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Sekt ionen Personal  

Introduktion av chefer 

Det här är ett generellt stöd för introduktion av nya chefer vid Lunds universitet 
och utgör ett komplement till de rutiner som finns för introduktion av nyanställda.  
 
Upplägg 
För att ge varje ny chef så bra förutsättningar som möjligt att utföra sitt uppdrag 
bör introduktionen bestå av: 

1. Introduktion i chefsrollen 
2. Introduktion till arbetsplatsen 
3. Stöd och kompetensbehov 
 

Ansvar – till dig som är chefens chef 
Både den överordnade chefen och den nya chefen har ett gemensamt ansvar för 
att introduktionen ska bli bra och fungera väl. Det är dock den överordnade 
chefen som har huvudansvaret för introduktionen av den nya chefen. Det är bra 
om ni utser en person som introduktionsansvarig och att samordnar 
introduktionen till chefsrollen med introduktionen till arbetsplatsen. 
 
Syfte 
En bra genomförd introduktion bidrar starkt till att den nya chefen känner sig väl 
mottagen, snabbare förstår sitt uppdrag och kan komma in i arbetet. Detta gynnar 
såväl verksamheten som arbetsmiljön. 
 
 
Tips till den nya chefen - reflektera 
Många nya tankar och funderingar kommer att dyka upp under introduktionen. 
Det är viktigt att reflektera och kunna gå tillbaka – det kan därför vara bra att föra 
anteckningar i en loggbok under introduktionen (och gärna även framöver). 
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Del 1 - Introduktion i chefsrollen 
Genom att träffa nyckelpersoner i den större organisationen ges den nya chefen 
möjlighet att skapa sig en helhetsbild av verksamheten i stort. Det öppnar upp för 
att reflektera och uppmärksamma olika personers beskrivningar på framgångar, 
möjligheter och problem, orsakssamband mm. Utifrån detta kan chefen sedan 
hitta sitt sätt att leda sin del av verksamheten. Tänk noga igenom vilka personer 
som är viktiga för den nya chefen att träffa. 
 
Ett tips är att det ibland kan lämpa sig med ett möte där flera olika aktörer deltar 
för att göra bilden av ett område tydligare. 
 
Överordnad chef 
Syftet med mötet är att överordnad chef får möjlighet att ge den nya chefen en 
helhetsbild av verksamheten och den större organisationen. Det ger goda 
förutsättningar för den nya chefen i sitt uppdrag och är en viktig del av hela 
verksamhetens ledningsstruktur. 
 
Föreslag på samtalspunkter: 

• Stämma av. Hur är det? Vilka tankar, funderingar och frågor har den nya 
chefen? 

• Överordnad chef berättar om sig själv och sitt uppdrag. 
• Gå igenom den nya chefens uppdrag och delegation. Bra med en 

konstruktiv dialog, öppna upp för frågor och funderingar. 
• Överordnad chefs krav, förväntningar och önskemål på den nya chefen. 
• Den nya chefens krav, förväntningar och önskemål på överordnad chef. 
• Informera om verksamhetens ledningsgrupper, vilka medlemmarna är, 

viktiga frågor som upptar ledningsgrupperna just nu. 
• Andra viktiga gruppers möten och syftet med dessa. 
• Kommunikation – så fungerar det hos oss. Överordnad chefs och andras 

förväntningar på kommunikation. Hur, när och vad ska kommuniceras? 
• Boka in tid för ett uppföljningssamtal. 

 
 
Tips till den nya chefen – förstå ditt uppdrag 
Det är ditt ansvar att se till att du förstår ditt uppdrag, vad som förväntas av dig 
och den verksamhet du leder. Om du upplever ditt uppdrag som vagt eller otydligt 
- ta upp det med din överordnade chef, diskutera innehåll och förutsättningar, be 
om ett förtydligande. 
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Grundläggande bakgrundsmaterial för chefsrollen 
Denna lista är inte avsedd att vara heltäckande utan är tänkt som inspiration och 
stöd. Alla har olika förutsättningar, förkunskaper och funderingar kring sin 
chefsroll och den verksamhet man ska leda. Anpassa listan efter era behov. 
 
Förslag: 

• Ge en övergripande bild av Lunds universitet samt var i organisationen 
den nya chefens verksamhet är placerad. 

• Hur ser organisationen i stort på den verksamhet som den nya chefen är 
satt att leda? 
 

Datum Informationsmaterial Ansvarig 

 Webben för nyanställda  

 Organisation och ledningsstruktur  

 Vision, uppdrag, övergripande mål  

 Den strategiska planen  

 Det formella uppdraget  

 Delegationsordningen  

 Arbetsordningar  

 Chefsstöd  

 Chef- och ledarutbildningar  

 Nätverk  

 Arbetsmiljö  

 
 
Tips till den nya chefen 
Ta en aktiv del i din introduktion och fråga efter mer bakgrundsinformation om du 
saknar något. 
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Förslag på personer som ny chef bör träffa: 
Överordnad chef utformar tillsammans med introduktionsansvarig ett förslag på 
personer i den större organisationen som den nya chefen bör träffa. Listan nedan 
är ett exempel på viktiga roller, se över och anpassa den beroende på uppdragets 
karaktär. 
 

Datum Funktion och namn 

 Högsta chefen för verksamheten 

 Utbildningsansvarig 

 Forskningsansvarig 

 Studentrepresentanter 

 Biblioteksansvarig 

 HR-chef 

 Ekonomichef 

 Kommunikationschef 

 Ansvarig för IT-stöd 

 Skyddsombud, studentskyddsombud, arbetsmiljösamordnare 

 Facklig representant 

 Vaktmästeri, fastighetsförvaltning 

 Andra personer som kan vara relevanta att träffa 

  

 Chefskollega - namn och institution – som är utsedd till din 
diskussionspart i chefsrollen. (ca 1år): 

 Mentor (extern eller intern utefter önskemål) – namn, titel, telefon - 
är gärna mentor till dig under din första tid (ca 1 år): 

 
 
Tips till den nya chefen 
Tänk igenom om det kan finnas ytterligare någon person du vill träffa? 
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Del 2 - Introduktion till arbetsplatsen 
Syftet är att ge den nya chefen så goda förutsättningar som möjligt att utöva sin 
roll på arbetsplatsen. 
 
Överlämning 
Det bästa är om den avgående chefen kan göra överlämningen. Om det inte är 
möjligt kan det göras av den ställföreträdande chefen tillsammans med några från 
ledningsgruppen. Förslag till punkter att ta upp: 

• Arbetsplatsens historia och organisation 
• Vad har varit framgångsrikt och vad har vi haft svårigheter med? 
• Finns det några konflikter? 
• Möjligheter och hinder 
• Utmaningar och styrkor 
• Visioner, mål och strategier för arbetsplatsen 
• Finns det någon prioriterad verksamhetsutveckling? 

 
Ledningsstöd 
Finns det en eller flera grupper på arbetsplatsen? Hur ser de ut? Hur fungerar 
de? Vilka ingår? Vad fungerar bra och vad behöver utvecklas? De viktigaste 
frågorna just nu? Hur har ni jobbat med att utveckla stödet? 
 
Tips till den nya chefen på frågor att ställa 
Nedan har du ett antal tänkbara frågor för att ge dig en bra bild av organisationen 
och en uppfattning om olika personers roller och uppdrag. 

• Så här har jag tolkat mitt uppdrag som chef. Stämmer det med vad du 
tycker? 

• Vad innebär legitimitet för dig? Vad tycker du att jag ska tänka på för att 
få legitimitet här på arbetsplatsen? 

• Vad innebär ett gott ledarskap för dig? 
• Hur ser arbetet ut vad gäller den strategiska utvecklingen på vår 

arbetsplats? 
• Vilka förväntningar och önskemål har du på mig som chef? 
• Hur kommunicerar vi? När och om vad? 
• Vilka surdegar finns? Vilka minor? 
• Vilka möjligheter finns som jag inte får missa?  
• Vad tycker du jag först borde sätta mig in i? 
• Om du själv vore chef vad skulle du först av allt göra? 
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Förslag på personer på arbetsplatsen som ny chef bör träffa: 
Avgående chef utformar tillsammans med introduktionsansvarig ett förslag på 
personer som den nya chefen bör träffa. Listan nedan är ett exempel på viktiga 
roller. Se över och anpassa efter era behov. 
 
Ibland kan det lämpa sig med ett möte där fler aktörer deltar för att göra bilden 
tydligare. Exempelvis kan ett möte med överordnad chef, ny chef, administrativ 
chef och HR-specialist ge en övergripande bild av stödverksamheten och de 
processer de stödjer.  
 

Datum Funktion och namn 

 Avgående (eller tillförordnad) chef 

 Ledningsstöd 

 Biträdande chef 

 Administrativ chef 

 HR-specialist 

 Ekonom 

 Avdelningschefer 

 Områdesledare 

 Skyddsombud, arbetsmiljösamordnare 

 Ansvarig för grundutbildningen 

 Ansvarig för forskarutbildningen 

 Representanter från studentorganisationen 

 Andra signifikanta personer som nya chefen bör träffa 

 
 
Tips till den nya chefen - framförhållning 
Många av verksamhetens aktiviteter sker regelbundet vid samma tid varje år. Det 
är bra att ha god framförhållning så ta gärna fram ett årshjul eller en agenda som 
överskådligt beskriver verksamhetens flöden med toppar och dalar.  
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Möte med personalfunktion om arbetsgivarrollen 
Syftet med att träffa personalfunktionen är att chefen ska få så bra 
förutsättningar som möjligt för att verka i arbetsgivarrollen samt en introduktion 
till hur samarbetet mellan chef och personalfunktionen ska se ut. 
 
Personalfunktionen förväntas förbereda och leda mötet. Upplägg och innehåll bör 
stämmas av i förväg med introduktionsansvarig och överordnad chef och vara en 
integrerad del av introduktionen i sin helhet. 
 

• Chefsrollen 
• Ledarskapspolicy 
• Delegationer 
• Verksamhetsplanering med personalplanering 
• Rekrytering 
• Introduktion av nya medarbetare 
• Regelverk, roller, arbetssätt, rutiner 
• Anställningsvillkor och lönesättning 
• Medarbetarsamtal 
• Kompetensutveckling och karriärsystem 
• Företagshälsovård 
• Lokalt kollektivavtal om samverkan inom arbetsmiljö 
• Arbetsmiljö 
• HR-avdelningen  

 
Utbildningar – boka in 

• Arbetsrätt 
• Hur gör jag rätt – om lagar och regler vid LU 
• Arbetsmiljöutbildning 
• Utvecklingssamtal 
• Övriga chefs- och ledarskapsutbildningar 
• …. 

 
 
Tips till den nya chefen – svåra ärenden äter tid 
Svåra personalärenden kan snabbt ta mycket tid och resurser från dig och 
verksamheten. En god relation till HR-avdelningen och en professionell hantering 
av personalärenden minskar risken för att problem uppstår. 
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Del 3 - Stöd och kompetensbehov 
 
Utbildning 

• Kurs- och programadministration 
• Utbildningsplanering (program/kurser) 
• Hantering internationella utbyten 
• Bemanningsplanering 
• Stöd till lärare 
• Stöd till studenter 
• Digitalt lärande 

 

Vilket stöd har jag: Utbildningsadministratör, programansvarig, studierektor, 
studievägledare, biträdande prefekt – finns oftast på arbetsplatsen 
 

Vilken kompetens behöver jag: God kännedom om förutsättningarna för att driva 
utbildning vid högre lärosäte 
 
Forskning 

• Stöd till forskare 
• Ansökningar 

 

Vilket stöd har jag: biträdande prefekt, ibland anslagsadministratör – finns oftast 
på arbetsplatsen 
 

Vilken kompetens behöver jag: God kännedom om forskningens villkor 
 
Ekonomi 

• Löpande bokföring, bokslut, budget och uppföljning 
• Ta fram ekonomiskt beslutsunderlag 
• Helhetsbild innebär trygg chef 
• Stöd till forskare 
• Rapportering 

 

Vilket stöd har jag: Ekonom, ekonomiadministratör – finns oftast på 
arbetsplatsen 
 

Vilken kompetens behöver jag: Grundläggande förståelse för ekonomi och det 
ekonomiska kretsloppet vid Lunds universitet 
 

Internutbildningar: Ekonomispelet 
 
Personal 

• Personaladministration, blanketter, reseräkningar 
• Anställningar och förlängningar 
• Arbetsmiljö 
• Jämställdhet och likabehandling 
• Psykosociala frågor 
• Kompetensutveckling 
• Utvecklingssamtal 
• Lönesamtal 
• Rehab 
• Avveckling 
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Vilket stöd har jag: HR-specialist, personaladministratör - finns ibland lokalt på 
arbetsplatsen. Stöd finns alltid på fakultet. 
 

Vilken kompetens behöver jag: Förståelse för arbetsgivarrollen, grundläggande 
förståelse för regelverket i personalfrågor. 
 

Internutbildningar: Arbetsrätt, Utvecklingssamtal, m.fl. 
 
Allmän administration 

• Sekreterare i institutionsstyrelser 
• Stöd i allmänna frågor 
• Arkivering och diarieföring 
• Ordna events, konferenser 

 

Vilket stöd har jag: sekreterare, administratör - finns oftast på arbetsplatsen, 
ibland som del av tjänst. 
 

Vilken kompetens behöver jag: Förståelse för de arbetsuppgifter som utförs 
 
Lokaler 

• Löpande arbete med rumsfördelning och lokalbehov, underhåll och fysisk 
arbetsmiljö. 

• Extraordinära insatser vid större flyttar, nybygge och ombyggnation. 
 

Vilket stöd har jag: Vaktmästare, intendent, husprefekt, husstyrelse – finns ofta 
lokalt på arbetsplatsen. Lokalvård sköts ofta av LU-service. LU-Byggnad kopplas in 
vid ombyggnad och större förändringar. 
 

Vilken kompetens behöver jag: God framförhållning. 
 
Kommunikation 

• Webb 
• Skriva texter 
• Internkommunikation 
• Nyhetsbrev 
• Rekrytera studenter 
• Forskningskommunikation 
 

Vilket stöd har jag: kommunikatör - finns ibland på arbetsplatsen, ibland som del 
av tjänst. Finns ofta på fakultet. 
 

Vilken kompetens behöver jag: Förståelse för betydelsen av god kommunikation 
och de arbetsuppgifter som utförs. 
 
IT 

• Förvalta IT miljö 
• Tillhandahålla datorarbetsplatser 
• Utveckla 
 

Vilket stöd har jag: IT-support, datoransvarig - finns ibland på arbetsplatsen, 
ibland som del av tjänst. Ibland stöd via fakultet eller via LDC. 
 

Vilken kompetens behöver jag: Förståelse för betydelsen av en stabil och säker 
IT-lösning. 
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