
Delegering ger resultat.
Delegering får oss att växa. 

I rollen som specialist utför du arbete. I rollen som chef utför du arbete genom andra. Ditt 
viktigaste verktyg för att göra detta är delegering. Men din främsta uppgift är inte att 
fördela och följa upp. Din främsta uppgift är att hjälpa kollegor och medarbetare att lyckas. 
Delegering är metoden som gör att människor växer. Det är metoden som gör att vi når 
mer av vår potential och med det nås även bättre resultat i verksamheten. 

Detta dokument är en lathund för att komma ihåg de praktiska stegen i delegering. En 
muntlig genomgång finns i podden ”En kaffe med reflektion”, avsnitt tolv ”Delegering”. 
Klicka här för att lyssna >
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Resultatet med delegering är att montera över ägarskap.
Målet med delegering är medarbetarskap. 

Delegering är ett sätt att stegvis montera över kunskap och färdighet till någon annan. I takt med att 
erfarenheten ökar,  kvalitet och stabilitet i leverans infinner sig kan även ägarskap stegvis monteras 
över. Målet med delegering är en situation då ansvaret har bytt plats. När delegering är en naturlig 
del av en arbetsplats finns möjlighet att uppnå en hög grad av självgående och medarbetarskap. 
Medarbetarskap är en situation där arbete i liten utsträckning behöver styras och kontrolleras.  Istället 
visar alla eget initiativ och tar ett större ägarskap. Färre saker faller mellan stolarna. Personer leder sig 
själv och växeldrar tillsammans med andra när behov finns.  

Vägen till medarbetarskap består av åtta steg

1. Anställda agerar på instruktion
Första steget är en situation då specialisten väntar på instruktion. För specialisten är arbetet 
fragmenterat. Vid tillfällen då alla bitar kastas upp i luften och nya förutsättningar råder behövs 
nya instruktioner eftersom specialisten saknar helhetsperspektiv och saknar rätt förutsättningar att 
prioritera om. 

2. Förståelse monteras över
Information om uppgifter, område och ansvar sker. Detta innebär att en kognitiv försåelse monteras 
över. Praktiskt betyder detta flera olika tillfällen av samtal och informationstillfällen.

3. Färdighet monteras över
Alla är nybörjare i början och all kunskap behöver läras in bit för bit. Färdigheter monteras över och 
byggs upp i form av imitation och repetition. Gå vid sidan om eller ”lärlingmetod” är benämningar 
som används för detta steg. 

4. Erfarenhet byggs upp
I takt med att uppgifterna repeteras byggs det undan för undan upp erfarenhet och säkerhet i 
utförande.

5. Ansvar flyttas stegvis över
I takt med att erfarenhet byggs flyttas successivt ansvaret över. I takt med ansvaret ökar även 
medvetenheten kring agerande och dess konsekvens. Den kognitva förståelse som introducerades i 
steg två får i steg fem en förankring i verkligheten.  

6. Ägaransvar
I takt med att ansvaret stegvis flyttas över får mottagaren till slut hela ansvaret. Det innebär även 
ägarskap för uppgift och dess resultat. 

7. Eget initiativ
Den kognitiva förståelsen, förankring i verkligheten tillsammans med eget ansvar ger förutsättningar 
till en vidgad medvetenhet. Förmågan att abstrahera komplexitet har ökat och därigenom även 
självbevarelsedriften att agera proaktivt. Förmågan att se direkta och indirekta beroenden i 
versksamheten ökar. ”Världen” går från att vara fragmenterad till större helhetsförståelse. Beteenden 
som kommer med helhetsperspektiv tillsammans med självbevarelsedrift utifrån ett ägarskap resulterar 
i högre nivåer av initiativtagande.

8. Medarbetarskap
I takt med att fler medarbetare har ansvarsområden samt förståelse för helhet sitter färre och väntar 
på instruktion. Medarbetare agerar självgående, samarbetar frivilligt och växeldrar med andra i högre 
utsträckning. I den här situationen agerar man utifrån en större förståelse och har därmed expanderat 
vad den egna rollen innebär. Färre saker faller mellan stolarna då man även agera utanför sin egen roll. 
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Nivåer av ägarskap.
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Ägarskap och ansvar innebära olika nivåer. Vem äger, vem ansvarar och vad ägs inte? Vägen till 
ägarskap sker i tre nivåer. 

C - Upplärning
Nivå C är första nivå. Du har inget ägarskap eller ansvar för området men du är under upplärning. 
Innan aktiviteter genomförs stämmer du av med ansvarig. Efter det att aktiviteter har genomförts äger 
möten rum med information och återkoppling tillsammans med ansvarig (nivå B). 

B - Ansvarig
Nivå B-nivå är ansvarig men inte ägare. Du är ansvarig men behöver inte rådfråga, konsultera 
eller resonera med någon annan. Aktiviteter ligger helt i ditt ansvar att utföra men resultatet ska 
rapporteras till dess ägare. Ägaren av området har därefter sista ordet och kan be om rättning. Du 
ansvarar för uppgifterna men du äger inte resultatet och inte heller dess konsekvenser varken positiva 
eller negativa. 

A - Ägare
Här är områden du äger fullt ansvar för. Du behöver inte rådfråga någon. Du behöver inte rapportera 
till någon. Det är ditt ansvar och du utför uppgifter utifrån eget omdöme. Uppgifter och ansvar på den 
här nivån är vanligen inkluderat i din rollbeskrivning. Du ansvar för resultatet inklusive dess positiva 
och negativa konsekvenser. Beroende på verksamhet och belastning kan du ha mandat att i din tur 
delegera ansvar och ägarskap till någon annan. 

Engagemang eller passivitet är en konsekvens
En verksamhet som till stor del bygger på att medarbetare väntar på instruktion bygger automatiskt in 
passivitet och låga nivåer av engagemang. Delegering kan ske till nivå C och B men om medarbetarskap 
ska uppnås bör målet vara nivå A. När A-nivå har nåtts har det skett en total överflyttning av 
ansvarstagande från en person till en annan. I och med detta finns även möjlighet att få de effekter 
A-nivå ger i form av högre engagemang, motivation samt eget driv. 
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Att montera över ansvar från en person till en annan handlar om handlar om lärande och förståelse. En 
del lärande kan försås genom information och abstraktion (sk prästmetod) och annat lärande uppnås 
genom att först göra och därefter förstås (lärlingmetod). I stegen nedan sker en blandning av både 
information samt imitation.   

Steg 1 - Jag gör och förklarar
Första steget i delegering i praktiken är att jag gör och du tittar på. Jag förklar vad jag gör och 
även varför jag gör som jag gör. Det vill säga vi går praktiskt igenom det nya området tillsammans. 
Beroende på hur komplext området är kan detta steget upprepas flera gånger. Ägarskap är på nivå C.

Steg 2 - Du gör och frågar, jag stöttar
I steg 2 då är det du som gör på egen hand men jag är med som stöd. Du kan ställa frågor och jag 
hjälper till i den utsträckning du behöver. Vi är fortfarande i situationen tillsammans med den stora 
skillnaden att jag tar ett kliv tillbaka och det är upp till dig att ta initiativet och utföra. Ägarskap är på 
nivå C.

Steg 3 - Du gör, konsulterar/rapporterar
I det här steget är det du som utför men du konsulterar innan du börjar. I konsultationen berättar du 
hur du tänker,  vad du har planerat och hur uppgift eller aktiviteten ska genomföras. Du konsultera 
innan men inte under tiden. Efter uppgiften är gjort sker en rapportering med information om vad som 
har hänt, en avstämning. Ägarskap är på nivå C. 

Steg 4 - Du gör och rapporterar 
I steg fyra gör du på egen hand. Du gör på egen hand men utan att konsultera. Du är själv ansvarig 
men efter utförd uppgift  sker det en avstämning och rapport. Ägarskap är på nivå B. 

Steg 5 - Du äger och gör själv
Nu har du kommit till steg fem. Ägarskap och ansvar ligger nu helt och hållet hos dig. Du startar upp, 
genomför enligt egen planering och omdöme. Du väljer också hur, det vill säga på vilket sätt du vill 
genomföra uppgiften. Du har eget ansvar och det är upp till dig att bestämma vad som fungerar 
bäst men du äger också ansvaret för alla positiva och negativa konsekvenser. I det här steget har du 
möjlighet att till fullo förstå hur ditt område interagerar med andra områden. I och med en vidgad 
medvetenhet kommer du även att kunna ställa dig själv frågor kring framtidscenarion det vill säga 
”vad skulle hända om vi gjorde si” eller ”vad skulle hända om vi gjorde så”?

Delegering i praktiken.
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Situationsanpassat ledarskap. 

Direkt ledarskap vs coachande ledarskap
Ledarskapet ändras beroende på vilket steg i delegeringen du befinner dig i. Anställda som agerar 
på instruktion kräver ett direkt och styrande ledarskap, det vill säga ”gör xyz, var klar innan lunch”. 
Ett ledarskap under upplärning är därför initialt direkt och styrande men går successivt över till att bli 
alltmer coachande. Från ”gör detta” till ”vad blir konsekvensen om du gör följande” eller ”vilka fler 
alternativ finns ”? 

Vad skulle hända om?
Coachande ledarskap i praktiken innebär att ställa en serie av ”vad skulle hända om” - frågor. Det 
handlar inte längre om att tala om för någon annan vad de ska göra utan att provocera fram en 
situation där mottagaren behöver tänka kring framtida konsekvenser på egen hand. Ett effektivt sätt 
att förankra verkligheten är att mottagaren får känna konsekvensen av egna ageranden vilket innebär 
både dess positiva och dess negativa konsekvenser. Om fel begåtts och konsekvensen innebär tio 
extra arbetstimmar över helgen är sannolikheten mindre att samma fel begås igen.   

Ett direkt ledarskap har sin plats och det finns fördelar i form av exempelvis hastighet men en nackdel 
är att det även resulterar i passivitet. Mottagaren agerar inte på egen hand,  visar inte ägarskap utan 
väntar på instruktion. 

Ett coachande ledarskap har sin plats. Det hjälper mottagaren att expandera sin egen medvetenhet 
och hitta egna vägar fram. Coachande ledarskap ska inte alltid användas. Det fungerar generellt bättre 
med seniora medarbetare,  i mer abstrakta situationer med högre nivåer av komplexitet där flera 
alternativ kan vara både rätt och fel på samma gång samt i de senare stegen i delegeringsprocessen.  
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Vad ska delegeras? 

Börja med en inventering av dina aktiviteter. Vad ska delegeras? 

Steg 1 - Ska göra själv
Detta är saker du ska göra själv, det ligger i din roll. Är du chef bör du inte delegera ansvaret att 
rekrytera personal, genomföra medarbetarsamtal eller korrigerande samtal. Detta är exempel på 
aktiviteter som inte delegeras. 

Steg 2 - Bör göra själv
Inom det här området hittar du aktiviteter du bör göra för du har mest erfarenhet och kompetens. 
Har du tio års erfarenhet och andra bara fem är det troligt att du kan mer. Du kan mer, har mer 
erfarenhet och mer kompetens. Detta är aktiviteter du bör fortsätta att göra på grund av att du har 
högre förmåga. 

Steg 3 - Kan delegeras
Här hittar du områden och aktiviteter du kan delegera. Det kan vara att du har högre kunskap, 
kompetens och förmåga på grund av erfarenhet. Det kan även gå snabbare om du gör det men du 
arbetar genom andra och då ska du undan för undan släppa på områden och låta andra båda utföra 
och växa med ansvar. Detta är områden som tar tid att delgera och kräver tålamod. När ansvar och 
ägarskap monterats över inom dessa områden kan följdeffekter i form av medarbetarskap uppnås 
(detta är ägarskap på nivå C, se sida 3).  

Steg 4 - Behöver göras av andra
Här hittar du områden som behöver göras av andra även om du inte är på plats. Uppgifterna behöver 
utföras även om ingen kontrollerar, påminner eller inspirerar. Det kan dock vara på sin plats att få en 
avrapportering efterhand (detta är ägarskap på nivå B, se sida 3).
 
Steg 5 - Ska göras av andra
Här hittar du aktiviteter som ska göras av andra personer. Det bör finnas i deras rollbeskrivning (detta 
är ägarskap på nivå A. Se sida 3). 
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Hur gör du i situationen där du är följaren men den som leder har brister? Hur hanterar du situationen 
då du behöver leda ledaren? Detta är en form av omvänd delegering. Du behöver hjälpa ledaren att 
leda dig på ett bra sätt. Det du kan göra är att ställa vissa kontrollfrågor. 

• Vad ska göras mer specifikt? Om ledaren målar med stora penseldrag kan du behöva få 
uppgiften mer specificerad. Det motsatta är också möjligt. Om uppgiften är för detaljerad be 
om en genomgång av det övergripande.   

• Varför ska uppgiften göras? Finns det ytterligare situationer eller personer som också påverkas 
av att uppgiften genomförs du behöver känna till? 

• Hur ser ansvaret ut? Är detta på nivå A, B eller C? Lämnas uppdraget över under förespegling 
att det är nivå A men senare styrs i detalj? Hur ser ansvarsområdet ut? 

• Hur ska uppgiften genomföras. Är det ansvaret på nivå C eller B behöver du få en uppfattning 
kring vilka förväntningar som finns avseende huret.  

• Vilken typ av stöd och stöttning behöver du för att kunna genomföra uppgiften? Har du 
kunskap och erfarenhet? Behöver du tillgång till resurser för att genomföra uppgiften? Det 
kan vara datorer, lokaler, inloggningar, nätverk av personer att samarbeta med. Har du rätt 
förutsättningar?  

• Vad finns det för deadline? När ska det vara klart och vad finns det för olika hållpunkter?  

• Finns det några KPI:er? Är det något som pågår under längre tid behövs det kanske olika 
avstämningar längs vägen? Hur vet du när du är klar? 

• Förutse problem det vill säga olika potentiella framtidsscenarion. Vad gör vi om x, y eller z 
sker....? 

• Information till omgivningen. Informera omgivningen kring uppdraget samt nivå av mandat det 
vill säga C, B eller A-nivå.  

• Skriftlig uppdragsbeskrivning. Detta är en bra metod att bromsa upp tempot något. Gå igenom 
ovanstående punkter och få uppdraget på plats i text. Genom att göra detta sätter det också 
ledaren av samarbetet i en position att bättre förstå vad som är viktigt att förstå i rollen som 
följare. Får du ingen uppdragsbeskrivning kan du sammanfatta hur du förstått uppgiften och be 
om återkoppling. Ni hjälper varandra i samarbetet genom en skriftlig uppdragsbeskrivning. Men 
det går inte att ha skriftligt på allt. Använd med omdöme.  

• Samarbetar du med någon som enbart lämnar uppgifter och ansvar på nivå C och B men inte 
A? Detaljstyrning och kontrollbehov är vanligen kopplat till brister i tillit. Det kan vara personligt 
riktat men även ett mer permanent inslag hos olika personer. Ta upp området för diskussion. 
Att välja ett arbete som passar dig som person innebär mer än att bara välja innehåll. Ta en 
funderare på vem du själv behöver som din chef. 

Sammanfattningsvis är detta olika punkter du kan använda för att hjälpa någon att leda. Det som 
fungerar för en person behöver inte nödvändigtvis fungera för en annan person. Er gemensamma 
uppgift är att säkerställa att ni bli bättre tillsammans. 

Omvänd delegering.
Att leda ledaren. 
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