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Utmaningar för ledare i Coronatider

• Komplext skeende och bitvis kaosartat händelseförlopp. 
Svårt för alla att förutsäga och hantera. 

• Längden på krisförloppet är en viktig faktor. Vi vet inte hur 
länge det kommer hålla på. Det skapar osäkerhet. Vi 
människor ogillar osäkerhet. Det hämmar långsiktighet och 
planering.

• Alla ledare tvingas bli smittskyddsexperter. 
• Svårt att lugna vissa individer. Det finns alltid några frågor 

till att förväntas ha svar på. 
• Bristen på närvaro och kontakt med medarbetarna. 
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Lärdomar

• Vi människor anpassar oss väl till nya förutsättningar. Vi 
habituerar. Många organisationer har fått syn på arbetssätt som 
inte är optimala. Det kommer påverka arbetslivet på lång sikt. 

• Ledare som har välfungerande grupper klarar även en 
påfrestning som pandemin. 

• Grupper med konflikter eller låg grad av psykologisk trygghet 
fungerar sämre under en kris. 

• Ledarens egen oro smittar av sig på teamet och organisationen. 
Lätt att bli rädd, men att dra sig undan skapar distans.

• Led med tillit, tydliga beställningar och delegering istället för att 
leda med fysisk närvaro, kontroll och att bocka av saker. 

• Vi är olika. Vissa medarbetare trivs väl att arbeta hemifrån. 
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Medskick och tips
• Upprätthåll verksamheten. Man mår bra av att jobba på  Ta 

hand om dig själv. 
• Du måste orka själv för att lyckas som ledare över tid. Se till att 

få tid för återhämtning och pauser under dagen. 
• Lämna skärmen! Se till att röra på dig. Kör gåmöten fysiskt ute 

eller över telefon för att få kontakt och motion på köpet. 
• Kommunicera mera. Det är bättre att kommunicera även när 

saker är oklara. Det skapar trygghet i ovissa tider. 
• Täta avstämningar med dina medarbetare när det är stora 

förändringar. En vecka kan vara en evighet i en kris. 
• Glöm inte bort det strategiska arbetet i ledningen. Delegera och 

fördela gärna detta arbete på fler i ledningsgruppen.
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