När du vill bli chef,
måste du kunna axla och utveckla ledarrollen
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Inspiration från en originalartikel av Clara Lövenhamn publicerad på metro.se

”Ledare skapar sig själva – de föds eller formas inte till det”
– Will Schutz, 1925-2002, skapare av FIRO-teorin.

Var påläst
Det finns många olika listor på internet om vilka böcker i ledarskap som är intressanta och utvecklande. Läs några av dessa och bilda dig en uppfattning
om vad som krävs av dig. Några viktiga områden att utveckla är,
-

Coachande ledarskap.
Gruppdynamik.
Motivation.
Arbetsrätt.
Beslutsfattande.

En genväg är att gå en praktiskt orienterad ledarskapskurs där du får testa
ditt aktiva handlande gentemot andra personer. De kommer att bemöta dig
och dina tankar och ge dig utvecklande feedback på vägen.
Testa olika ledarroller
Det finns en mängd olika möjligheter att testa ledarskap på olika arenor. Du
kan vara tränare, vara aktiv i föreningslivet eller i en ideell organisation. Du
får då möjlighet att testa dig själv som ledare; att leda en grupp mot förväntat resultat.
Det är viktigt att du utsätter dig för situationer som är jobbiga för dig. Det är
först då du utvecklas. Det innebär återkommande reflektion och feedback.
Var bra på det du gör
Du kan inte läsa dig till ett bra ledarskap, det måste du aktivt träna dig till.
Men, du kan träna dig att omsätta olika teorier i praktiken. Det är dina erfarenheter och din kompetens som eftersökts.
En bra och äkta ledare arbetar med öppen, ärlig och rak kommunikation. Han
eller hon får medarbetare att växa personligt och professionellt. En ledare
vaknar på morgonen och tänker på hur han/hon ska utveckla sina medarbetare under dagen.
Prata med din nuvarande chef
När du testat dig fram via litteratur och praktisk erfarenhet av gruppdynamik
ska du berätta dina intentioner för din chef. Om du har en bra chef kommer
han/hon att hjälpa/guida dig vidare mot det du behöver utveckla. Du kan få
mer ansvar, vara projektledare och kanske gå en internutbildning. Det är
önskvärt att du har en mentor som kan följa dig på vägen mot din egen framtid.
Nätverka, nätverka & åter nätverka
Dina kontakter är guld värda. Om du inte har de kontakter som behövs är det
dags att börja skapa nätverk. Underhåll dina profiler på sociala medier och
LinkedIN. Bli expert på ditt område. Skriv intressanta artiklar, vlogga och gör
annat som visar upp din kompetens och expertis online.
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