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Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en 
strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens  
arbete med chefskap och chefsförsörjning och ge-
nomsyrar alla åtgärder för att attrahera, identifiera, 
rekrytera, utvärdera och utveckla cheferna. 

Utvecklingen av chefskapet utgår från de kompe-
tenser som cheferna förväntas ha. Dessa uttrycks i 
kompetenskriterier och delas in i det personliga samt 
det formella chefskapet. Vissa organisationer har 
dessutom kompletterat med egna förvaltnings- eller 
bolagsspecifika chefskriterier. 

Göteborgs Stad är en stor organisation och därför 
kan antalet chefsnivåer variera i förvaltningar och 
bolag. I alla organisationer förekommer dock tre hu-
vudsakliga chefsnivåer: Operativ chef, strategisk chef 
samt exekutiv chef. 

Kompetenskriterier på  
operativ och strategisk nivå

Operativa chefer har budget-, personal- och verk-
samhetsansvar, och i regel inga underställda chefer. 
Strategiska chefer är direkt underställda den exekutiva 
chefen, det vill säga en förvaltnings- eller bolagschef. 

Idag finns kompetenskriterier för operativa chefer 
och strategiska chefer. Formuleringen av kompetens-
kriterierna är densamma för båda nivåerna och ska 
ses i ljuset av det uppdrag som den specifika chefen 
har. Det gör dem tillämpliga på stora såväl som små 
organisationer. 

Kompetenskriterierna är ett viktigt policydokument 
i både intern och extern kommunikation. De anger 
vilka förväntningar som staden har på sina chefer. 
Kompetenskriterierna har även ett antal konkreta 
användningsområden, exempelvis inventering av 
chefer, anställningsintervjuer, utvecklingssamtal, för 
att formulera en kravprofil inför en rekrytering, 360-
utvärdering, Assessment Center samt vid lönebild-
ning. 
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Det personliga ledarskapet

Påverka andra:
Chefen är en tydlig och god kommunikatör, som 
snabbt uppmärksammas av andra och får gehör för 
sina tankar och idéer. Chefen kan genom övertygan-
de argument och genom att tillföra entusiasm och 
energi uppmuntra till såväl goda prestationer, som 
till teamkänsla och ökad motivation. Chefen påverkar 
andra personer inom organisationen, såväl medarbe-
tare som chefer. Chefen inverkar på andra verksam-
hetsområden och arenor utöver sitt eget.  

Lyhördhet:
Chefen är lyhörd och smidig i umgänget med andra, 
visar respekt, hänsyn och omtanke. Chefen söker 
aktivt efter andras synpunkter samt är mottaglig för 
dem. Chefen bidrar till en god arbetsmiljö och skapar 
en stark teamkänsla. Chefen har förmåga att uppfatta 
intentioner från nämnder och styrelser.

Social säkerhet:
Chefen agerar på ett lugnt och stabilt sätt i mötet 
med nya människor och kan agera övertygande, 
tillitsfullt och oberoende i såväl informella som i 
formella situationer och utsatta lägen. Chefen står 
för sina åsikter och förmedlar obekväma budskap när 
detta behövs. Chefen är flexibel och samspelar väl 
med aktörer inom olika områden och nivåer.   

Förändringsorientering:
 Chefen ser möjlighet till förändringar och skapar 
situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. 
Chefen motiverar och beskriver pedagogiskt föränd-
ringar samt hanterar kritik mot förändring på ett kon-
struktivt sätt. Chefen driver långsiktigt och uthålligt 

förändringsarbete, både på lokal och övergripande 
nivå.  

Mål- och resultatorientering:
Chefen tar fram planer och mål, både på kort och 
lång sikt. I målen finns angivna åtgärder för hur 
de skall uppnås och hur resultaten skall följas upp. 
Chefen prioriterar och anger vad verksamheten skall 
fokusera på för att uppnå de satta målen. Chefen är 
beslutsam och uthållig i sin strävan att uppnå målen. 
Chefen prognostiserar hur väl verksamheten klarar 
mål och resultat och rapporterar avvikelser.  

Analytisk förmåga:
Chefen bryter ner problem i sina beståndsdelar och 
skiljer mellan huvudsak och bisak. Chefen identifierar 
och analyserar problemets kärna eller det väsentliga 
och drar de rätta slutsatserna, med utgångspunkt 
från tillgänglig information. Chefen fattar beslut när 
omständigheterna så kräver det, även under osäkra 
förhållanden eller mot bakgrund av begränsad infor-
mation.

Helhetssyn:
Chefen har god överblick gällande det egna 
ansvarsområdet och har ett starkt samhällsintresse. 
Chefen sätter in den egna verksamhetens betydelse i 
ett större sammanhang och visar intresse för och dri-
ver frågor mellan verksamhetsområden för att skapa 
mervärde för staden. Chefen tar hänsyn till olika in-
formationskällor och perspektiv för att hålla sig à jour 
med omvärlden, skapar och upprätthåller relevanta 
nätverk och upptäcker möjligheter till övergripande 
samarbeten.

Arbetsgivaransvaret:
Chefen är och uppträder som representant för 
arbetsgivaren. Chefen tillämpar stadens ledar- och 
personalidé i sitt ledarskap genom att arbeta genom 
sina medarbetare. Chefen arbetar effektivt tillsam-
mans med andra relevanta aktörer såsom myndighe-
ter, intresseföreningar, fackliga parter eller politiska 
företrädare. Chefen arbetar i enlighet med arbets-
rättslig lagstiftning, gällande kollektivavtal och lokala 
riktlinjer och policys.

Intern & extern kommunikation:
Chefen använder intern och extern kommunikation 
som verktyg för att få verksamheten att fungera 
effektivt. Chefen är tydlig i sina budskap och arbe-
tar strukturerat och planerat med både intern och 
extern kommunikation, på ett sätt som stödjer de 
strategiska målen. Chefen kommunicerar effektivt ut 
sitt budskap genom att anpassa sin kommunikation 
till målgruppen och genom att välja rätt kommunika-
tionskanal och tidpunkt.

  
Det formella chefskapet

Juridik & Ekonomi
 Chefen tillämpar lagar och förordningar, utifrån sin 
specifika roll, men också utifrån de villkor som gäller 
all kommunal/offentlig verksamhet. Chefen agerar 
utifrån en god kunskap om ekonomi och revision, 
förstår hur verksamheten beskrivs i budget och redo-
visning och åstadkommer ekonomi i balans. Chefen 
bedömer och agerar utifrån det egna juridiska ansva-
ret och söker rätt hjälp när det behövs.

Verksamhetsledning
Chefen leder och styr verksamheten med fokus på 
dem verksamheten är till för. Chefen agerar utifrån 
en förståelse för de krav som ställs på den egna 
verksamheten och hur den samverkar med övriga 
verksamheter inom staden samt med externa aktörer 
och utförare. Chefen kvalitetssäkrar sitt uppdrag 
med hjälp av stadens styr- och kvalitetsverktyg och 
gör sina bedömningar utifrån ett samhällsutveck-
lingsperspektiv. Chefen arbetar aktivt för verksamhe-
tens kompetensförsörjning. I sitt utvecklingsarbete 
arbetar chefen utifrån likabehandlingsprincipen för 
jämställd och likvärdig service till invånarna.
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Kompetenskriterier  
för operativa och strategiska chefer

Samma kompetenskriterier gäller för båda nivåerna, 
men olika vikt läggs vid olika delar i innehållet. Det 
beror på att man som operativ och strategisk chef 
har olika uppdrag, vilket innebär att olika krav ställs 
på chefens kompetens inom både det personliga 
ledarskapet och formella chefskapet. I Göteborgs 

Stad råder dessutom olika förutsättningar för olika 
organisationer. Organisa tionens storlek, organisering 
i förvaltning eller bolag samt i vilket skede i utveck-
lingen som organisationen befinner sig, har betydelse 
för kraven på chefskapet. 

Exempel 2 
Juridik & ekonomi 

Hela beskrivningen gäller för båda nivåerna, 
men de krav som ställs på specifik kunskap i 
lagstiftning och på vilket sätt man arbetar med 
ekonomi beror på det uppdrag man har. 

”Chefen tillämpar lagar och förordningar utifrån 
sin specifika roll, men också utifrån de villkor 
som gäller all kommunal/offentlig  
verksamhet.” 

Påverka och samarbeta 
med medarbetare, kolle-
gor, chef, dem vi är till för 
samt externa och interna 
intressenter.

Påverka och samarbeta 
med underställda 
chefer/medarbetare,
strategiska chefer, exekutiv 
chef, interna och externa 
intressenter, politiker.

Resultatansvar för 
enhet/område.

Resultatansvar för 
sektor/affärsområde.

Fokus på produktion. 
Skapa mervärde för dem vi
är till för. Ledning av 
enhet/område.

Fokus på ledning och 
styrning med perspektiv 
samhällsnytta och likvärdig 
service till invånarna.

Personalarbete och
personalutveckling. 
Bidra till chefsförsörjning.

Personalarbete och perso-
nalutveckling av under-
ställda, främst chefer.
Bidra till chefsförsörjning.

Organisera och utveckla 
verksamheten.
Samverka, bidra för att nå 
mer positivt resultat.

Utveckla 
sektorn/verksamhets-
området/affärsområdet.

Samverka, bidra för att nå 
mer positivt resultat.

Från medarbetare till
chef:
Arbetsgivarrollen, förvärva 
formella kunskaper och 
agera utifrån stadens syn 
på det personliga ledar-
skapet.

Från operativ till
strategisk chef:
Större ansvarområde och 
resultatansvar, fokus på 
ledning/styrning, långsik-
tigt perspektiv och större 
arena med bl a politiker.

Arena

Operativ nivå Strategisk nivå

Resultatansvar

Produktion 
och ledning

Personal-
arbete

Forma sin 
verksamhet

Utmaning vid 
övergång till 
ny nivå

Exempel 1 
Påverka andra

Hela beskrivningen gäller för båda nivåerna, 
men de två sista meningarna gäller i högre ut-
sträckning strategiska chefer: 

”Chefen påverkar andra personer inom organisa- 
tionen, såväl medarbetare som chefer. Chefen 
inverkar på andra verksamhetsområden och 
arenor utöver sitt eget. ”
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