
Från teori till praktik i coronatider 

Ledarskap under lång tids stress 22 oktober 2021

Hur kan vi skapa rätt förutsättningar för ett hållbart ledarskap 

under lång tids stress?

Vi måste rusta organisationen nu – innan 

nästa kris kommer. Om vi stärker 

förutsättningarna för chefer och 

arbetsplatser med bra stödfunktioner som 

ställer upp, tydliga rutiner, beslutsutrymme 

och korta beslutsvägar så klarar chefer och 

arbetsplatserna den här typen av kriser på 

ett bra sätt. 

Nästa webbinarium är den 12 november 2021 Att skapa tillit och hantera konflikter. 

Länk finns på SKR:s kalendarium.

Kontakta gärna franteoritillpraktik@skr.se Mer information finns 

på stödlistan. 

Läs mer

• Chefoskopet, från Suntarbetsliv: här

• Tips på material från Aida Alvinius:

― Artikel

― Reflektionsverktyg

― Vad är en kris

― Känslohantering

― Ledarstrategier

― Ladda energi 

― Förändringsledarskap

• Artikel från Gerry Larsson, här

Möjliga nästa steg

• Bygg vidare på de resurser och fungerande arbetssätt ni 

redan har

• Samla in lärdomar från kriser (exv. pandemin) för att utbilda 

nya ledare i krishantering

• Säkra goda organisatoriska förutsättningar för ledarskap, 

både i vardag och i krissituationer – använd Chefoskopet!

• Använd materialen i listan till höger som ett stöd för att 

skapa rätt förutsättningar för ett hållbart ledarskap i  er 

verksamhet

Tips från tidigare webbinarier

• Vägledning för psykisk hälsa under pandemin – stöd till chefer och HR, här

• Samtals och aktivitetsguide för psykisk hälsa på arbetsplatsen, här

• Checklista med fokus på chefens arbetsmiljö, här

• Verktyg för After Action Review, här

• Informationsmaterial och Film om After Action Review

• Film om Resiliens, här

Vad kan vi arbeta mer med?

• Skapa utrymme och struktur för reflektion på arbetsplatserna – både enskilt och i grupp och använda de verktyg som finns

• Förbereda organisationer så att det finns en krisberedskap och resiliens i organisationerna

• Stötta nyare chefer genom exempelvis förebilder, handledning eller mentorskap från erfarna chefer

• Kollegialt stöd för chefer och att skapa strukturer och förutsättningar för att det finns kontinuerligt och regelbundet

• Skapa mening och möjligheter att härbärgera och hantera händelser

• Det går att stötta ledarskapet på individuell nivå med stöd, utbildning och handledning kopplat till personliga egenskaper (exempelvis 

trygghet), erfarenhet, kompetens, kommunikation och ledarskap

• På organisatorisk nivå finns det mycket vi kan göra för chefer – titta på deras arbetsuppdrag, vardag, vilka uppgifter som bör ligga på 

chefer och vad som bör ligga på stödfunktionerna, hur många medarbetare varje chef har

• Engagera central samverkansgrupp samt högsta ledning både på tjänstemannanivå och politisk ledning i arbetsmiljöarbetet och 

chefers förutsättningar – utan att det ”blir politik” av de insatser som sker

Vad är det viktigaste vi tar med oss?

• Beslutsfattande under kris är komplext – det behövs mod att fatta beslut med den information som finns. Det 

är lätt att vara efterklok och glömma att ett handlingsalternativ inte var tydligt när beslutet fattades. 

• Långvarig lågintensiv stress kan i organisationen och för cheferna leda till tunnelseende, stereotypt 

tänkande, överdrivet aktivitetsbehov, brist på delegering, passivt informationsmottagande och ”groupthink”

• Chefens korstryck (från medarbetare, ledning, media och externt) är viktigt att komma ihåg

• Tänk efter före - forskning stödjer att de chefer och organisationer som är förberedda på kris och erfarna 

klarar svåra och stressiga situationer bättre. Det stärker att vi behöver satsa

Verktyg och material samlas på Stödlistan för chefer och HR

1

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/attskapatillitochhanterakonflikter.55736.html
mailto:franteoritillpraktik@skr.se
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/
https://chefoskopet.suntarbetsliv.se/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/10/Corona-som-strukturell-kris.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/10/Reflektionsverktyg-chefer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hE8QbJwbFBE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=M39NV-Ur-yI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cMmAEgmid_4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4nhdKXrTr-s
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/10/Total-Defense-Published-Version.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/02/V%C3%A4gledning-f%C3%B6r-psykisk-h%C3%A4lsa-under-pandemin-%E2%80%93-st%C3%B6d-till-chefer-och-HR-1.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/03/210319-Samtals-och-aktivitetsguide-f%C3%B6r-psykisk-h%C3%A4lsa-och-v%C3%A4lbefinnande-p%C3%A5-arbetet.pdf
https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/chefens-arbetsmiljo/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2020/12/20201127-AAR.docx
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/01/AAR_kort_nov_20.pdf
https://player.vimeo.com/video/485977894
https://www.katastrofpsykologi.se/utbildning-och-ovning/videofilm/covid-19-videofilmer/resiliens/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/

