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Leda Ledare – 3 tips i att leda chefer & en 
organisation 
 
När du kliver upp ett steg som ledare eller om du redan är på högsta nivå som VD. 
Gäller inte samma förutsättningar som när du leder en enskild grupp. Du är inte längre 
en enkel ledare. Du måste vara en högre ledare. För du leder inte längre bara 
medarbetare. Du leder ledare. Du leder chefer och en hel organisation. Dessutom leder 
du inte bara ledare. Du skapar dem och utvecklar dem. Och du är och måste förbli en 
bättre ledare än de du leder. I denna exekutiva artikel ger jag dig 3 tips på hur du kan 
bli bättre på att leda ledare. Ett högre ledarskap som kräver excellens på en högre nivå. 

Vet din arbetsuppgift när du leder ledare 
Många chefer och VD:ar vet inte var gränsen till deras arbetsuppgifter ligger. Det vill säga de 
uppgifter ledaren jobbar med, ej ansvarar för. Ansvaret en ledare har går oftast in i chefens 
underordnades arbetsuppgifter. Och där ska du som ledare inte vara inne och peta. Särskilt om 
du som ledare leder andra ledare. Detta kommer inte vara uppskattat. Särskilt inte av 
högpresterande chefer. 
 
Säkerställ att du som ledare har koll på vad dina arbetsuppgifter är. Och håll dig till dem. Så 
länge du inte måste ingripa eller någon ber dig om hjälp. Det är tyvärr alldeles för vanligt att 
chefer och VD:ar går in och jobbar med andras uppgifter. Du som ledare jobbar med helheten, 
inte med detaljer. Du jobbar på horisontlinjen och du är inte specialist på vertikalen. Om du 
glömmer detta kommer tyvärr ingen annan att ta din uppgift. Och det kommer få stora 
konsekvenser. 
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Att leda en organisation 
Det kan vara stor skillnad på att leda en grupp och en organisation. Särskilt om organisationen 
är stor och är både fysiskt och mentalt utspridda. Vilket gör det svårare för ledaren att nå fram 
till följarna och skapa relation till dem. Konsten här är att hitta ett lämpligt sätt att kunna nå ut 
till alla medarbetarna utan att det tar för mycket tid och kraft. Som gör att du som ledare kan 
skapa band och leda, utan att ta till för mycket styrning. 
 
Tips här är att nyttja den tid du har som ledare. Du behöver pauser. Då kan det vara lämpligt 
att vara vid den centrala kaffemaskinen där majoriteten träffas. Eller om du ska besöka en del 
av din organisation i ett annat land. Passa då på att ta dig tid och gå igenom den fysiska 
arbetsplatsen där. Och prata med medarbetarna. Ta vara på alla tillfällen du får. För du vet 
inte när du nästa gång får träffa alla medarbetare. Och då kan du ha tappat ledarskapet. 

Att praktisk leda ledare & Utveckla ledare  
Tyvärr är det många som glömmer den viktigaste delen i ett högre ledarskap. Och det är att 
leda sitt närmaste team med ledande chefer. Bara för dessa personer är mer mogna och klarar 
galant av att hantera sina följare. Innebär det inte att du ska sluta leda dem. För det är just dem 
som är de viktigaste för dig att leda. För det är de som påverkar resten av din organisation. 
Och då vill du att de agerar rätt, så att hela din organisation kan fungera optimalt.  
 
Se till att jobba med dina underställda chefer. Se till att utveckla dem till att bli riktiga ledare. 
Säkerställ att deras ledarskap genomsyrar deras underställda. Det vill säga att exempel era 
företagsvärderingar inte stannar hos dem. Utan att värderingarna fortsätter ner till lägsta nivån 
i bolaget. Tänk att du är hjärtat i organisationen, som pumpar ut blodet. Blodet som måste 
komma tillbaka till dig. Det måste färdas i hela bolaget. Det får inte stanna och döda er.  

Summering – 3 tips att leda ledare & en organisation 
Säkerställ att du känner till och utför de uppgifter som hör till din position. Och gå inte in och 
peta i detaljer som är andras uppgifter. Försök att leda och vara närvarande trots att du har en 
organisation. Oavsett hur stor och utsprid den är. Hitta lösningar på att träffa dina 
medarbetare. Och sist, glöm inte att leda dina närmaste chefer. Oavsett hur bra ledare de än är. 
Det är genom dem som du leder hela organisationen. Och det är genom dem du når alla 
medarbetarna i hela din verksamhet. Och för bolaget framåt till nya nivåer och drömmar. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 


