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De första 90 dagarna som chef  

 

Gör en plan   

Det finns ingen exakt vetenskap om att det gäller att lyckas inom de första 90 da-

garna men efter ungefär 3månader kommer den sk smekmånaden att vara över 

och förväntningar på leverans och resultat bli allt tydligare. Beroende på vilken typ 

av roll du har och i vilken typ av organisation ( Start-up, turnaround, tilllväxt, eller 

stabilt och framgångsrikt) kommer också ditt fokus att behöva vara lite olika.  

Ju snabbare du kan analysera nuläget och utifrån nuläget skapa en plan för de 

första tre månaderna, desto säkrare är det att du lyckas, och att din egen inskol-

ning” i chefsrollen blir så kort som möjligt.  En plan för första dagen, första veckan 

och sedan första, andra, tredje månaden bör innehålla bland annat följande fokus-

områden:  

Framgångsfaktorer och nyckelområden 

Snabb inlärning  

Har en plan för snabb och fokuserad inlärning. Hur kan du snabbt hitta kunskap, 

förstå både historien och planen framåt, känna in värderingar och beteendemönster 

och veta vem som är bra på vad.  

Tydliggör förväntningar  

Gå igenom med såväl chef som ditt team och kollegor vad förväntningarna är på 

din roll och ditt uppdrag? När förväntas du leverera resultat och hur mäts ditt och 

ditt teams framgång. 

Quick –wins  

Skapa i din plan en möjlighet att snabbt få till stånd förbättringar eller framgångar. 

Använd lärdomar och resultat för att skapa förutsättningar i teamet för att jobba mot 

de övergripande målen.  

Bygg ditt team  

Oavsett om du har ett nytt team, är ny chef över gamla kollegor eller tar över ett 

team behöver du snabbt bygga ditt team. Vem har vilken roll, var finns styrkorna 

och på vilket sätt kommer du att kunna coacha och leda? Gör en inventering av nu-

läget och koppla till strategier och mål, gör nödvändiga förändringar och var tydlig 

med din ledarfilosofi och förväntan.  

Bygg nätverk och relationer  

Stärk och bygg de relationer och samarbeten som du behöver för att lyckas. Säker-

ställ att du förstår såväl den organisatoriska strukturen som de mer informella struk-

turerna.  

Led dig själv 

Att leda andra handlar också om att leda sig själv. Att ha tid för reflektion och att se 

sig själv ”från ovan” mellan varven för att se vad går bra och var behöver kursen 
korrigeras. Det handlar även om att skapa tid och utrymme för att ha balans och att 

ha eget support och stöd.  
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Viktiga frågor att ta med i planen  

 

• Vad är strategi och målbild? Kommer strategierna att säkra målbilden?  

• Hur väl lever organisationen efter dessa? Varför inte? Vad behöver änd-

ras?  

• Vilka är huvudprocesserna? Fungerar de tillfredsställande? Varför inte?  

• Inom vilka områden kommer organisationen att ha stora utmaningar 

närmsta året? Vad behöver du ta tag i omgående för att möta dessa?  

• Vilka möjligheter och vilken potential finns outnyttjad? Hur tar du tag i 

denna?  

• Vem sitter på den kunskap du behöver? Chef, kunder, team, kollegor?  

• Vilka förändringar behöver göras på kort sikt? På lång sikt?  

• Vilka beteenden är kritiska för att snabbare nå målen?  

• Vilka hinder behöver undanröjas?  

• Hur kan teamet jobba bättre tillsammans?  

• Vilka möten behövs för att få en snabb utväxling på resultatet?  

Vilka möten kan tas bort?  Kan formen ändras? Innehållet?  

• Vilka personer i teamet kan stötta utvecklingen? Vilka behöver själva stött-

ning? Förändrade roller?  

• Hur skapar jag utrymme för egen reflektion? Egen feedback? Rådgivare? 

• Vad är målet dag 1?  

• Vad är målet efter första veckan?  

• Efter första månaden?  

• Efter andra månaden? 

• Efter tre månader?  

 

 

 

 

 

 


