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 Att vara chef är roligt och stimulerande! Till exempel 
att tillsammans med medarbetarna hitta vägar att lösa 
olika problem som verksamheten ställs inför. 

Som chef på Lunds universitet är du både arbetsgivare, 
ledare och verksamhetsansvarig. Att vara arbetsgivare i 
en statlig verksamhet innebär att följa lagar och förord-
ningar och stå bakom och följa fattade beslut och centrala 
eller lokala kollektivavtal, policyer och styrdokument.

För att du ska känna dig säkrare i din chefsroll kommer 
här 10 tips från några av universitetets chefer på hur du 
blir en bra arbetsgivare.

 Being a manager is fun and stimulating! For example, 
working with employees to find ways of solving various 
problems facing the organisation. 

As a manager at Lund University, you are at once the 
employer, leader and organisational manager. Being an 
employer in a government organisation means complying 
with legislation, supporting and enforcing decisions and 
central or local collective agreements, policies and policy 
documents.

To enable you to feel more secure in your managerial role, 
here are 10 tips from some of the University’s managers 
on how to become a good employer. 
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TIPS 1

Få en klar bild av vad du åtar dig. Läs på och prata 
med din chef.

Det första steget till att vara en bra arbetsgivare är att vara påläst om vad rollen innebär. I 
universitetets riktlinjer för chefsuppdrag och i universitetets chefsdelegation får du en bild av 
vad som förväntas av dig och vad du har för befogenheter. Och i universitetets ”regelverk” 
hittar du alla beslutade föreskrifter, råd och riktlinjer. 

TIP 1

Get a clear picture of what you are taking on. Read 
up and talk to your manager.

The first step to becoming a good employer is to be well-informed about what the role 
entails. In the University’s guidelines for managerial positions and in the University’s delega-
tion to managers, you will get a picture of what is expected of you and what authority you 
have. In the University’s Rules and Regulations, you will find all the approved regulations, 
advice and guidelines. 
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TIPS 2

Anmäl dig till kurser för att lära dig mer.

Universitetet erbjuder många olika kurser och program som bidrar till att du kan känna dig 
tryggare och säkrare i din roll som chef och arbetsgivare. Några exempel är våra chefspro-
gram och kurser i till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö och rekrytering. I Kompetensportalen 
som du hittar på Medarbetarwebben kan du läsa mer och anmäla dig.

TIP 2

Sign up for courses to learn more.

The University offers many different courses and programmes that contribute to enabling 
you to feel safer and more secure in your role as manager and employer. Some examples are 
our managers’ programmes and courses in subjects such as labour law, work environment 
and recruitment. In Kompetensportalen on the Staff Pages you can read about available 
courses and sign up. 
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TIPS 3

Hitta en bra struktur för avstämningar med din chef.

Din egen chef har en viktig funktion för dig som stöd och bollplank i ditt uppdrag, speciellt 
om du är ny i rollen. Hitta en struktur för er dialog och hur ni ska samarbeta. Diskutera om 
det finns behov av annat stöd i ditt chefsuppdrag, till exempel coachning.

TIP 3

Find a good structure for checking in  
with your manager.

Your own manager has an important function for you as a support and a sounding board in 
your assignment, particularly if you are new to the role. Find a structure for your dialogue 
and how you plan to collaborate. Discuss whether there is a need for other forms of support 
in your managerial role, such as coaching. 
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TIPS 4

Nätverka med erfarna kollegor.

När man är ny som chef kan det vara utmanande att veta hur man ska agera inom rollen, 
då ens agerande som arbetsgivare har stor effekt på arbetsgruppen, miljön och resultatet. 
Undersök därför vilka nätverk du har i din närhet och få tips om hur mer erfarna kollegor 
utför sina chefsuppdrag. Ett enkelt sätt att hitta ett nätverk är att delta i universitetets 
chefs- och ledarskapsutbildningar.

TIP 4

Network with experienced colleagues.

When you are new as a manager, it can be a challenge to know how to act as your own 
actions as employer have a major impact on the work team, the environment and the out-
come. Therefore investigate what networks are available to you and get tips on how more 
experienced colleagues conduct their managerial duties. A simple way to find a network is 
to take part in the University’s training courses for managers and leadership. 
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TIPS 5

Bygg upp ett bra samarbete med stödfunktionerna.

Se till att få en god introduktion och träffa stödfunktioner och nyckelpersoner för ditt upp-
drag. Du kommer att behöva samarbeta mycket med funktioner som till exempel ekonomi, 
HR, Företagshälsovården, kommunikation och IT. 

TIP 5

Build up good collaboration with the support services.

Make sure you get a good introduction and meet the support services and the key people 
for your assignment. You will need to collaborate a great deal with services such as finance, 
HR, the Occupational Health Service, Communication and IT. 
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TIPS 6

Se till att få en god introduktion hos HR.

Din verksamhets HR-funktion introducerar dig och ger dig konsultativt stöd i frågor som 
arbetsrätt, arbetsmiljöansvar, rekrytering, lönesättning och hantering av personalärenden. 
De lokala HR-funktionerna kan i sin tur konsultera experter på central nivå. 

TIP 6

Make sure you get a good introduction from HR.

Your organisation’s HR officer introduces you and provides consultative support on issues 
such as labour law, work environment responsibility, recruitment, salary-setting and dealing 
with staff issues. The local HR officers can in turn consult with experts at the central level. 
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TIPS 7

Ta hjälp av Företagshälsovården.

Företagshälsovården är en viktig samarbetspartner och resurs i många arbetsmiljöfrågor 
och erbjuder dig som chef konsultativt stöd och rådgivning i frågor som gäller arbetsmiljö 
och arbetsrelaterad ohälsa. Dina medarbetare kan också vända sig till Företagshälsovården 
för stöd. 

TIP 7

Make the most of the Occupational Health Service.

The Occupational Health Service is an important collaborative partner and resource in many 
work environment matters and offers you, as the manager, consultative support and advice 
on issues concerning the work environment and work-related illness. Your employees can 
also turn to the Occupational Health Service for support. 
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TIPS 8

Sätt dig in i universitetets systematiska 
arbetsmiljöarbete.

Som chef har du ett omfattande ansvar för arbetsmiljön. Därför är det viktigt att jobba 
förebyggande och att direkt sätta sig in i arbetsmiljöfrågor. På HR-webben finns det mycket 
stödmaterial till chefer om det systematiska arbetsmiljöarbetet, som omfattar den fysiska, 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

TIP 8

Familiarise yourself with the University’s systematic 
work environment management.

As a manager, you have a comprehensive responsibility for the work environment. It is 
therefore important to work preventively and to familiarise yourself with work environment 
issues immediately. On the HR website, there is a lot of support material for managers about 
systematic work environment management, including the physical, organisational and social 
work environment. 
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TIPS 9

Mår medarbetarna bra, mår verksamheten bra.

Något som många chefer säger att de behöver stöd i är personalärenden; att hantera 
människor olika fast ändå lika, det vill säga att vara rättvis och se till verksamhetens bästa 
men ändå anpassa sig efter människors olikheter och behov. Det finns mycket stöd för dig 
som chef när det gäller att motverka diskriminering samt förebygga och hantera kränkande 
särbehandling. 

TIP 9

Happy employees make a successful organisation.

Something that many managers say they need support with are staff issues; dealing with 
people differently yet the same, i.e. being fair and working in the interests of the organisa-
tion but also adapting to people’s differences and needs. There is a lot of support for you 
as a manager when it comes to combating discrimination and preventing and addressing 
victimisation.
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TIPS 10

Glöm inte bort dig själv!

Det kan kännas överväldigande med allt man ska ha koll på som chef. Med en bra planering 
och bra kontakt med din chef och stödfunktionerna underlättas arbetet. Och sist, men inte 
minst – våga lita på din förmåga, se till att njuta av resan och glöm inte bort att ge dig själv 
tid för eget arbete och reflektion. Lycka till med ditt chefsuppdrag!

TIP 10

Don’t forget yourself!

It can feel overwhelming to keep track of all your responsibilities as a manager. Good plan-
ning and good contact with your own manager and support services facilitate the work. And 
last but not least – dare to trust in your abilities, make sure you enjoy the journey and don’t 
forget to give yourself time for your own work and reflection. Good luck in your managerial 
position!



Stöd för dig som är chef hittar du på HR-webben. www.hr-webben.lu.se

På Medarbetarwebben hittar du bland annat information om förmåner, anställningsvillkor 
och chef- och ledarutveckling. Här hittar du även Kompetensportalen där du kan logga 
in och anmäla dig till kurser och program. www.medarbetarwebben.lu.se

You can find support for your managerial role on the HR Pages. www.hr-pages.lu.se 

The Staff Pages include information on benefits, terms of employment and managerial 
and leadership development. You can also access Kompetensportalen where you can 
log in to sign up for training courses and programmes. www.staff.lu.se

Denna folder är framtagen i samarbete mellan sektionen HR och sektionen Kommunikation. Innehållet 
är framtaget i dialog med några erfarna chefer på universitet.

www.lu.se
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