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6 Sätt att Stärka Relationer För en Ledare 
 
Har dina medarbetare ett starkt förtroende för dig? Vågar de säga vad de tycker till 
dig? Känner du dina medarbetare? Har du koll på vad som händer i organisationen? 
Och har du koll och kontroll över företagskulturen? Är du det minsta tveksam på dina 
svar på dessa frågor som ledare. Bör du göra någonting åt det. För om du saknar en 
stark relation till dina medarbetare. Kommer eller har du redan svårt att leda dem. För 
att ändra på detta. Kommer här 6 sätt att stärka relationer för dig som ledare. 

1. Tillgänglighet 
En ledare stänger ej ute sina medarbetare och isolerar sig själv. Han eller hon gör sig 
tillgänglig på bästa möjliga sätt. Så som att ha dörren öppen till kontoret. Finns tillgänglig på 
telefon och e-post. Och det spelar ingen roll hur stort bolaget än är. Alla medarbetare i 
företaget ska kunna få tag på ledaren. VD:ar och chefer som gör sig otillgängliga riskerar att 
snabbt dra på sig spekulationer och dåligt rykten. Vilket leder till att medarbetarna inte litar på 
och vill göra det ledaren önskar. 

2. Öppenhet 
Som ledare måste du vara öppen. Men framför allt vara öppen för dina medarbetare. Oavsett 
vad du än gör. Se dem. För att visa respekt. Oavsett om du bara ska gå snabbt till 
kaffemaskinen eller skrivaren. Se medarbetarna på vägen ditt och tillbaka. Heja på dem, le, 
nicka eller bara visa att du har noterat att de finns där. Om du gör detta stärker du inte bara 
relationen med dina medarbetare. Du lär dig också känna av omgivningen. Upptäckt om 
någon vill dig något eller så kan du snappa upp någon viktig händelse som du inte känner till. 
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3. Tid 
Många VD:ar och chefer har lite tid. Eller de säger rättare sagt att de har lite tid. Men de har 
tid. Men de har svårt att fokusera, prioritera och göra rätt aktiviteter för att nyttja tiden rätt. 
Men oavsett måste en ledare lägga tid på ledarskap. Annars blir det inget ledarskap. Och detta 
gäller särskilt att lägga tid åt att utveckla relationer med sina medarbetare. Detta gör faktiskt 
att VD:ar och chefer blir mer effektiva att nå gemensamma mål. För ju bättre relation med 
medarbetarna. Ju bättre förståelse och påverkan har man på hela organisationen som ledare. 

4. Intrigera 
Behöver du hämta vatten, te eller kaffe. Ta dig tid att prata och intrigera med folk under tiden. 
Nyttja alltid din tid att vara ledare och intrigera med folk när du får tid. Nyttja framför allt 
pauser, fika och luncher för interaktion. Om du lär dig att göra detta rätt. Kommer du 
garanterat att förstå organisationen ut och in. Och inget skvaller i organisationen kommer att 
undgå dig. Vilket innebär att du kommer få kontroll över organisationen. Och kunna styra den 
lättare. Men framför allt kommer du kunna släcka små bränder snabbt. Innan de blir stora. 

5. Besök & Samling 
I större organisationer, konsultverksamheter eller företag som har flera anläggningar. Kan det 
vara svårt att ha kontakt med alla medarbetarna på daglig basis. Och då kan det krävas att du 
antigen besöker dem eller att de behöver samlas kring dig. Oavsett är det bra att du som ledare 
syns. Och det är även bra att du har koll och kontroll över verksamheten. Om du hade tänkt att 
utveckla er produktutbud. Passa då på att exempelvis besök fabriken. För att få koll, prata 
med folk och vidare. Detta kan resultera i att ni når era planerade mål ännu snabbare.  

6. Informerande 
Ibland kan de tidigare tipsen inte räcka till. För att kunna nå alla medarbetarna. Och då kan 
ledaren använda andra kanaler för att skapa relation med medarbetarna. Så som e-
postmeddelanden, videos, poddar och så vidare. Något format som passar dig som VD:n eller 
chef. Som gör att medarbetarna lär känna dig mer. Men problemet med detta är att du inte får 
lära känna medarbetarna så mycket. Vilket gör att relationen er emellan inte stärks så mycket. 
Så använd detta tips mer som komplement till de andra. För att nå maximal effekt för relation. 

Summering – 6 Sätt att Stärka Relationer För en Ledare 
Säkerställ att du som ledare, VD och chef är tillgänglig och öppen för medarbetarna. Att du 
inte stänger ute dem. Utan snare ser dem och uppmanar dem till att skapa relation med dig. 
Ge dina medarbetare tid. Så ni kan skapa relation och så att du kan bli och förbli en ledare. 
Passa på att intrigera med dina medarbetare så mycket som möjligt. Särskilt när du har tid vid 
kaffeautomaten, pauser, luncher och så vidare. Försök även att besöka och samla dina 
medarbetare om du inte kan nå dem på daglig basis. Och sist. Stärk relationen med dina 
anställda. Genom exempelvis e-postmeddelanden, videos, poddar och så vidare. Men detta är 
bara ett komplement till alla andra tips. Då riktiga relationer byggs på riktiga fysiska möten. 
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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. 

 
 
 


