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Delegering – För ökad prestationsgrad i ledningsteamet 
 
Som VD vill man skapa en så bra ledningsgrupp som möjligt. För att göra detta krävs 
det att verkställande direktören skapa ett självgående och högpresterande team. Vilket i 
sin tur kräver att du som VD delegerar ansvaret inte bara på pappret, men också på 
riktigt när du väl jobbar och agerar i näringsverksamheten. 
 
Vad är delegering?  
När jag började läsa ledarskap och organisation på högskolan så pratade man ofta om att det 
är viktigt att inte delegera utan att ge ansvar. Då delegering, som ordet antyder enbart är att 
överlåta beslutsfattandet och/eller uppgiften till någon annan, men ansvaret ligger kvar hos 
den som delegerar. Detta till skillnad från att ge ansvar som innebär att hela ansvaret flyttas 
över från en person till en annan. Dock pratar man inte om att ge ansvar i näringslivet och de 
här två begreppen blandas ihop. Därför vill jag poängtera att ge ansvar är det jag menar i 
denna artikel när ordet delegering används, för att göra det enklare för er därute i fältet. 
 
Varför är delegering så viktigt? 
Att ge ansvar, det vill säga att delegera, innebär att ge hela ansvaret till en individ. Genom att 
göra detta känner individen ett ansvarstagande, då ansvaret ligger på den och ingen annan. 
Detta skapar oftast motivation för de flesta, men gör det särskilt för högpresterande individer 
med höga positioner. Så som ledningsmedlemmar. 
 
Om man som högpresterande och högkvalificerad inte får ett ordentligt ansvar, kommer 
denna person bli omotiverad då den inte känner sig sedd, inte får någon stimulans i jobbet och 
inte blir uppskattad för sin prestationsförmåga. Och det kommer inte ta särskilt lång tid innan 
denna person byter jobb för att uppfylla sitt saknade naturliga behov som människa. 
 
En annan aspekt på det hela är att om du inte delegerar kommer du få göra det mesta själv. 
Och folk kommer förutsätta att du ska göra det mesta. Detta är inte bra, för då använder du 
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inte din tid och kompetens på rätt sätt. Och du kommer inte kunna uppfylla rollen som VD, då 
du inte jobbar och agerar som en VD. 
 
När delegerar jag som VD? 
Delegera så fort som möjligt, men i rätt tid. Att bara delegera utan att personen som man 
delegerar ansvaret till är fullt redo, är ansvarslöst. Detta kommer bara att leda till problem. Så 
skynda långsamt! 
 
För att veta när man ska delegera använd situationsanpassat ledarskap och inget annat. 
Situationsanpassat ledarskap har jag tidigare nämnt i denna video och om du inte känner till 
och behärskar det. Kolla in klippet. 
 
Hur delegerar jag som VD? 
När du har använt ditt situationsanpassade ledarskap och fått din ledningspersonal att bli 
självständiga utan större support, har du nästan kommit i mål. I detta läge släpper du dem inte, 
utan har kontinuerliga uppföljningsmöten med dem. Utvecklingssamtal eller vad du vill kalla 
det. Under dessa möten ska du hålla dem ansvariga för det ansvar de har fått. Du ska 
säkerställa att de uppfyller de mål som är satta, att de gör de prioriterade aktiviteterna som 
krävs. Men du ska också ge support, stöd och resurser om de behövs. Nu delegerar du som en 
ledare. Men om du vill vara en exekutiv ledare säkerställ att delegeringen inte slutar i 
ledningsgruppen, utan ända ner på lägsta nivån i hierarkin. 
 
Sammanfattning av delegering 
Ge ansvar i syfte att skapa ansvarstagande och stimulans för dina ledningsmedlemmar. 
Använd situationsanpassat ledarskap för att kunna delegera. Och slutligen, delegera, men se 
till att följa upp huruvida ansvar tas. Om inte ansvar tas, vidta åtgärder som en rättfärdig 
ledare. 
 
Önskar du mer material? Följ mig på LinkedIn, kolla på mina andra artiklar och/eller gå till 
alla mina Exekutiva Resurser på Growht Mind.se. 
 
Önskar du hjälp med att utveckla din ledningsgrupp eller ditt exekutiva ledarskap? 
Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se 
 
 
 
 


