader

Lyssna
Informera

Coacha Debattera

Dialog



Att förstå omvärlden och att få fart på prat
- verktygslådan



Att zooma in och zooma ut

Zooma ut/

Ta ett steg 

tillbaka

Zooma in/

Vad skapar mest 

nytta att göra?

“Jag tar ett steg 

tillbaka för att få 

överblick och se 

våra utmaningar”
“Jag zoomar in och 

tar mig an det som 

skapar mest nytta”

“Fokuserar på de 

grupper och individer 

jag behöver 

samarbeta med”
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Kontextförståelse – sätta våra utmaningar i 

sitt sammanhang

Förstå omvärlden!

Vad händer och 
hur påverkar det 

oss ?

Kommunicera – skapa 

förståelse och mening 

kring det som händer!

Bjuda in till delaktighet –

människor stödjer det 

dom förstår och är med 

och utvecklar



Det avgörande samtalet
- Att  verkligen få till ett mänskligt möte



Förstärkt förändringskapitel

 Förändringskunskap kritisk 

konkurrensfaktor

 Förändring ett 

normaltillstånd

 Fokus på förändringens 

”mjuka” frågor avgörande

 Meningsfull dialog, 

motivation och 

meningsskapande



Trender och tendenser 

 Förändring som projekt

 En uppgift som skall bli 

”färdig”

 Strategi och struktur

 Organisationen som en 

komplicerad maskin

 Ledaren som expert och 

specialist

 Makro perspektiv –

modeller och koncept

 Förändring som process

 Insikt att man inte blir 

”färdig”

 Människa och beteende

 Organisation som ett 

levande system

 Ledaren som katalysator

 Mikro perspektiv- individ



1. Förändringsplattform

VARFÖR?

HUR?

NU-

LÄGE

ÖNSKAT

LÄGE



Förväntningar, insats och motivation 

när vi leder förändring

Tid

Motivation

Insats

Resultat

“Tipping Point”

Halvtid

Resultat

Färdigt!

(Based on Hallencreutz, Hugnell, Gladwell). 



Rädsla att bli

ignorerad/

ej sedd

Rädsla att bli 

förödmjukad/

duger jag?

Rädsla att bli 

bortstött/

ogillad

Betydelsefull Kompetent Omtyckt

Tillhör jag?

Är jag med eller inte?

Känslor styr beteenden - Will Schutz

Är jag öppen

eller sluten?
Kontrollbehov?

Ökar/minskar?

Är jag öppen eller 

sluten? 



Konflikter 
- Går dom att hantera?



Konflikthantering

 Låta inblandade ta del av 

samtliga inblandades bild 

och perspektiv

 Prioritera vad som är 

viktigast at åtgärda

 Komma med förslag på 

lösningar



Chefens ansvar i konflikter

 Konflikter stjäl energi och 

orsakar psykiskt lidande

 Konflikter kostar pengar i 

form av sämre effektivitet 

och psykisk ohälsa

 Konflikter är en 

arbetsmiljöfråga



Perspektiv på sitt ledarskap
- Att komma till sin rätt och hitta balansen


