
NI
NA

KA
RL

SD
OT

TE
R

Hör 
gärna av 
dig med 

synpunk-
ter och 

förslag på 
ämnen!

Nina Karlsdotter är coach 
och vd för Karlsdotter ledar-
skap AB

I    
mars fyllde jag 40 år, vilket på många sätt blev en milstolpe i 

mitt liv. Jag  har nu tittat i backspegeln för att kunna göra kloka 

val i framtiden. En person dök upp i mitt huvud när jag började 

kartlägga det jag gjort och varit med om hittills. Det var Robert, 

min coachtränare i USA, som brukar lägga handen på min axel 

varje gång vi ses och säga: ”Remember, when the pupil is ready, the 

teacher will appear”.  Vid dessa tillfällen har jag blivit lite provocerad 

och undrat vem denna lärare är som ska komma när jag är redo. 

I mitt liv strävar jag efter balans, även om jag i delar av livet upplevt 

starka vindar, ja, rent av stormar ibland. Jag vill absolut inte ha stiltje 

för då kan min båt inte segla. Stormarna vill jag också undvika, de 

får mig ur kurs. En lätt utmanande bris balanserar mitt inre och min 

interaktion med omgivningen. 

STORMAR HAR KOMMIT NÄR jag minst anat det, med stora 

förändringar och flera utmaningar att hantera. De senaste fem åren 

har kantats av förluster men också glädjande segrar. Skilsmässa, nära 

anhörigs död och geografiska uppbrott, men också ett nytt hus, en 

företagsstart och ett bröllop. Stundtals har stormarna varit svåra att gå 

igenom, men jag har haft en tro på att de skapar utveckling och mer 

erfarenhet. Med tiden har en insikt växt hos mig; läraren som Robert 

pratar om är jag själv! Tänk om det är precis det som förändrings-

processer handlar om, att när vi har tillräckligt med insikt och kun-

skap kan vi själva börja träna på ett nytt sätt. Vi kan på egen hand leda 

oss själva framåt!

Nu är det snart semester och kanske läng-

tar du också efter ett lägre tempo och tid för 

reflektion. Som chef är det vanligt att stå 

inför både utmaningar och förändringar, 

där du ska leda både dig själv och andra. 

Låt sommaren vara en tid för återhämt-

ning, då din båt får guppa i en vik. 

Ta dig tid att trimma seglen och 

vänta in den utmanande brisen 

som leder dig på rätt kurs in i 

framtiden.

En lätt utmanande
bris leder dig 
i rätt riktning
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1. Målstyrningstrenden. Det verkade 

funka i USA, men svenskar presterar 
bättre om man inte har för strikta mål 
utan mer öppna diskussioner om kvalitet.

2. Besvärliga medarbetare. Just nu 
verkar det vara en tuff inställning som 
gäller: det finns inte så mycket tolerans 
med dem som inte funkar.

3.  Personliga mål. Massor av chefer är 
i full gång med systematisk maratonträ-
ning (”sub 4”), men andra tänker mer 
visionärt och sätter sin egen kurs mot 
”önskat läge”.

VI HÖR ATT CHEFER SNACKAR OM:

En ny bok Så lyckas du som 
chef ges ut den 30 maj av Eker-
lids förlag. Författare är Posi-
tions krönikör Nina Karlsdotter 
och redaktör Dag Bremberg, 
och vi avstår från att göra någon 
bedömning av bokens kvaliteter. 
Läs ett kapitel av boken på sid 
18–21.

Gerhard Bley, vd för O. Kavli 
AB, har skrivit en ovanligt 
öppenhjärtig bok: Instinkt eller 
insikt.

Bley berättar om sina till-
kortakommanden, om sin 
oförmåga att prioritera klokt 
och om hur han börjat finna en 
balans i livet.  Han predikar ett 
empatiskt ledarskap baserat på 
dessa hörnstenar:

1. Öppenhet.
2. Insikt om egna reaktioner.
3. Neutralisering av egna drivkrafter.
4. Integritet kombinerat med lojalitet.

De som säger upp sig har värde-
fulla synpunkter på vad som kan 
förbättras på arbetsplatsen. Det 
kan ge insikt om hur företag kan 
behålla och vårda de medarbetare 
man vill ha kvar.

Det är ett av råden i nya, välskriv-
na boken med den svengelska titeln 
Talent management i praktiken. 

I slutordet poängteras klokt att ”alla har talang på 
något område… och alla kommer att behövas i fram-
tiden”.

Lyckas som chef

Lär av avhopparna

Kavlichefen talar ut
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