
Det är inte alltid lätt att komma överens inom ett före-
tag speciellt inte när man varit polare sedan länge. Något 
som vi har märkt inom vårt företag är hur viktigt det är 
att stiga in i sitt ledarskap och förstå att man måste skilja 
på sina olika roller beroende på vilka grupp man interag-
erar med för tillfället.

Oftast så ser rollen som kompis annorlunda jämfört 
med rollen som medarbetare eller rollen som chef. Man 
kommer att tvingas till att ta tuffa beslut som ibland kan 
påverka ens relation just eftersom man inte har skiljt på 
vilken roll man har för tillfället.

Som polare behöver man sällan ta jobbiga beslut och 
sällan ta samtal om personlig utveckling eller liknande, 
vilket dock inte kan vara helt fel även i en kompisrela-
tion. Poängen är att det är viktigt att veta var man be-
finner sig i gruppen och i vilken fas gruppen befinner 
sig i för att kunna göra smarta beslut och kunna parera 
onödiga konflikter. Men framförallt se till att det som 
händer i företaget stannar i företaget och inte går ut 
över den relation man har utanför företaget.

Lyckas man med dessa saker och ser till att ha en genu-
int genomarbetad och bra företagskultur så är man bra 
bit på vägen mot bättre resultat och ett mer hälsosamt 
företag.

- Kan ni ge ett exempel där problemet 
förekommer?

Polare 1 som är VD har fått reda på att Polare 2 som är 
ekonomichef, inte skött bokföringen på ett korrekt sätt 
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och därmed sett till att sätta företagets framtid i fara. 

Polare 1 inser att han måste ta upp detta och se till att 
diskutera med Polare 2 vad som har hänt. När det sen-
are kommer fram att Polare 2 helt enkelt inte skött sitt 
jobb utan istället latat sig så tvingas Polare 1 att tillrät-
tavisa Polare 2 och få honom att förstå hur viktigt det 
är för företaget vi sköter vår ekonomi. Polare 2 känner 
sig kränkt och tycker att polare 1 har gått åt alldeles 
för hårt och när han träffar polare 1 utanför skolan så 
vägrar han att hälsa trots att det är utanför skoltid och 
företagstid.

Detta är klassiskt exempel på när man tar kritik inom 
företaget personligt och får för sig att kritik och up-
pmaningar inom företaget handlar om ens person-
lighet och ens roll utanför företaget. Detta när det i själ-
va verket endast handlar om den uppgift och roll man 
har inom företaget.

- Vad borde man ta med sig då?

Att lära sig att ta kritiken på ett bra sätt och att inte ta 
det personligt.

Se till att prata igenom era roller i företaget och hur ni 
kan se till att skilja på företagsrollen och kompisrollen.
Framförallt, lägg vikt på kommunikationen och se 
till att så att den är rak och tydlig för att slippa miss-
förstånd.

Men, framförallt, ha kul, visa respekt och ta inte allting 
på för stort allvar.

Att vara polare i företaget


