
Chefsrollen 

Bidra till förståelse för chefens tre olika roller 

Arbetsbok 
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Chefskap Medarbetarskap Ledarskap 



Jag är övertygad om att både chefer och medarbetare måste trivas på jobbet för att vi ska kunna göra 

verklighet av våra kundlöften och vår vision. För att trivas så måste vi lyckas med de mellanmänskliga 

frågorna - det handlar om respekt, samverkan, påverkan och erkänsla (alltså saker som handlar om hur 

vi människor fungerar ihop, punkt 1 - 4 i mina tio tankar om ledarskap). Dessa faktorer bygger 

förtroende, vilket i sin tur är grunden för sunda relationer och en god arbetsmiljö.   

Försäkringskassans nya chefsroll bygger på samma tänk. Chefskap handlar om det formella mandatet, 

medan beskrivningen av ledarskap och medarbetarskap ger stöd och vägledning för hur vi ska hantera 

de mellanmänskliga frågorna.  

Det som är spännande, men säkert också svårt, är att vi gör medarbetarna mer involverade i hur arbetet 

ska utföras.  Det tror jag är nödvändigt för att lyckas med alla de utmaningar som framtiden erbjuder.   

Ta tillfället att utveckla dig som chef, medarbetare och ledare. Du behövs! 

Marie Hallander Larsson 
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Sida 2 

Förord 



Vi tror att du vill arbeta med din förståelse för vår 

nya yrkesroll för chefer. Arbetsboken är tänkt att 

vara ett stöd i din egen utveckling och ett stöd för 

att leda mot gemensam förståelse.  

Arbetsboken kompletterar det formella 

dokumentet ”Yrkesroll chef” och skriften ”Att vara 

chef ” med reflektionsövningar.  

Boken är uppdelad på fem delar. Den första ger 

en övergripande introduktion till yrkesrollen, 

därefter följer rollens tre delar – chefskap, 

medarbetarskap och ledarskap. Den sista delen 

innehåller sammanfattande reflektioner kring 

chefsuppdraget. 

Har du frågor eller funderingar om innehållet? 

Kontakta ditt verksamhetsnära HR-stöd. 

Varför får du denna arbetsbok? 
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Använd övningarna som det  

passar dig, det kan handla om: 

• Enskild reflektion,  

• Samtal kollegor emellan, 

• Samtal med dina medarbetare, 

• Samtal med din chef, 

• Reflektionsgrupp/nätverk 

Chefskap Medarbetarskap Ledarskap 



På Försäkringskassan har vi beskrivit chefsuppdraget utifrån tre roller  

- man agerar  som chef, medarbetare och som ledare.  

Vad är poängen med det? Jo, det öppnar för ett mer flexibelt sätt att tänka 

kring våra roller. En konsekvens av vår nya chefsroll är till exempel  

att även medarbetare ska utöva ledarskap. Vi kan utveckla verksamheten 

bättre om vi är fler som leder förståelse för det gemensamma uppdraget. 

Yrkesroll chef har två centrala utgångspunkter:  

• Forskning om hur människor fungerar och vilka förutsättningar som vi 

behöver för att må bra och prestera bra.  

• Vår verksamhetsstrategi som säger att vi ska utgå från kunden och tänka 

”utifrån och in”. 

 

 

 

 

Yrkesroll chef 
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Vad krävs för att människor ska må bra och prestera bra?  

Modern hjärnforskning har visat att vi mår bra och presterar bra när vi  

inte är stressade och när vår hjärna befinner sig i ”belöningsläge”.  

Att chefsuppdraget omfattar olika roller, och inte bara handlar om att leda 

och styra över andra, underlättar för både chefer och medarbetare att 

befinna sig i ”belöningsläge”. 

Chefskapet handlar om formella mandat och ansvar. Medarbetarskapet 

och ledarskapet ger stöd och vägledning i förhållningssätt och hur man 

kan agera i vardagen.  

Att se på uppdraget genom de tre rollerna tydliggör också att även chefer 

är medarbetare. Chefer behöver, precis som alla andra, rätt 

förutsättningar för att göra sitt jobb. Att se oss alla som medarbetare ger 

också ett gemensam ansvar för att omsätta de värderingar som finns i 

bland annat  ledningsfilosofi, vision, verksamhetsidé och kundlöften. 
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Yrkesroll chef 
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HOT  
Misstro 
  

STATUS 
BELÖNING 

Tilltro och respekt 

Modern hjärnforskning har visat att vårt känslotillstånd rör sig 

på en skala mellan hot och belöning. Belöningsläget är helt 

överlägset för vår förmåga att prestera. Forskning har också 

visat att upplevelsen av status är en av de faktorer som har 

störst påverkan på om hjärnan är i hot eller belöningsläge. 

Konsekvens: 

Stress 

Ineffektivitet 

Sjukdom 

Konsekvens: 

Kreativitet 

Samarbetsförmåga 

Hållbar  

prestation  

 

Förstärks  

genom: 

Kritik 

Bedömning 

Förstärks  

genom: 

Dialog 

Feed-back 

Det är viktigt att vara medveten om att medarbetare 

kan uppleva att chefer har högre status.  

Hur tänker du kring det? Finns det situationer där du 

triggar hotsystemet hos dina medarbetare? 



Hur påverkar verksamhetsstrategin våra roller? 

Den andra centrala utgångspunkten för chefsrollen är vår verksamhetsstrategi. När vi tänker ”utifrån och in ”  

så blir medarbetarens roll att, utifrån verksamhetens ramar, förverkliga kundlöftena. Chefens främsta uppgift är jobba 

med de organisatoriska förutsättningarna (systemfaktorerna). Medarbetarnas upplevelse av vill, kan och får visar  

hur väl förutsättningarna matchar uppdraget.  

 
Chefens  

profession 
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Är det tydligt för dig  hur du kan jobba med de organisatoriska förutsättningarna? 

Vad är ditt professionella utrymme? Vad är medarbetarnas professionella utrymme? 

Medarbetarens 
profession 

Organisatoriska 
förutsättningar 

Medarbetarens 
bidrag 

Kundens 
behov 



Yrkesroll chef 
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Läs igenom ”Yrkesroll chef” 

samt skriften ”Att vara chef”. 

• Vad är mina reflektioner? 

• Vad betyder det här?  

För mig och för mina 

medarbetare? 

Chefskap Ledarskap 

Medarbetarskap 



Våra olika roller 
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Reflektera 

• Inom vilken roll  

känner jag mig tryggast?  

Varför det? 

• Vilken roll behöver  

jag utveckla?  

Sanktionera 

utvecklings- 

arbete 

Företräda 

arbetsgivaren 

Ekonomi 

och 

lönerevision 

Säkra att  

arbete sker 

utifrån  

lagar, regler,  

styrdok 

Arbetsmiljö 

och kompetens- 

försörjning 

Prioritera mål. 

Balansera krav på 

resultat med 

individens behov Säkra att 

medarbetarna 

får det av positiva 

effekter av förbätt- 

ringsabete 
Rapportering 

och 

uppföljning 

Förmedla  

information från 

ledningen, kommuni-

cera beslut som rör din 

verksamhet 
Samverkan 

Kunskap 

om 

FK:s uppdrag 

God kollega, 

samarbete 

Statstjänste-

mannarollen 

Ledningsfilosofi 

och  

kundlöften 

Utföra  

och utveckla 

arbetet 

Människosyn. 

Tilltro, 

respekt; 

omtanke Bidra till sin 

egen och 

andras 

arbetsmiljö och 

hälsa Vision och 

verksamhetsidé 

Bygga sin 

kompetens och 

stärka 

professionen 

Utmana 

systemet 

Långsiktigt 

perspektiv 

Dialog 

Bygga 

laget 

Kommunicera 

färdriktning 

Stödja kollektiv 

(gemensam) 

kompetens 

Involvera och 

skapa 

delaktighet 
Efterfråga 

utveckling och 

ständig 

förbättring 

Efterfråga 

kunskap 

Helhetssyn 

och 

systemförståelse 



Arbetsbok chefsroll, 2015 Sida 10 

Chefskap 



Chefskapet handlar om att ”skapa förutsättningar för väl 

fungerande verksamhet som levererar kundvärde”.  

I chefskapet finns de formella mandat och ansvar som 

chefen har.  

 

Att bottna i vad chefskapet betyder är viktigt för att kunna 

sortera vilka frågor som man som chef måste vara särskilt 

uppmärksam på och vad som kan delegeras till andra. 

Chefskap 
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Chefskap Ledarskap 

Medarbetarskap 



Chefskap 
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• Hur förhåller jag mig till mitt chefsmandat?  

• Vilka frågor kan mina medarbetare inte driva 

eller ta ansvar för själva? Är jag tillräckligt 

närvarande i dessa frågor? 

• Vet jag vilka förutsättningar som mina 

medarbetare behöver? Har jag frågat dem? 

• Hur balanserar jag krav på resultat med 

medarbetarnas individuella behov? 

Sanktionera 

utvecklings- 

arbete 

Företräda 

arbetsgivaren 

Ekonomi 

och 

lönerevision 

Säkra att  

arbete sker utifrån  

lagar, regler,  

styrdok 

Arbetsmiljö 

och kompetens- 

försörjning 

Prioritera mål. 

Balansera krav på 

resultat med 

individens behov Säkra att 

medarbetarna 

får det av positiva 

effekter av förbätt- 

ringsabete 
Rapportering 

och 

uppföljning 

Förmedla  

information från 

ledningen,kommuni-

cera beslut som rör 

din verksamhet 
Samverkan 

Chefskap Ledarskap 

Medarbetarskap 



Chefskap 
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• Leder och fördelar jag arbetet på rätt nivå?  

Upplever mina medarbetare detaljstyrning 

eller känner de att de får för mycket ansvar? 

• Hur kan jag bidra till att mina medarbetare  

får del av positiva effekter av verksamhets-

utvecklingen? 

• Förmedlar jag rätt information från 

ledningsgruppen? 

Sanktionera 

utvecklings- 

arbete 

Företräda 

arbetsgivaren 

Ekonomi 

och 

lönerevision 

Säkra att  

arbete sker utifrån  

lagar, regler,  

styrdok 

Arbetsmiljö 

och kompetens- 

försörjning 

Prioritera mål. 

Balansera krav på 

resultat med 

individens behov Säkra att 

medarbetarna 

får det av positiva 

effekter av förbätt- 

ringsabete 
Rapportering 

och 

uppföljning 

Förmedla  

information från 

ledningen,kommuni-

cera beslut som rör 

din verksamhet 
Samverkan 

Chefskap Ledarskap 

Medarbetarskap 



För att åstadkomma 

en förflyttning i vår syn 

på chefens uppdrag  

behöver vi utmana de 

bilder vi bär på.  

Håller du med om 

beskrivningen ?  

Utmana din bild av chefsuppdraget! 
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Från Till 

Att vara chef innebär att ta ansvar för ekonomi, 

verksamhetens resultat samt att engagera 

medarbetare och företräda arbetsgivaren 

Att vara chef handlar om att skapa 

förutsättningar för väl fungerande verksamhet 

som levererar kundvärde 

Att vara chef innebär att produktionsstyra 

medarbetarna 

Att vara chef innebär att jobba med 

förutsättningarna för arbetet. 

Chefen är chef därför att hon/han vet mest och 

kan bäst 

Chefen har en annan roll och en annan 

kompetens. 

Chefens bestämmer Chefen fattar beslut om förutsättningarna för 

arbetet 

En organisation består av funktioner och 

hierarkier som ändras vid beslut 

En organisation består av människor, kunskap 

och processer som ständigt förändras 

Ledarskap handlar om personlighet  

– jag är chef för mina ledaregenskaper 

Ledarskap är en process som flera personer 

kan vara delaktiga i – jag är chef för att jag vill 

bidra till att skapa goda förutsättningar för 

arbetet 

Chefskap Ledarskap 

Medarbetarskap 
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Medarbetarskap 



Alla som arbetar på Försäkringskassan är medarbetare 

och behöver ”förstå det egna uppdraget, leva våra 

värderingar och se sitt bidrag till helheten”.  

Medarbetarskapet handlar om individen och individens 

bidrag – oavsett om man arbetar som chef eller i någon 

annan yrkesroll. 

Medarbetarskap 
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Chefskap Ledarskap 

Medarbetarskap 



Medarbetarskap 
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• Hur är jag som kollega? Till mina 

medarbetare? Till mina chefskollegor?  

• Hur omsätter jag Försäkringskassans 

värderingar i mitt uppdrag som chef? 

• Hur jobbar jag för att ständigt förbättra  

mitt arbete? Hur tar jag ansvar för min 

utveckling? 

Chefskap Ledarskap 

Medarbetarskap 

Kunskap 

om 

FK:s uppdrag 

God kollega, 

samarbete 

Statstjänste-

mannarollen 

Ledningsfilosofi 

och  

kundlöften 

Utföra  

och utveckla 

arbetet 

Människosyn. 

Tilltro, 

respekt; 

omtanke Bidra till sin 

egen och 

andras 

arbetsmiljö och 

hälsa Vision och 

verksamhetsidé 

Bygga sin 

kompetens och 

stärka 

professionen 



Medarbetarskap 
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För att utveckla sitt medarbetarskap 

behöver både chefer och medarbetare 

fundera över 

• Vad är min roll?  

• Hur kan jag bidra?  

• Vilka förutsättningar behöver jag?  

 

Pratar du tillräckligt med din chef om ditt behov 

av förutsättningar? Det nya stödet för 

medarbetarsamtal ger vägledning! 

 

Kunskap 

om 

FK:s uppdrag 

God kollega, 

samarbete 

Statstjänste-

mannarollen 

Ledningsfilosofi 

och  

kundlöften 

Utföra  

och utveckla 

arbetet 

Människosyn. 

Tilltro, 

respekt; 

omtanke Bidra till sin 

egen och 

andras 

arbetsmiljö och 

hälsa Vision och 

verksamhetsidé 

Bygga sin 

kompetens och 

stärka 

professionen 

Chefskap Ledarskap 

Medarbetarskap 



Hur ser mina förutsättningar för uppdraget ut? 
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Vad är min roll som chef? 

Vad är mitt bidrag som chef 

och hur gör jag? 

 

Vad är en god prestation  

i min roll som chef? 

Har jag den 

kunskap och 

kompetens jag 

behöver? 

Vad ger mig 

motivation i 

arbetet? Mina 

drivkrafter? 

Vad är viktigt för att jag  

ska må bra på arbetet? 

Hinder och 

möjligheter?  

Chefskap Ledarskap 

Medarbetarskap 
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Ledarskap 



På Försäkringskassan har vi definierat ledarskap som  

att ”leda förståelse för det gemensamma uppdraget”.  

Ledarskap behövs när fler än en person ska utföra ett 

uppdrag. För att kunna jobba tillsammans så behöver vi 

ha en gemensam förståelse för syftet med arbetet, vad  

vi ska uppnå, vilka förutsättningar vi behöver och hur vi 

ska arbeta.  

I en stor organisation är förmågan att utöva ledarskap en 

viktig framgångsfaktor.  

Ledarskap 
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Chefskap Ledarskap 

Medarbetarskap 



Ledarskap 
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• Hur tolkar jag innebörden av att  leda 

förståelse för det gemensamma uppdraget? 

• Vad händer när jag deltar i dialoger om 

uppdraget? Uppstår delaktighet eller får jag 

automatiskt  tolkningsföreträde? 

• Hur jobbar jag med att bygga laget? 

• Har vi på min enhet tillräckligt stor samsyn 

om uppdraget?  

• Utmanar jag systemet? Efterfrågar jag 

utveckling och ständig förbättring? Av vem? 

 

Utmana 

systemet 

Långsiktigt 

perspektiv 

Dialog 

Bygga laget 

Kommunicera 

färdriktning 

Stödja kollektiv 

(gemensam) 

kompetens 

Involvera och 

skapa 

delaktighet 
Efterfråga 

utveckling och 

ständig 

förbättring 

Efterfråga 

kunskap 

Helhetssyn 

och 

systemförståelse 

Chefskap Ledarskap 

Medarbetarskap 



Ledarskap 
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En konsekvens av den nya chefsrollen är  

att även medarbetare ska utöva ledarskap  

• Vad innebär det för mig? 

• Ger jag mina medarbetare möjlighet att leda 

förståelse för uppdraget? 

• Kommer mina medarbetare att kliva fram?  

• Kan jag se ledarskap som en process i 

gruppen? 

 

Utmana 

systemet 

Långsiktigt 

perspektiv 

Dialog 

Bygga laget 

Kommunicera 

färdriktning 

Stödja kollektiv 

(gemensam) 

kompetens 

Involvera och 

skapa 

delaktighet 
Efterfråga 

utveckling och 

ständig 

förbättring 

Efterfråga 

kunskap 

Helhetssyn 

och 

systemförståelse 

Chefskap Ledarskap 

Medarbetarskap 



På chefsdagen 11 mars 2015 berättade  

HR-direktören Marie Hallander Larsson om 

sina tio tankar om ledarskap. De 

mellanmänskliga frågorna - respekt, samverka, 

påverka, erkänsla och rätt belöning är absolut 

viktigast för att man ska trivas på jobbet. De 

flesta verksamheter lägger dock mest pengar 

på struktur och system -  d.v.s. kommunikation, 

helhetssyn, mål, kompetensutveckling och 

genomförande. 

Poängen är att det måste finnas en balans 

mellan höger- och vänstersidan. Vänstersidan 

handlar om hur och högersidan om vad. 

 

Ledarskap 
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Ofta ligger framgången i hur vi gör saker.  

Får du tex problem i en medarbetarundersökning 

med samverkan och mål (punkt 2 och 8) så finns 

inget värde i att justera målen om inte samverkan 

och samarbetet fungerar. Man slutar oftast inte 

på grund av målen i sig, men kanske för hur 

organisationen jobbar för att nå målen. Höger 

sida kostar en massa pengar att fixa, medan den 

vänstra är i det närmaste gratis.  

Chefskap Ledarskap 

Medarbetarskap 



Utifrån de tio tankarna om ledarskap: 

• Var lägger jag mitt fokus - på den  

mellanmänskliga sidan eller den med  

struktur och system? 

• Vilka ”punkter” är jag bra på och vilka  

känns svåra?  
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Ledarskap 
Chefskap Ledarskap 

Medarbetarskap 



Sammanfattande 
reflektioner 
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Chefskap Medarbetarskap Ledarskap 
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Bidrar du till en varm atmosfär som genomsyras av tilltro, respekt och omtanke om människor. 

Hur gör jag/hur beter jag mig : 

 

 

Kommunicerar du verksamhetens syfte, mål och strategier och säkerställer att en 

förståelseskapande dialog om uppdraget hålls levande. 

Hur gör jag/hur beter jag mig : 

 

 

Prioriterar du verksamhetens mål och balanserar krav på resultat med medarbetarnas 

individuella behov.  

Hur gör jag/hur beter jag mig : 

 

I yrkesroll chef sammanfattas vad som förväntas av ditt medarbetarskap, ledarskap  

och chefskap i sju övergripande arbetsuppgifter. Inom ditt ansvarsområde: 

Sammanfattande reflektioner Tips! Skriv ut denna sida! 



Efterfrågar du ständig förbättring och säkrar att medarbetarna får del av positiva  

effekter avförbättringsarbetet.  

Hur gör jag/hur beter jag mig : 

 

 

För du dialog om resultat för att skapa lärande och för att ge medarbetarna förutsättningar 

att bedöma sin egen och gruppens prestation.  

Hur gör jag/hur beter jag mig : 

 

 

Säkerställer du att forskning och kunskap som är vedertagen i myndigheten används  

i det dagliga arbetet. 

Hur gör jag/hur beter jag mig : 

 

 

Rapporterar du verksamhetens resultat, signalerar och hanterar avvikelser.  

Hur gör jag/hur beter jag mig : 
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Sammanfattande reflektioner Tips! Skriv ut denna sida! 



Det finns inte en personlighetstyp som passar perfekt för 

uppdraget att vara chef på Försäkringskassan. Du kan vara på 

många olika sätt, det viktiga är att du bidrar till goda förutsättningar 

för medarbetarna så att de kan göra sitt jobb. 

I yrkesroll chef beskrivs sju personliga egenskaper, eller 

kompetenser, som ger goda förutsättningar för uppdraget. 

Reflektera över dessa – kan de ge dig vägledning om vad du 

behöver utveckla? 

Arbetsbok chefsroll, 2015 Sida 29 

Sammanfattande reflektioner 

Fortsättning på nästa sida 



Personalledning  

Ger teamet en tydlig riktningskänsla; motiverar  

och koordinerar andra så att de behåller fokus  

på målen. 

Personalutveckling  

Utvecklar andra genom delegering, överlåtande  

av ansvar samt coachning; främjar andras 

yrkesmässiga och personliga utveckling. 

Konstruktivt teamarbete 

Samarbetar effektivt med andra; delar med sig av 

kunskaper, erfarenheter och information; stödjer 

andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål. 

Personlig utveckling  

Är medveten om sina starka och svaga sidor;  

tar vara på möjligheter till kunskapsinhämtning  

och karriärutveckling. 

Sammanfattande reflektioner 
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Stabilitet 

Främjar en stabil och förtroendeskapande 

arbetsatmosfär; stödjer och uppmuntrar andra  

när det blir problem; är bestämd och pålitlig. 

Nytänkande 

Presenterar nya och uppfinningsrika idéer och 

lösningar; ifrågasätter traditionella 

tillvägagångssätt; främjar förändring och 

nytänkande. 

Organisatorisk medvetenhet 

förstår och kan använda sig av organisationens 

informella regler och strukturer för att få saker 

gjorda. 

 

De viktigaste personliga egenskaperna i yrkesrollen chef 

Tips! Skriv ut denna sida! 

Hur bedömer jag min egen förmåga?  
Se nästa sida 



Arbetsbok chefsroll, 2015 Sida 31 

Du kan bedöma dig själv 

och ha en dialog med din 

chef. 

Du kan be kollegor om 

hjälp, de kan bedöma dig 

och ni kan ha en dialog. 

Du kan be dina 

medarbetare om hjälp, de 

kan bedöma dig och ni kan 

ha en dialog. 

De viktigaste personliga egenskaperna i yrkesrollen chef 

Sammanfattande reflektioner 

Personalledning  

1-----------2-----------3----------4------------5--------------6------------7-----------8------------9-------------10 

Personalutveckling  

1-----------2-----------3----------4------------5--------------6------------7-----------8------------9-------------10 

Konstruktivt teamarbete 

1-----------2-----------3----------4------------5--------------6------------7-----------8------------9-------------10 

Personlig utveckling 

1-----------2-----------3----------4------------5--------------6------------7-----------8------------9-------------10 

Stabilitet 

1-----------2-----------3----------4------------5--------------6------------7-----------8------------9-------------10 

  

 

Tips! Skriv ut denna sida! 
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De viktigaste personliga egenskaperna i yrkesrollen chef forts. 

Nytänkande 

1-----------2-----------3----------4------------5--------------6------------7-----------8------------9-------------10 

 

Organisatorisk medvetenhet 

1-----------2-----------3----------4------------5--------------6------------7-----------8------------9-------------10 

 

Tips! Skriv ut denna sida! 



Tänk på en situation då du kände att du hade  

möjlighet att skapa förutsättningar för dina medarbetare 

så att de bättre kunde prestera i sitt uppdrag?  

 

• Beskriv situationen 

• Hur agerade du? 

• Nu när du tänker på det, kunde du ha agerat annorlunda? 

• Hur väl stämde ditt agerande med den beskrivna 

chefsrollen? 
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Sammanfattande reflektioner 



Tänk på en pressad situation där du kanske var 

tvungen att ta ett ganska jobbigt och tufft beslut. 

 

• Hur agerade du? 

• Vad kunde du gjort annorlunda? 

• Om du ser tillbaka 3 år, agerade du på ett sätt då  

och ett annat nu? 

• Varför eller varför inte?  
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Sammanfattande reflektioner 



Skriv ner fem saker du vill förändra. 

 

• Vilka av dem väljer du att prioritera? 

• Vilka av dem tänker du göra något åt? 

• Hur kan du göra det? Hitta på många förslag. 

• Välj något du tänker börja med. 

• När tänker du vara klar med det? 

• Vad är det första lilla steget? 

• Skriv in det och slutdatum i din kalender. 
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Sammanfattande reflektioner 



• Ledningsfilosofi 

• Yrkesroll chef 

• Skriften Att vara chef (delas ut av VNHR) 

• Utgångspunkter för ledning och styrning  
(dokument på FIA samt filmad föreläsning  

i Kompetensportalen) 

• Dialogen om vill, kan och får (Agerus) 

• Ny modell för medarbetarsamtal 

• Leanträning för ledare 

• Kompetensforums utbud  

av utvecklingsinsatser 

Ytterligare fördjupning 
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