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I uppdraget som chef ingår följande ansvar, oavsett chefsposition: 

Leda verksamheten 

• Översätta strategier till mål och insatser. 

• Leda och fördela, planera, följa upp och utveckla den egna 
verksamheten så att uppsatta mål nås. 

• Bedriva verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv och 
samordna frågor inom det egna verksamhetsområdet med 
övrig verksamhet inom Svenska Röda Korset. 

Leda medarbetare 

• Rekrytera och introducera nya medarbetare. 

• Säkerställa att medarbetarna har tillräcklig kunskap för att 
kunna utföra arbetet på ett tryggt och säkert sätt och vet vad 
som förväntas av dem. 

• Föra en kontinuerlig dialog med medarbetarna, både enskilt 
(avstämnings- och målsamtal) och i grupp 
(enhetsmöten/arbetsplatsträffar). 

• Skapa utrymme för reflektion och kompetensutveckling. 

• Sätta lön. 

Arbetsmiljö och säkerhet 

• Verka för en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. 

• Systematiskt planera, leda och kontrollera arbetsmiljön inom 
den egna verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. 

• Utföra de arbetsuppgifter som fördelats i arbetsmiljödelegering. 

Kommunikation 

• Företräda organisationen och arbeta för att stärka förtroendet 
för Röda Korsets verksamhet, såväl internt som externt. 

• Kommunicera beslut och annan information av betydelse. 

Organisatorisk integritet, effektivitet och hållbarhet 

• Bedriva verksamheten på ett kostnads- och resurseffektivt sätt. 

• Bidra till verksamhetens finansiering. 

• Följa gällande lagar, regler och avtal samt interna styrdokument 
och rutiner.  

• Bidra till en hållbar utveckling genom att säkerställa att insatser 
är hållbara ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

• Handlägga ärenden med god kvalitet, enhetlighet och utan 
dröjsmål. 

• Sköta administration såsom fakturahantering och attestering.

Chefsuppdrag – fördjupad vägledning

Från Svenska Röda Korsets arbetsordning för tjänstepersonsorganisationen

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005132697-Arbetsordningar-
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Jag:

• säkerställer att jag förstår mitt uppdrag, 

mina mål och förväntningar i min roll

• arbetar för att nå resultat och effekt för 

mottagare och målgrupp

• tar initiativ, får saker att hända och tar 

ansvar för resultatet

• tar ibland snabba och modiga beslut

• prioriterar och vågar välja bort

• använder kraften inom organisationen 

för genomförande

• ansvarar för att återhämta mig och för 

att be om hjälp vid behov

Tillägg för chef och ledare

• delegerar ansvar och mandat

• säkerställer tydlighet i roll, mål och 

förväntningar hos medarbetare

• är förebild kring hållbart engagemang

Tillägg för chef och ledare

• tror på individens förmåga

• ser individens och gruppens behov och 

anpassar ledarskapet

• tar tag i svåra situationer med mod och 

empati

• skapar psykologisk trygghet i gruppen 

genom att tillåta öppenhet och ärlighet

Tillägg för chef och ledare

• utvecklar och leder verksamheten i linje 

med Röda Korsets grundprinciper, 

strategier och planer

• skapar engagemang för gemensam 

vision och mål

• bidrar till helhetstänk och förståelse för 

sammanhang

Tillägg för chef och ledare

• leder förändring med utgångspunkt i 

Röda Korsets uppdrag och förändrad 

omvärld

• uppmuntrar initiativ och nya idéer

• lyssnar in andras perspektiv

• tror på gruppens förmåga att vara klokare 

tillsammans

Jag:

• främjar ett inkluderande arbetssätt och 

bygger tillitsfulla relationer

• stödjer andra i strävan att uppnå 

gemensamma mål

• ser individen, lyssnar nyfiket och ställer 

frågor för att förstå

• uppmuntrar och ger andra återkoppling

• utgår från att andra har goda intentioner

• ger återkoppling/feedback direkt till den 

det berör 

• är medveten om hur mina beteenden 

påverkar andra

Jag:

• agerar utifrån Röda Korsets 

grundprinciper, strategier och mål samt 

följer policyer, riktlinjer och andra 

styrdokument

• förstår Röda Korsets uppdrag samt 

rörelsen och organisationens struktur 

ser till hela Röda Korsets framgång

• verkar för konstruktivt samarbete

• tar vara på och har tillit till andras roll 

och kompetens

• delar med mig av kunskap, metoder och 

information till andra

Jag:

• är öppen för andras synsätt och idéer

• anpassar mig efter organisationens 

förändrade förutsättningar och behov

• testar nytt, reflekterar, utvärderar och för-

bättrar och delar med mig för ökat lärande

• vågar göra fel och ser misstag som 

möjligheter för lärande

• uppmärksammar och firar framgångar

• ser feedback som en möjlighet till lärande 

och utveckling

• är medveten om mina styrkor och 

utvecklingsområden och tar ansvar för att 

utveckla dessa 

HANDLINGSKRAFT MEDMÄNSKLIGHET ETT RÖDA KORSET UTVECKLING OCH LÄRANDE

Ledar- och medarbetarskap - fördjupad vägledning



• Vilja att leda utifrån Röda Korsets grundprinciper

• Förmåga att leda och verka i en frivilligorganisation

• Förmåga att snabbt anpassa sitt ledarskap och ställa om från 
vardag till kris

• Förmåga att driva kulturutveckling och förändrade arbetssätt

• Framgångsfaktorer för den specifika chefstjänsten utifrån 
nuläge och kontext

Framgångsfaktorer för Röda Korsets chefer



Svenska Röda Korset sedan 2018 ett internt ledarskapsprogram för organisationens chefer, 
Handlingskraft och mod. 

Ledarprogrammet har som mål att:
• öka ledarnas förmåga att utveckla den egna arbetsgruppen 
• skapa ett gemensamt synsätt och språk kring ledarskap
• öka självinsikt och tydliggöra utvecklingsbehov kring det egna ledarskapet
• ge utrymme för reflektion för att medvetet utveckla dagliga ledarhandlingar

Det övergripande målet är att Röda Korset har en hållbar arbetsmiljö och en konstruktiv 
organisationskultur som stödjer ett handlingskraftigt, tydligt och modigt ledar- och medarbetarskap.

Programmet bygger på modern forskning och teori om ledarskap, bl a forskning om transformativt 
vs transaktionellt ledarskap, neuropsykologi, stress och hållbarhet, framgångsrika team och 
kommunikation. 

Ledarprogrammet utgår från Ledar- och medarbetarskap på Röda Korset och våra tre 
kärnmetoder. 

Ledarutveckling – Handlingskraft och mod



Kärnmetoderna är en del av vårt ledarutvecklingsprogram och utgår från forskning samt ett 
systemteoretiskt och gruppdynamiskt perspektiv. Det betyder att mänskligt handlande ses som 
något som sker och uppstår i ett samspel mellan andra människor. Människor är delar av ett 
system som fungerar tillsammans. Vi är alla beroende av våra relationer i gruppen och påverkar 
och påverkas av dessa. Kärnmetoderna är framtagna i samarbete med organisationsutvecklare 
på Sandahls Partners.

• Roll, mål, sammanhang (RMS)

• Grupputveckling

• Kommunikation och feedback

För att kärnmetoderna ska leva behöver vi prata om dem och öva på dessa i våra grupper. För 
varje kärnmetod finns en utbildningsfilm med tillhörande workshopmaterial. 

Det finns två böcker, ”Ta din roll på jobbet” och ”Jaget och jobbet”, som används i 
ledarprogrammet och som även kan användas vid grupputveckling. 

Verktyg – tre kärnmetoder


