
Att vara chef är ett
viktigt och givande jobb

Funderar du på att ta dig an en
chefsroll men tvekar eftersom du
också har en utmanande vardag
hemma? Här är några tips på hur du
kan klara av att ta nästa steg i
karriären. 
 
 

5 tips för att fixa
chefsrollen

Må bättre och får bättre resultat

Ä R  D U  F Ö R Ä L D E R  T I L L  B A R N
M E D  A D H D  O C H  V I L L  J O B B A
S O M  C H E F ?



 
Att vara chef är ett viktigt och

givande arbete

Funka med adhd | podd | blogg| webbkurs

Har du funderat på om du kan ta den där svårare rollen på jobbet? Eller tänkt byta till en ny tjänst
men är osäker på om du kommer att fixa det? Tvivel dyker upp hos de flesta när de ska göra en
större förändring på jobbet och när situationen hemma dessutom är pressad kan det kännas extra
tveksamt. Ibland är det inte läge att lägga på fler krav. Ibland är jobbet den fristad vi behöver för
att få distans och må bra.
 
Jag har arbetat över tio år som chef samtidigt som jag hanterat en krävande vardag hemma med
barn med adhd. Faktum är att jag  upptäckte att jag hade nytta av jobbet jag gjort på hemmaplan.
Nyckeln till att vara en bra ledare är att förstå sig själv och sina reaktioner. Att lära sig att inte
agera  affekt och att ta tag i det som är obehagligt eller jobbigt. Var det något jag övade på varje
dag hemma var det att ta kontroll över mina egna reaktioner och hantera utmanade situationer.
Det hjälpte mig att behålla lugnet i pressade situationer på jobbet. Här har jag samlat några av
mina erfarenheter och insikter i kortform.
 
God läsning!
 
Jill Nyqvist
Grundare Funka med adhd-Vänner 
 
 
 
Ps. Om bestämmer dig för att testa ett chefsjobb och sedan upptäcker att det inte passar dig kan
du alltid fatta ett nytt beslut, eller hur?
 



 
1.Använd ditt föräldraskap
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Att vara föräldrar till barn med adhd har tränat dig i många saker du kan ha nytta av som chef. För
att klara en utmanande vardag hemma krävs att du utvecklar ditt personliga ledarskap - din
förmåga att styra dig själv och ditt eget agerande. Du har också fått möjlighet (tvingats) att lära
känna dig själva, vad som triggar dig och utvecklat din förmåga att hantera pressade situationer. 
 
Hur många gånger har du behållit lugnet när ditt barn har skrikit hemska saker åt dig? Hur många
gånger har du lagt band på dig och agerat som du planerat trots att du velat kasta något i golvet?
Och hur många gånger har du förstått att det var ditt ansvar att skapa förutsättningar för ditt barn
att klara av situationen och därmed bemött ditt barn med vänlighet och förståelse istället för ilska
och skrik?
 
Allt det här är sådant som du behöver bemästra i en ledarroll. Sådant du tränar på varje dag
hemma kan du få direkt nytta av på jobbet. Vi är en helhet och det vi lär oss i en situation kan vi ta
med oss till nästa. Se ditt vardagsliv som en ständig övning inför ditt arbetsliv. Du har fler
utmaningar hemma än vad de allra flesta upplever och det kan bli din styrka!
 



 
2. Ge dig själv förutsättningar

Funka med adhd | podd | blogg| webbkurs

Är du ny som chef så kanske du tror att du behöver vara en superhjälte. Att du behöver leda
genom att visa dig starkare och mer kapabel än andra. Och att du behöver dölja dina svagheter
och farhågor. Kanske tror du att dina brister gör att du förlorar dina medarbetares respekt och att
de därmed inte kan känna tillit till din förmåga att leda gruppen. 
 
Lyckligtvis så stämmer det inte. Att du vågar prata om det som är svårt eller jobbigt gör dig
mänsklig och vi människor gillar att bli ledda av andra människor. 
 
Så var inte rädd för att berätta om din utmanande vardag hemma. Ge dina medarbetare en
möjlighet att förstå varför du ibland behöver vara ledig, rusa hem från jobbet eller bara känner dig
extra sliten. De kommer att backa upp dig och du skapar en kultur där de inte behöver lägga
energi på dölja sina egna svårigheter. "Tänk om någon kommer på att jag inte är perfekt!" Du visar
vägen för ett humant och modigt ledarskap där du bygger på människor styrkor och inte dömer
efter de svagheter vi alla har. 
 
Tveka inte heller att be om hjälp. Det kan vara från HR,  en mer erfaren chefskollega eller en
anlitad coach. Att söka mer kunskap och råd när du känner att du behöver det är en styrka och
inte en svaghet. 
 

 

http://www.funkamedadhd.se/


 
3. Ge dig själv ny energi
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Förmodligen har du full koll på att återhämtning är viktigt. I alla fall på ett teoretiskt
plan. Nu är det hög tid att få till det i praktiken också. Som chef kommer du att ha en
hektisk vardag på jobbet. Många möten, personalfrågor och beslut som ska fattas.
Det kommer att kännas i både knopp och kropp. Att skapa lugna ytor i livet blir nu
avgörande och det finns fler än vad du kanske tänkt på: 
 

Resan till och från jobbet. Använd tiden att reflektera över dagen som kommer
eller har varit. Leta i minnet efter bra saker som hänt under dagen och älta dem
lite extra. (Ja, jag menar det. Vältra dig i alla framgångar, även de minsta!)
Ta en promenad på kvällen. Låt tankarna sväva fritt eller lyssna på en bra podd
som ger dig inspiration. 
Hjälp andra. Få saker får oss att må så bra som när vi hjälper andra människor. Det
ger oss perspektiv och vi tycker om oss själva mer än vi hjälpt någon annan. 
Lufta hjärnan när du klipper gräs, skottar snö, viker tvätt eller gör något annat som
inte kräver stort fokus. Vardagssysslorna kan vara en källa till hjärnvila. 
Vad ger dig energi? Det är faktiskt inte alltid lätt att svara på men gör ett försök.
Skriv ner tio saker och börja gör en av dem. 

 



 
4. Var uppmärksam på dina

tankar
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Som chef hamnar du i många situationer som känns jobbiga. Situationer som kan få dig att tvivla
på dig själv, om du har fattat rätt beslut eller agerat på bästa sätt. Du kommer att göra fel och du
kommer att göra saker du ångrar. Det är helt naturligt. Du väljer om du vill kalla det misslyckanden
eller lärdomar.  Visst är det skillnad i känslan av ordvalet?
 
Ett otränat sinne kan nöta ner oss med kritik om varför vi gjorde det ena eller för all del inte gjorde
det andra. Det finns ingen ände på hur vi kan kritisera oss själva. Och till vilken nytta? Ingen alls.
Det kostar massor av energi och leder inte framåt. Så var uppmärksam om du har en neggo på
axeln som tjatar om alla fel du gjort. Du behöver inte lyssna på den rösten. Men för att kunna
ändra på något behöver du först bli medveten om dina tankar. Ett effektiv sätt är att skriva ner
dina tankar och sedan läsa dem högt för dig själv. Förmodligen kommer du att upptäcka att du
inte riktigt tycker att all kritik stämmer. 
 
 



 
5. Skippa perfektionen
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Har du koll på vilka områden i ditt liv som är mest prioriterade? Allt kan inte vara prio ett. Lägg ner
alla tankar om att ha ett fint hus, välskött trädgård samtidigt som du ska vara en högpresterande
chef och toppenförälder. Du behöver inte ha koll på allt. Skippa tanken om perfektion. Du
behöver inte ha allt i toppskick. Huset kan vara ostädat och rabatterna kan vara igenväxta.  
 
Energin kommer inte att räcka till allt så se till att den räcker till det du tycker är viktigast. Och var
uppmärksam på vad som avgör hur du prioriterar. Är det dina tankar om omgivningens tankar
om vad som borde göras eller är det det du genuint brinner för? Det viktiga är att du gör
medvetna val. Städa huset eller ta en kvällspromenad? Klippa gräset eller mysa i soffan när
barnet bjuder in till det? Tvätta eller ringa en vän?
 
När du gör medvetna val kan du lättare glädjas över det du faktiskt gjort och inte fastna i ältande
över vad du inte hunnit med både på jobbet och hemma. Det kommer alltid finnas saker du inte
hinner med. Håll fokus på allt du åstadkommer istället.  
 
 
 



 

Välkommen till  Funka med adhd
Det är inte alltid så lätt att vara förälder till barn med diagnos. Att orka förbereda, orka se
bortom utbrottet för att hitta dess förklaring och funktion. För vi är också människor och
reagerar som sådana. Därför har vi startat medlemsklubben Funka med adhd-Vänner.
För att stödja dig som förälder till barn med diagnos i din strävan att gå från kaos och
känsla av maktlöshet till mer harmoni och känsla av påverkansmöjlighet.  
 
För när vi känner att vi kan påverka situationer då minskar stress och frustration. Vi kan
vara den bästa versionen av oss själva. Och det tjänar vi på och det tjänar våra barn på.
 
Nu är dörren stängd för nya medlemmar men vi öppnar igen i höst. Vill du ha
information om när vi öppnar igen är du välkommen att sätta upp dig på väntelistan.
Hör av dig till jill@funkamedadhd.se
 
Känner du till vår podd? Funka med adhd-Jill&GIll? Där delar vi med oss av  metoder
och verktyg som du kan använda för att skapa en smidigare vardag. Podden finns där
poddar finns. 
 
 
 


