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Checklista – ny på jobbet för chefer 

 

 

Bland Pias verktyg finns tre olika checklistor som handlar om hur man bäst skapar en god 

introduktion för nyanställda. De är:  

 Checklista introduktion (vänder sig till arbetsgivare). 

 Checklista – ny på jobbet (vänder sig till alla som ska börja på ett nytt jobb). 

 Checklista – ny på jobbet för chefer (vänder sig specifikt till den som ska börja ett nytt 

chefsjobb). 

Om du är chef bör du ta del av både den allmänna och den chefsspecifika checklistan. 

Behoven av förberedelser innan första arbetsdagen och av aktiviteter när du väl är på plats kan 

förstås variera beroende på typ av organisation och befattning. Använd checklistan som ett förslag 

och anpassa den till dina specifika behov.  

 

Grundförutsättningar 

 

 

Att vara chef innebär vanligen såväl ansvar som befogenheter inom områden som till exempel 

personal, arbetsmiljö och ekonomi. Därför är det viktigt att du som ska börja en anställning som chef 

så tidigt som möjligt får den information du behöver för att du ska kunna sköta ditt arbete, ta ditt 

ansvar och fatta kloka beslut.   

Observera att introduktion av nya medarbetare omfattas av svensk lagstiftning genom 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete). Där framgår bland annat 

av §7 att ”Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är 

tillräckliga för att olycksfall ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås”. Du kan läsa 

hela föreskriften hos Arbetsmiljöverket (www.av.se).  

Det är alltså arbetsgivarens ansvar att se till att du får den introduktion som du behöver för att du 

inte ska utsättas för risker och för att du ska kunna bidra till en god arbetsmiljö. Dessutom ligger det i 

arbetsgivarens intresse att även inom andra områden ge dig en så god introduktion som möjligt. 

 

http://www.av.se/
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Viktiga saker att göra 

 

 

Exakt vad du bör göra den första dagen på ditt nya jobb, den första veckan och den första månaden 

beror på din befattning, vilket ansvar och vilka befogenheter du har. Nedan följer förslag på saker 

som kan vara bra att ta itu med så snart som möjligt, du kan använda dem som en checklista.  

 Eftersom ett chefsarbete ofta innebär ett arbetsmiljöansvar bör du ta reda på vad det 

innebär på just din arbetsplats, vad du förväntas göra och hur du ska gå till väga för att skapa 

en god arbetsmiljö samt hur du gör för vidta åtgärder för att minimera risker eller hantera 

tillbud och olyckor. 

 Skaffa dig grundläggande koll på dina medarbetare. Om du har personalansvar behöver du så 

snart som möjligt säkerställa att du vet det viktigaste om de personer du är chef för. Det 

handlar till att börja med om basfakta som namn, befattning och geografisk placering men 

även kontaktuppgifter till närmast anhörig kan vara viktiga att känna till. 

 Du behöver också lära känna dina medarbetare och bäst sker det genom personliga möten. 

Boka därför in pratstunder med alla. Då kan du få veta vad varje person arbetar med, hur hen 

ser på sin arbetssituation, vilka önskemål hen har på dig som chef och annat som kan vara 

bra för dig att känna till. Om du är chef över chefer är det i första hand med dem du ska ha 

dina samtal. 

 Samla in viktig information om situationen på arbetsplatsen och om hur dina medarbetar har 

det. Till exempel kan du ta del av sjukfrånvarostatistik, medarbetarundersökningar, 

resultaten från arbetsmiljöronder och andra utvärderingar eller analyser som har med 

arbetsvillkor och miljö att göra. På det sättet får du snabbt en förståelse för vilka utmaningar 

och möjligheter som finns och du kan – om det behövs – påbörja ett förbättringsarbete. 

 Försök att så snart som möjligt nå ut till alla dina medarbetare med information om vem du 

är, vad ditt uppdrag är och om hur du går att nå. Detta kan, förutom genom personliga 

samtal, göras i form av möten med många, mailutskick, information på intranät eller i 

nyhetsbrev eller på andra sätt som passar på just din arbetsplats.  

 Ta reda på vilket stöd du kan få i ditt arbete. Exempel på det kan vara hjälp från en HR-

funktion, ekonomiavdelning, säkerhetspersonal, administrativt stöd eller IT-support.  

 Kontakta den/de fackliga organisationer som finns representerade på arbetsplatsen och 

börja bygga en god relation med dem.  

 Säkerställ med din egen chef vilka förväntningar hen har på dig i ditt arbete, vilket uppdrag 

du har och vad hen vill att du ska fokusera på den första tiden. Boka också in återkommande 

möten med din chef så att ni löpande kan ha en dialog om hur det går och om vad du 

eventuellt behöver hjälp med.  

 Undersök gärna hur årshjulet ser ut på din nya arbetsplats. Det vill säga vilka viktiga saker 

som ska hända när under ett år. Exempel på saker som ofta förekommer är lönerevision och 

lönesamtal, utvecklingssamtal (eller andra slags medarbetardialoger), verksamhetsplanering 

och budgetarbete, resultatuppföljningar och årsbokslut. När du har koll på årshjulet kan du 

planera ditt arbete så att du är förberedd och kan hantera de arbetsuppgifter som dyker upp.  
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Borde checklistan innehålla något mer? 

 

Om du har tips på fler saker som borde finnas med i en checklista för den som är ny som chef på 

jobbet är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Maila dina synpunkter till 

pia.juhlin@kortajobb.se så tar jag med dem när det är dags att uppdatera materialet.  

 


