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1 Kompetenskriterier 

 
Dra nytta av responsen som du fått i bedömningen. 
  

 Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad 
Resultat   
 

 

 

 

 

 

  

Fragmenterad kunskap eller 
ingen kompetens alls i de 
kompetenser som specificeras i 
avsnittet. Min 
ledarskapskompetens är ännu 
bristfällig i praktiken.  
  

Kompetenserna i avsnittet har 
delvis uppnåtts. Jag känner till 
grunderna eller delar av dem, 
men jag kan inte ännu leda 
dem tillräckligt bra i praktiken.  
  

Jag behärskar grunderna, de 
flesta kompetenserna i 
avsnittet och jag kan tillämpa 
kompetensområdets punkter 
på ledarskapet på ett flexibelt 
och mångsidigt sätt. Jag är 
medveten om att det finns 
saker att utveckla i mitt 
ledarskap. 
  

Kompetenserna i avsnittet har 
uppnåtts till alla delar. Mitt 
ledarskap är naturligt och 
obehindrat.  
  

Kompetensnivå Jag är en nykomling, jag behöver 
stöd i mitt arbete. 

Jag är en person som agerar, 
jag förstår bakgrunder och 
mål, jag klarar av uppgifterna, 
men ibland behöver jag stöd. 

Jag är en expert/sakkunnig, jag 
klarar av uppgifter 
självständigt. 

Jag är en erfaren 
expert/sakkunnig, jag 
behärskar kompetensområdet 
i sin helhet, jag tillämpar min 
kunskap på ett mångsidigt sätt 
och klarar av att skapa och 
utveckla nya 
verksamhetsmodeller. 
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2 Utbildningssystemets struktur och bestämmelser samt regelverk 

Kompetensbeskrivning 
En kompetent ledare känner till utbildningssystemet. En kompetent ledare leder verksamheten och följer de krav som lagstiftningen ställer på verksamheten. En 
kompetent ledare informerar personalen om lagstiftningsändringar. En kompetent ledare leder och utvecklar verksamheten i linje med de utbildningspolitiska målen.  
 

Kompetensmål och bedömning/bedömningskriterier för kompetensen 
 

Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad Ingår inte i 
arbets-
beskrivningen 

Det finländska utbildningssystemet: 
Jag känner till det finländska utbildningssystemet tillräckligt väl för att klara ledarskapsarbetet. 

     

Internationella och europeiska utbildningssystem: 
Jag känner till EU:s utbildningspolitik, det internationella samarbetet och utvecklingsmålen 
tillräckligt väl. 

     

Kännedom om förvaltning: 
Jag känner till regeringsprogrammet, kommunalförvaltningen och undervisningsförvaltningen 
(UKM, UBS) tillräckligt väl för att klara ledarskapsarbetet. 

     

Kännedom om lagstiftning: 
Jag känner till lagstiftningen om undervisningsväsendet tillräckligt väl för att klara 
ledarskapsarbetet (bl.a. Lag om yrkesutbildning (531/2017), Lag om elev- och studerandevård 
(1287/2013), Barnskyddslag (417/2007) tillämpliga delar, Strafflag (19.12.1889) tillämpliga delar, 
Skadeståndslag (412/1974) tillämpliga delar). 
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3 Ledarskap och beslutsfattande 

Kompetensbeskrivning 
En kompetent ledare behärskar deltagande beslutsfattande. En kompetent ledare låter personalen delta i beslutsprocessen. En kompetent ledare kan bereda 
förvaltningsbeslut och ta föredragningsansvar. En kompetent ledare verkar i enlighet med förvaltningsstadgan och instruktionen och besluten är grundade på 
befogenheterna i dessa. En kompetent ledare inser att det finns behov av beslut och att beslutsfattandet är brådskande, ansvarar för genomförandet av varje steg av 
beslutsprocessen och klarar av att verkställa beslut. En kompetent ledare fattar beslut självständigt, snabbt och på goda grunder. En kompetent ledare handleder kunden 
genom besvärsprocessen. 
 
 

Kompetensmål och bedömning/bedömningskriterier för kompetensen 
 

Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad Ingår inte i 
arbets-
beskrivningen 

Förvaltningslagen och förvaltningsbeslut: 
Jag känner till förvaltningslagen tillräckligt väl och kan bereda förvaltningsbeslut (inkl. begäran om 
omprövning och besvärsprocesser). 

     

Instruktion och förvaltningsstadga: 
Jag känner till instruktionen och förvaltningsstadgan tillräckligt väl och därmed förbundna ansvar och 
skyldigheter. 

     

Deltagande beslutsprocess: 
Jag känner till beslutsprocessen tillräckligt väl för att kunna engagera personalen i beslutsfattandet 
och/eller delegera olika delområden av beslutsfattandet.  
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4 Ledarskap och organisationskompetens 

Kompetensbeskrivning 
En kompetent ledare leder verksamheten enligt organisationens strategi, vision, värderingar och grundläggande uppgift. En kompetent ledare känner till 
organisationsstrukturen/-modellen och kan identifiera faktorer som påverkar verksamhetskulturen. I kompetensen för en kompetent ledare ingår strategisk planering, 
ledning av tjänster och kundorientering. En kompetent ledare förstår ledarskapet som en process som främjar förändring och strävan mot ett gemensamt mål. 

 
 

Innehåll 
 

Kompetensmål och bedömning/bedömningskriterier för kompetensen 
 

Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad Ingår inte i 
arbets-
beskrivningen 

Organisationens verksamhetsfält och struktur/modell: 
Jag känner till organisationens verksamhetsfält (områdets arbetsliv, intressentgrupper, lagstiftning).  
Jag känner till organisationsstrukturen/-modellen (funktioner, människor, ansvarsområden).  
Jag kan identifiera faktorer som påverkar verksamhetskulturen. 

     

Strategiskt ledarskap: 
Jag känner till organisationens strategi, vision, värderingar, grundläggande uppgift och kärnbudskap 
och leder verksamheten i enlighet med dessa.  

     

Ledarskap i förändring: 
Jag förstår vad som behöver göras i ledarskapsprocessen under en förändring och kan leda i 
förändringen. 
Jag hjälper fram medarbetarnas förändringsförmåga, engagemang i förändringen och i det 
gemensamma målet genom mitt ledarskap. 

     

Ledning av tjänster: 
Jag skapar gynnsamma förutsättningar för servicedesigntänkande, kundvärvning och 
kundorientering. 
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5 Ansvarsfullt ledarskap  

Kompetensbeskrivning 
En kompetent ledare klarar av att leda enligt strategin för ansvarsfullhet och hållbar utveckling och främjar produktivitet, kvalitet och samhällsrelationer. En kompetent 
ledare känner till FN:s mål för hållbar utveckling. En kompetent ledare leder på ett etiskt hållbart sätt. 
 

 
Kompetensmål och bedömning/bedömningskriterier för kompetensen 
 

Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad Ingår inte i 
arbets-
beskrivningen 

Hållbar utveckling och miljöansvar: 
Jag kan leda för hållbar utveckling och på ett miljöansvarigt sätt. 
Jag känner till FN:s mål för hållbar utveckling. 
Jag främjar verksamhet med en ekologisk, social, kulturell och ekonomiskt hållbar utveckling genom 
mitt ledarskap. 
Jag hittar passande lösningar för att utveckla hållbarheten. 

     

Etiska principer och förtroende: 
Jag klarar av att leda enligt etiska principer och bygga förtroende. 

     

 

6 Pedagogiskt ledarskap 

Kompetensbeskrivning 
En kompetent ledare kan leda pedagogiskt, kan leda pedagogik, pedagogisk verksamhet och en pedagogisk organisation. En kompetent ledare främjar ett inkluderande 
ledarskap, inlärningen och verksamhetskulturen. En kompetent ledare leder, utvärderar och utvecklar målmedvetet elevens inlärningsprocess samt processen för 
utvärdering av kunnandet. En kompetent ledare behärskar delat pedagogiskt ledarskap. En kompetent ledare kan använda lokaler och resurser och göra anskaffningar på 
ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt utifrån de långsiktiga målen.   
 
En kompetent ledare behärskar kompetensinriktning, identifiering och erkännande av kunnande samt ledning av serviceprocesser. En kompetent ledare förstår 
grunderna i servicelogik i praktiken, behärskar den kundorienterade serviceprocessen och utvecklar den. En kompetent ledare drar nytta av sin kunskap om branschen 
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och sin branschspecifika kännedom om arbetslivet samt använder sig av den senaste arbetslivskunskapen för att utveckla verksamheten. En kompetent ledare utarbetar 
nödvändiga verksamhetsplaner och utvecklingsplaner tillsammans med personalen, utvecklar kompetensområdet och arbetsuppgifter samt kan dela in 
kompetensområdets uppgifter i ansvarsområden. 

 

Kompetensmål och bedömning/bedömningskriterier för kompetensen 
 

Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad Ingår inte i 
arbets-
beskrivningen 

Ledning av pedagogik:  
Jag kan leda verksamheten så att verksamheten följer de riksomfattande examensgrunderna inom 
olika utbildningsområden. Jag kan leda användningen och utvecklingen av pedagogiska lösningar 
(bl.a. utbildningstjänster, genomförandeplaner, undervisnings- och ledningslokaler, 
undervisningsmaterial, lärarval, studievälbefinnande).  

     

Ledning av en pedagogisk organisation:  
Jag kan leda utbildningsinstitutionen inkl. undervisnings- och ledningspersonal, stödpersonal och 
studerande utgående från min egen roll. Jag kan utveckla kompetensområdet och arbetsuppgifter 
samt dela in kompetensområdets uppgifter i ansvarsområden. Jag främjar ett inkluderande 
ledarskap, inlärningen och verksamhetskulturen. 

     

Pedagogisk ledning:  
Jag kan tillämpa ett pedagogiskt tänkesätt och en pedagogisk verksamhetsmodell på allt ledarskap.  

     

Ledning av kompetensinriktning: 
Jag kan leda ordnandet av en kompetensbaserad utbildning. 

     

Ledning av service- och stödprocesser: 
Jag följer med användningen av tjänster regelbundet och reagerar enligt behov. 

- Studerande- och ansökningsservice 
- Inkvarterings- och restaurangservice 
- Informationshantering (inkl. rapporter) 
- Fastighetsservice 
- Ekonomi- och HR-service 

     

Hållbar utveckling och miljöansvar: 
Jag kan leda för hållbar utveckling och på ett miljöansvarigt sätt. 
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Samarbete med arbetslivet och ledning av samarbetet med arbetslivet: 
Jag drar nytta av min kunskap om branschen och min branschspecifika kännedom om arbetslivet. Jag 
använder mig av den senaste arbetslivskunskapen för att utveckla och leda verksamheten. 

     

 
 

7 Kunskapsbaserat ledarskap och datasekretess 

Kompetensbeskrivning 
En kompetent ledare kan utnyttja kunskap och information i ledarskapet och i beslutsfattandet. En kompetent ledare kan ställa upp mål för effektiviteten och 
produktiviteten och vidta snabba och rationella korrigerande åtgärder utifrån nyckeltal för att uppnå målen. En kompetent ledare förstår betydelsen av framförhållning 
och använder förhandsinformation i planeringen av utbildning och verksamhet. En kompetent ledare kan kommunicera med personalen och engagera och motivera 
personalen för att uppnå mål och åtgärder. En kompetent ledare känner till dataskyddsförordningen och förstår dess konsekvenser och betydelse för ledarskapet. En 
kompetent ledare utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i ledarskapet och behärskar användningen av undervisningssektorns teknik i ledarskapet, 
utbildningsinstitutionens interna system och externa kommunikationskanaler. 

 

Kompetensmål och bedömning/bedömningskriterier för kompetensen 
 

Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad Ingår inte i 
arbets-
beskrivningen 

Användning av olika informationskällor i ledarskapet och i beslutsfattandet: 
Jag kan tillgodogöra mig resultatinformation, respons, personaluppgifter och ekonomisk information i 
ledarskapet och beslutsfattandet. 

     

Framförhållning: 
Jag tar arbetslivets behov i beaktande på ett förutseende sätt i planeringen av utbildningsprodukter och 
-verksamhet. Jag kan ta hänsyn till framtida behov i samhället i planeringen av personal och ekonomi.   

     

Användning av undervisningssektorns teknik: 
Jag behärskar användningen av undervisningssektorns teknik tillräckligt väl för ledarskapsarbetet (bl.a. 
pedagogiska lösningar). 

     

Användning av interna informationssystem:      
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Jag kan använda organisationens interna informationssystem som en del av ledarskapsarbetet (t.ex. 
intranät, studerandeförvaltningssystem, ekonomiförvaltningssystem, personalförvaltningssystem, 
kundhanteringssystem, AC, digitala inlärningsmiljöer och lärplattformar, Office teams). Jag kan föra in 
uppgifter i systemen och ta ut analyser och rapporter ur dem. 

Användning av externa informationssystem och kommunikationskanaler: 
Jag kan använda olika externa kommunikationskanaler och sociala medier som en del av ledarskapet 
och för att utveckla bilden av arbetsgivaren (t.ex. Vipunen, rekryteringskanaler, Instagram, Facebook, 
Twitter, YouTube m.m.). Jag kan föra in uppgifter i systemen och ta ut analyser och rapporter ur dem. 

     

Datasekretess: 
Jag har satt mig in i dataskyddsförordningen och förstår dess konsekvenser/betydelse för ledarskapet. 
Jag vet vilka personregister vi har i vår organisation och hur de syns i mitt arbete. Jag vet vilka av 
utbildningsinstitutionens uppgifter som är sekretessbelagda och kan svara på förfrågningar (hur och till 
vem får jag lämna ut uppgifter). 

     

8 Ledning av ekonomi och produktivitet 

En kompetent ledare förstår organisationens/det egna ansvarsområdets ekonomiska läge och ekonomins betydelser för verksamheten och ledarskapet. En kompetent 
ledare kan reagera på det sätt som nyckeltalen förutsätter och vid behov anpassa verksamheten. 

 

Kompetensmål och bedömning 
 

Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad Ingår inte i 
arbets-
beskrivningen 

Planering av ekonomin (ekonomiska mål): 
Jag tar organisationens ekonomiska mål i beaktande i planeringen av verksamheten inom mitt 
ansvarsområde. 

     

Planering av ekonomin (samarbete): 

Jag kan göra upp en budget och utarbeta en verksamhetsplan för mitt ansvarsområde i samarbete 
med olika instanser. 

     

Hantering och uppföljning av ekonomin (regelbundenhet): 

Jag följer upp budgeten och verksamhetsplanen regelbundet. 
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Hantering och uppföljning av ekonomin (mått): 
Jag kan tillgodogöra mig information från viktiga finansiella mått i budgetuppföljningen.  

     

Hantering och uppföljning av ekonomin (reaktion): 
Jag reagerar på det sätt som nyckeltalen och de finansiella måtten förutsätter för att bibehålla 
balansen i ekonomin. 

     

Ekonomisk framförhållning: 
Jag kan dra nytta av ekonomiska nyckeltal i planeringen av framtiden. 

     

 

9 Kvalitetsledarskap 

 
Kompetensbeskrivning 
En kompetent ledare behärskar olika kvalitetslednings- och bedömningsmetoder. En kompetent ledare engagerar personalen i kvalitetsledningen och utvecklingen 
(användning av kvalitetsledningssystem). En kompetent ledare kan utarbeta kvalitetsstandarder, använda kvalitetsmått och utnyttja utvärderingsuppgifter i 
utvecklingsverksamheten. 
En kompetent ledare förstår kvalitetsledningens delfaktorer (planering och uppställande av mål, genomförande och verkställande, uppföljning och utvärdering av 
verksamhet, kontinuerlig förbättring) och tillämpar dem på organisationens verksamhetsstyrning och ledarskapet. En kompetent ledare kan välja lämpliga 
kvalitetsledningsmodeller och -metoder för situationen, säkerställa verksamheten, uppföljningen och utvärderingen samt öka verksamhetens effektivitet, produktivitet 
och verkningsgrad i operativa miljöer som förändras snabbt. En kompetent ledare ser till att undervisningspersonal och övrig personal samt arbetsplatshandledare har 
tillräckliga och aktuella kunskaper i kvalitetsledning. 
  

 

Kompetensmål och bedömning/bedömningskriterier för kompetensen 
 

Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad Ingår inte i 
arbets-
beskrivningen 

Kvalitetsledningssystem: 
Jag förstår betydelsen av kvalitetsledning i organisationens verksamhet. Jag ser till att 
kvalitetsledningssystemet och informationen i det har dokumenterats och att uppgifterna 
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uppdateras kontinuerligt. Jag kan följa upp, utvärdera och utveckla funktionerna och effektiviteten i 
kvalitetsledningssystemet för vår organisation. 

Modellen för kontinuerlig förbättring: 
Jag känner till modellen för kontinuerlig förbättring av kvalitetsledningen (kvalitetscirkeln) och 
verksamhetsmodellerna för olika processer och funktioner i vår organisation. Jag kan tillämpa dessa 
på verksamhetsstyrningen och ledarskapet. Kvalitetsledning är ett viktigt redskap för ledarskap, 
vägledning, verksamhet och utveckling.  

     

Engagemang av aktörer i kvalitetsledningen: 
Jag kan ställa upp mål, följa upp och analysera resultat samt engagera personalen i att utveckla 
verksamheten kontinuerligt. Jag ser till att undervisningspersonal, övrig personal, ledning och 
arbetsplatshandledare har tillräckliga och aktuella kunskaper i kvalitetsledning. 

     

 

10 Ledning av människor 

 
Kompetensbeskrivning 
En kompetent ledare leder personalen och arbetsenheten i enlighet med målsättningarna och den lagstiftning och de bestämmelser som gäller personalledning. En 
kompetent ledare följer arbetslagstiftningen, bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalet och bestämmelserna i lokala avtal. En kompetent ledare följer 
organisationens personalplan. En kompetent ledare ser till att kraven på yrkesskicklighet som ställts på uppgifterna beaktas i rekryteringen av arbetstagare. En 
kompetent ledare behärskar rekryteringsprocessens faser och följer dem i rekryteringen. En kompetent ledare känner till organisationens program för introduktion i 
arbetet, deltar i introduktionen, delegerar introduktionsansvar samt ser till att introduktionen i arbetet blir av.  
 
En kompetent ledare handlar interaktivt och sörjer för introduktion i arbetet och kompetensutveckling samt uppmuntrar och motiverar personalen. En kompetent ledare 
leder människor och personal i förändringsprocesser, utvecklar personalens förändringsförmåga och känner igen tecken på förändring i verksamhetsmiljön. En 
kompetent ledare kan använda omfattande förändrings- och problemlösningstekniker samt leda planeringen av arbetet och processen med arbetsplanen. En kompetent 
ledare utvecklar personalens kompetens, bedömer personalen aktivt och använder en kompetenskarta/-matris för att utveckla personalen. En kompetent ledare främjar 
personalens karriärutveckling, motiverar personalen dagligen och använder incitamentsystem kontinuerligt. En kompetent ledare ger respons till personalen, utvecklar 
en positiv stämning i arbetsgemenskapen, håller utvecklingssamtal med personalen regelbundet, leder personalens prestationer och utnyttjar personalens breda 
kompetens. 
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Kompetensmål och bedömning/bedömningskriterier för kompetensen 
 

Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad Ingår inte i 
arbets-
beskrivningen 

Ledning av en fungerande arbetsgemenskap och människor: 
Jag kan leda på ett sådant sätt att arbetsenheten fungerar, vi har gemensamt överenskomna rutiner 
och beslutsfattandet är transparent, arbetstagarna är engagerade och motiverade att utföra sitt 
arbete enligt målsättningarna och upplever sig själva och sitt arbete som betydelsefullt och viktigt. 
Jag tar snabbt tag i eventuella utmaningar och avvikelser. 

     

Kompetensledning och utveckling: 
Jag kan leda, bedöma och utveckla arbetstagarnas kompetens tillsammans med 
arbetstagaren/teamet och förutse framtida kompetensbehov. 

     

Ledning av personalresurser och prestationer: 
Jag kan leda planeringen av arbetet, processen med att utarbeta en arbetsplan och personalens 
prestationer. Jag utnyttjar personalens breda kompetens. 
Jag kan leda på ett konsekvent sätt utifrån uppställda mål, jag följer upp resultaten och ger 
kontinuerlig respons. Jag utarbetar nödvändiga verksamhetsplaner och utvecklingsplaner 
tillsammans med personalen. 

     

Ledning av en god arbetsmotivation och ett gott arbetsklimat: 
Mitt ledarskap är inkluderande och möjliggörande. Jag skapar en positiv stämning på arbetsplatsen. 
Jag följer upp resultaten av personalundersökningar och vidtar utvecklingsåtgärder utifrån dem. Jag 
ger aktivt respons och använder den belönings- och incitamentpraxis som överenskommits i 
organisationen. 

     

Deltagande ledarskap:  
Jag möjliggör deltagande i mitt ledarskap genom att ge individen/teamet ansvar och möjlighet att 
delta i planeringen och utvecklingen av verksamheten och resursfördelningen. 

     

Ledarskap i utmanande situationer:  
Jag ger omedelbar respons och diskuterar öppet i utmanande situationer. Jag tar upp utmanande 
situationer och meningsskiljaktigheter i ett tidigt skede. Jag är insatt i organisationens anvisningar 
och praxis för hantering av utmanande ärenden.  
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AKTA, UKTA och TS, anställningsfrågor: 
Jag är förtrogen med den centrala arbetslagstiftningen och bestämmelser. Jag följer tjänste- och 
arbetskollektivavtal, lokala avtal, anvisningar och bestämmelser. 

     

Beredning och ledning av rekrytering: 
Jag är insatt i rekryteringspraxis i min organisation och rekryteringsprocessens faser. 

     

Introduktion i arbetet: 
Jag känner till organisationens praxis för introduktion i arbetet, jag fördelar introduktionsansvaret 
och ser till att introduktionen i arbetet blir av. Jag säkerställer att kompetensen är aktuell genom 
kontinuerlig och målinriktad kompetensutveckling, rekryteringar och introduktion i arbetet. 

     

Utvecklingssamtal och diskussionsteknik: 
Jag är insatt i modellen och praxis för utvecklingssamtal i min organisation och håller regelbundet 
samtal med arbetstagarna.   

     

 

11 Ledarskap för hälsa och välbefinnande 

Kompetensbeskrivning 
En kompetent ledare ser till att arbetsmiljön är säker och hälsosam och att arbetstagarna upplever att arbetet är meningsfullt och belönande och stödjer deras 
arbetshälsa och livskompetens. En kompetent ledare kan identifiera faktorer i miljön som påverkar arbetshälsan, följer planen för arbetshälsa, anvisningar och 
bestämmelser. En kompetent ledare följer upp personalens arbetshälsa, tar aktivt tag i arbetshälsorelaterade missförhållanden samt problem- och konfliktsituationer. En 
kompetent ledare leder på ett inkluderande sätt. 
 

 

Kompetensmål och bedömning/bedömningskriterier för kompetensen 
 

Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad Ingår inte i 
arbets-
beskrivningen 

Resursledning: 
Jag tar hänsyn till personalens resurser i mitt ledarskap. Med personalens resurser kan vi uppnå målen 
för verksamheten. Jag ser till att individens arbetsuppgifter och kompetens motsvarar kraven och 
målsättningarna som ställts för arbetsuppgiften. 
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Ledning av hälsa och välbefinnande (inklusive psykosocial belastning, trakasserier och mobbning): 
Jag handlar enligt organisationens anvisningar för hantering av trakasserier och mobbning. Jag följer 
med frånvarostatistiken och använder modellen för tidigt stöd. Jag följer upp resultaten av 
personalundersökningar och vidtar nödvändiga utvecklingsåtgärder. 

     

Stöd för arbetsförmågan och för att orka arbeta (tidigt stöd, intensifierat stöd, stöd för återgång till 
arbetet): 
Jag kan leda arbetsförmågan på ett förutseende sätt och så att arbetstagaren orkar med sitt arbete. 
Jag är förtrogen med och kan använda modellen för tidigt stöd som används i min organisation. Jag 
känner till och drar nytta av samarbetet med företagshälsovården. 

     

Känslohantering:  
Jag förstår betydelsen av känslor och använder denna kunskap i mitt ledarskap.  
Jag kan identifiera och tolka spänningar, motivationer och förändringar hos arbetstagarna/teamet och 
se hur dessa påverkar arbetet. 

     

Samhörighet och inkluderande ledarskap: 
Praxis för mitt dagliga ledarskap möjliggör samhörighet på kort och lång sikt i planeringen och 
utvecklingen. Jag främjar samhörigheten genom att inkludera teamet i planering, utveckling och 
försök och öppet dela med mig av frågor, tankar och kunskap.  

     

Inkännande ledarskap: 
Jag tar hänsyn till individuella skillnader, mångfald, olika behov och förväntningar i mitt ledarskap. Jag 
är interaktiv och lyhörd. 

     

Ledarskap enligt programmet för personalens missbruks- och funktionsrelaterade beroenden: 
Jag känner till och kan handla enligt organisationens anvisningar för missbruks- och 
funktionsrelaterade beroenden. 

     

12 Ledning av arbetssäkerhet 

Kompetensbeskrivning 
En kompetent ledare kan identifiera faktorer i miljön som inverkar på arbetssäkerheten. En kompetent ledare leder verksamheten i enlighet med säkerhetsplaner, 
anvisningar och bestämmelser, främjar arbetstagarens förståelse för säkerheten på arbetsplatsen och övervakar att arbetssäkerheten upprätthålls. 
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Kompetensmål och bedömning/bedömningskriterier för kompetensen 
 

Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad Ingår inte i 
arbets-
beskrivningen 

Säkerhetsplan och -anvisningar: 
Jag kan leda verksamheten enligt utbildningsarrangörens säkerhetsplaner, anvisningar och 
bestämmelser (inkl. säkerhetsansvar). Som chef främjar jag aktivt utvecklingen av 
utbildningsinstitutionens säkerhetskultur och god praxis. 
Det finns en årsklocka för säkerhetsverksamheten, tillräckliga resurser och sporrande mål för att 
upprätthålla och utveckla kompetensen och beredskapen.  

     

Branschspecifika säkerhetsbestämmelser: 

Jag känner till branschens säkerhetsbestämmelser och kan leda verksamheten i enlighet med dem. 

Vid behov kan jag anlita bredare kompetens från min egen organisation, samarbetspartner eller 

myndigheter. 

     

En säker arbetsplats: 
Jag främjar arbetstagarens förståelse för säkerheten på arbetsplatsen och övervakar att 
arbetssäkerheten upprätthålls. Rapporteringen om säkerhetssituationen och avvikelser/positiva 
säkerhetsobservationer har systematiserats till en del av de vecko-/månadsmöten som jag leder. Jag 
uppmuntrar och möjliggör handlingar och observationer som främjar säkerheten i vardagen 
systematiskt. 

     

Intern kontroll och riskhantering: 
Jag klarar av att ansvara för att intern kontroll och riskhantering ordnas och verkställs i det 
ansvarsområde som jag leder. Jag kan även ansvara för riskidentifiering, riskbedömning, 
genomförandet av riskhanteringsåtgärder och hur de fungerar samt rapportering och intern 
kommunikation.  
 

     

Olägenheter och riskfaktorer: 
Jag kan leda identifieringen av olägenheter och riskfaktorer på arbetsplatsen, dvs. identifiera och 
bedöma riskernas storlek i samarbete med personal, eventuella experter och studerande, delta i 
planeringen av åtgärder för att minska riskerna och se till att åtgärderna vidtas.  
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Anmälningspraxis och systemkompetens i säkerhetsfrågor: 
Jag kan använda vårt system för säkerhetsledning (t.ex. Pro24) för att minska identifierade risker och 
möjliggöra organisatoriskt lärande. Jag känner till ledarskapspraxis för anmälan om 
säkerhetsobservationer, tillbud och olycksfall inom mitt ansvarsområde och deltar i att leda och 
utveckla praxisen och ge konstruktiv respons. 

     

Krissituationer, våldssituationer och hotfulla situationer:  

Jag känner till modellen för krissituationer, våldssituationer och hotfulla situationer i 

utbildningsenheten, jag kan göra en hotbedömning om det behövs och leda verksamheten enligt 

den. 

     

Information om säkerhetsfrågor: 

Jag informerar om säkerhetsfrågor – även i utmanande situationer – på ett positivt, uppmuntrande, 

bestämt och lösningsorienterat sätt med förståelse för särdragen hos säkerheten i 

utbildningsenheten. 

     

Samarbete i ledning av arbetssäkerheten: 

Jag möjliggör och uppmuntrar systematiskt till ny inlärning framför allt med hjälp av samarbete med 

arbetslivet, i samarbete med arbetarskyddsorganisationen och genom att ge studerande möjlighet 

att bli hörda. 

     

 

13 Interaktivt och kommunikativt ledarskap 

Kompetensbeskrivning 
 

En kompetent ledare har interaktionskompetens, sociala färdigheter samt samarbets- och teamarbetsfärdigheter i olika personalsituationer. En kompetent ledare 
kommunicerar öppet, tydligt och uppdaterat. En kompetent ledare har goda och inkluderande förhandlings-, mötes- och nätverksfärdigheter. En kompetent ledare 
behärskar kommunikation och interaktion både fysiskt ansikte mot ansikte och med tekniska hjälpmedel (sociala medier och organisationens interna medier). En 
kompetent ledare samarbetar med områdets nätverk i samkommunen samt med nationella och internationella nätverk inom branschen.  
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Kompetensmål och bedömning/bedömningskriterier för kompetensen 
 

Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad Ingår inte i 
arbets-
beskrivningen 

Sociala färdigheter, samarbets- och teamarbetsfärdigheter: 
Jag kommer överens med andra människor och jag har goda samarbetsfärdigheter. Jag främjar det 
gemensamma målet och tillåter olika synvinklar. 

     

Relationsfärdigheter/kontaktskapande förmåga: 
Jag agerar interaktivt och möjliggör gemensamma samtal och diskussioner samt individuella möten i 
konfidentiella och förtroliga angelägenheter. 

     

Ledning och utveckling av teamarbete: 
Jag leder mitt team och litar på teamets medlemmar och använder mig av delat ledarskap. Vi planerar 
och kommer med utvecklingsidéer tillsammans. 

     

Kommunikation och färdigheter i ledarskapskommunikation: 
Jag upprätthåller en öppen kommunikation. Jag satsar på tydlighet och förståelighet. Jag 
kommunicerar om väsentliga ärenden på ett uppdaterat och tydligt sätt. 

     

Interaktions- och kommunikationsfärdigheter: 
Jag agerar interaktivt genom att lyssna på andra och se saker ur andras perspektiv. Jag kan se på 
situationer ur ett nytt perspektiv och med hjälp av öppna frågor förstå den andra partens bild av 
situationen. Jag är närvarande. 

     

Intresse för arbetstagarna: 
Jag är intresserad av arbetstagarnas åsikter, utvecklingsidéer och arbetshälsa och jag diskuterar 
regelbundet med dem. 

     

Multiprofessionellt nätverksarbete och byggande av samarbete: 
Jag kan samarbeta med olika utbildningsområden och andra aktörer för att uppnå gemensamma mål. 

     

Nätverksledarskap och nätverkande: 
Jag ingår i nätverk och leder nätverk i enlighet med målsättningarna och drar nytta av nätverkets 
kompetens och utvecklingsidéer. 

     

Information: 
Jag informerar konsekvent och korrekt via överenskomna informationskanaler. 
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Branschspecifik ledning av marknadsföring, påverkan: 
Jag arbetar med marknadsföring i enlighet med organisationens principer och målsättningar. 
Marknadsföringen utgår från kundens behov och sköts med modern teknik. 

     

Förhandlingsförmåga, att ingå avtal: 
Jag förbereder mig inför förhandlingar, jag agerar interaktivt och tar hänsyn till olika parters 
perspektiv, jag lyssnar och kan om det behövs styra förhandlingarna så att vi når en 
överenskommelse. 

     

Ledning av möten: 
Jag leder möten i enlighet med mötespraxis, lagar och bestämmelser, så att mötet är tekniskt och 
taktiskt tillrådligt. Jag har kontroll över tidsanvändningen på mötet. Jag ser till att varje deltagare har 
möjlighet att uttrycka sin åsikt i diskussioner och beslutsfattandet.  

     

Koordinationsfärdigheter: 
Jag tar ansvar för helheten och delegerar uppgifter. Jag känner mina styrkor och resurser. Jag ser till så 
att alla vet vad som gäller med hjälp av tillgängliga kommunikationsmedel. 

     

Faciliterande och coachande arbetssätt i chefsarbetet:   
Jag ger arbetstagarna ansvar, befogenheter och resurser, jag stödjer dem att komma på lösningar 
själva och ta vara på hela sin potential i arbetet. 

     

  

14 Distansledarskap 

Kompetensbeskrivning 
 

Inom distansledarskap involverar och engagerar en kompetent ledare medlemmarna i gemensamma mål och spelregler. En kompetent ledare främjar självledarskap och 
självständighet och använder modern teknik. Ledarskapet grundar sig på gemensamma anvisningar och överenskommelser. En kompetent ledare leder enligt 
hybridmodellen, utlokaliserade team och distansarbete. En kompetent ledare kan använda inkluderande metoder med tekniska hjälpmedel i ledarskapet. 
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Kompetensmål och bedömning/bedömningskriterier för kompetensen 
 

Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad Ingår inte i 
arbets-
beskrivningen 

Ledning av distansarbete:  
Jag leder distansarbete utgående från anvisningar och överenskommelser, planering av arbetet, 
schemalagd arbetspraxis, hybridmodellen och självledarskap. 

     

Ledning av ett utlokaliserat team: 
När jag leder ett utlokaliserat team tar jag hänsyn till medlemmarnas engagemang i gemensamma 
mål och spelregler, interaktion, jämlik kommunikation och att bygga upp ett förtroende. 

     

Inkluderande metoder i ledningen av ett utlokaliserat team: 
Jag använder inkluderande metoder i ledarskapet som teknologin möjliggör. 

     

Samhörighet och inkluderande distansledarskap: 
I distansledarskapet skapar jag en känsla av samhörighet genom att bygga upp förtroendet, använda 
uppskattande kommunikation, ställa upp tydliga gemensamma mål, komma överens om spelregler 
och skapa en god sammanhållning.   

     

 
 

15 Självledarskap 

 
Kompetensbeskrivning 
 
En kompetent ledare är engagerad i sitt arbete, kan identifiera sina styrkor och motivera sig själv. En kompetent ledare reflekterar, tänker kritiskt och ekonomisk och 
tillämpar tillgänglig information. En kompetent ledare utvecklar aktivt sig själv, ingår i nätverk och nätverkar och följer med nyheter och händelser i branschen. En 
kompetent ledare är stresstålig och har resiliens, kan leda sig själv, planera sin tid och prioritera i arbetssituationer som förändras snabbt. En kompetent ledare kan 
hantera informationsflödet från ett stort antal kommunikationskanaler, behärskar tidsplanering och klarar av chefsarbetet trots avbrott. En kompetent ledare har 
förmåga till strategiskt tänkande och tar hänsyn till hela organisationens fördelar och mål. En kompetent ledare utvärderar sina arbetssätt kontinuerligt, kan identifiera 
arbetsrelaterade utmanande situationer och vet hur de ska hanteras. En kompetent ledare klarar av en varierande arbetsbelastning och utmaningar i arbetet samt kan 
motivera sig själv och upprätthålla sin motivation.  



19 (20) 

                                Godkänd  
 

 

 
 
 

Kompetensmål och bedömning/bedömningskriterier för kompetensen 
 

Saknas Begynnande Utvecklad Avancerad Ingår inte i 
arbets-
beskrivningen 

Motivation: 
Jag känner till vad som motiverar mig i arbetet, mina styrkor och värderingar. Jag använder mig av 
dessa för att leda mig själv i mitt arbete.   

     

Företagaranda:  
Jag har en engagerad, entusiastisk och företagsam inställning till mitt arbete. 

     

Strategiskt tänkande: 
Jag klarar av att se framåt, jag håller hela tiden ett öga på förändringar i 
verksamhetsförutsättningarna och reagerar på dessa om det behövs. Jag kan fokusera min 
uppmärksamhet både på den dagliga verksamheten och på långsiktiga strategiska åtgärder. 

     

Kritiskt tänkande: 
Mitt tänkande är reflektivt, kontemplativt och eftertänksamt. Jag sätter mig in i teori, fakta och 
forskningsbaserad kunskap, om det behövs. Jag kan tillämpa tillgänglig information. 

     

Självutveckling: 
Jag utvecklar mig själv och min kompetens aktivt på många olika sätt. Jag följer aktivt nyheter i 
branschen, läser publikationer och deltar i utvecklingsnätverk och utbildningar. 

     

Problemlösningsförmåga: 
Jag använder mig av flera förändrings- och problemlösningstekniker. 
 

     

Kreativitet och innovativitet: 
Jag kan komma på nya perspektiv och nya tillvägagångssätt. Jag kommer med idéer och genomför 
dem. 

     

Livslångt lärande: 
Jag utvecklar och uppdaterar min kompetens i olika skeden av livet och karriären. 
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Stresstålighet och resiliens: 
Jag klarar av att hantera stress i besvärliga situationer. Jag återhämtar mig från motgångar och klarar 
av att hålla balansen trots stora förändringar. Jag har en mental flexibilitet, styrka och 
återhämtningsförmåga både på individnivå och i sociala interaktioner. 

     

Flexibilitet: 
Jag är redo att diskutera öppet, försöka nå samförstånd, ta hänsyn till många olika synpunkter 
samtidigt och jämka mellan dessa för att hitta tillfredsställande lösningar och ett bra slutresultat. 

     

Ansvarsfullhet: 
Jag tar hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser i mitt agerande. 

     

Tidshanteringsförmåga: 
Jag kan planera mina uppgifter, leda mig själv, planera min tid och prioritera. 

     

Årsklocka och prioriteringsklocka: 
Jag gör en översikt över större, återkommande arbetsrelaterade åtgärder som ska genomföras under 
kalenderåret i ett diagram för att dela in kalenderåret och strukturera upp verksamheten. 
Jag använder en prioriteringsklocka/årsklocka som jag delar in i tre grundläggande delar: sömn, 
arbetstid och fritid. 
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