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Kravspecifikation – Ledarskapscertifiering 
Totalt 20 kompetensindikatorer tillhörande 10 kompetenselement på området people. För samtliga indikatorer krävs kompetens på kunskap och tillämpning. 80% 

godkända för godkänt på ledarskapsmodulen. 

 

Nr: Område: Kompetenselement Indikator SPF 

Index 

Beskrivning: Tillämpningsexempel: 

 

1 Ledarskap 1 Reflektion och 
självledarskap 

Bygger 
självförtroende 

utifrån 
personliga 

styrkor och 
svagheter 

4.4.1.2 Självkännedom betyder att man måste reflektera över 
sina personliga styrkor och svagheter. Personen är 
medveten om vad hen är bra på och känner starkt för 
samt vilka uppgifter som bör delegeras eller överlåtas till 
andra. Att känna till sina egna talanger och acceptera 
sina begränsningar skapar självkänsla. Personen visar 
självförtroende genom att utgå från personlig kapacitet 
och förmåga. Motsatsen är att fortsätta att oroa sig över 
sin personlighet, tvivla på sin begåvning och potential 
och att överreagera om andra berör ens svaga sidor. 

• Identifierar egna styrkor, 
talanger, begränsningar och 
svagheter.  

• Drar nytta av sina styrkor, 
talanger och hjärtefrågor. 

• Identifierar lösningar för att 
hantera sina svaga sidor och 
begränsningar.  

• Håller ögonkontakt även i 
stressiga situationer.  

• Accepterar bakslag utan att 
förlora tillförsikten.  

2 Ledarskap 1 Reflektion och 

självledarskap 

Organiserar det 

egna arbetet 
efter situationen 

och de egna 
resurserna 

4.4.1.4 Inga situationer är exakt likadana. Det som fungerar 
eller fungerade i en viss situation kanske inte gör det i 
en annan. Därför försöker personen avläsa situationer 
och människor och anpassar sitt beteende efter de 
specifika omständigheterna för att få avsett resultat och 
nå sina mål. Genom att organisera sig på ett visst sätt 
och hantera sina egna resurser visar personen sin 
förmåga att prioritera och balansera de olika 
arbetsuppgifterna effektivt och ändamålsenligt. 
Personen undviker att slösa tid, pengar och energi 
genom att prioritera ansvar och utföra uppgifter som 
skapar mervärde. Personen utformar sin 
arbetsbelastning för att undvika alltför mycket stress 
och lägger in återhämtning när det går och behövs. 

• Dokumenterar sin 
tidsplanering. 

• Prioriterar mellan rivaliserande 
krav. 

• Säger nej när det behövs. 

• Tar in resurser för att 
maximera resultatet. 

• Anpassar sitt språk. 

• Utvecklar en 
situationsanpassad taktik. 
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Nr: Område: Kompetenselement Indikator SPF 
Index 

Beskrivning: Tillämpningsexempel: 
 

3 Ledarskap 2 Personlig integritet 

och pålitlighet 

Agerar, fattar 

beslut och 
kommunicerar på 

ett konsekvent 
sätt 

4.4.2.3 Att ta ansvar innebär att fatta beslut och vara medveten 
om att man är ansvarig för konsekvenserna – såväl 
positiva som negativa. Individen står fast vid beslut och 
överenskommelser med andra. Individen känner ansvar 
för teamets framgång, för alla intressenters räkning. 

• Tar fullt ansvar för egna beslut 
och handlingar.  

• Visar att hen tar ansvar för 
både positiva och negativa 
resultat.  

• Fattar beslut och håller 
överenskommelser med andra.  

• Tar itu med personliga och 
professionella brister som 
hindrar professionell framgång.  

 

4 Ledarskap 2 Personlig integritet 

och pålitlighet 

Fullgöra sina 

uppgifter 
noggrant för att 

skapa 
förtroende från 

andra 

4.4.2.5 Personen utför sina uppgifter noggrant och 
omsorgsfullt. Detta får andra att känna förtroende, vilja 
ge löften och göra överenskommelser. Individen 
betraktas som en person att lita på. Andra bedömer att 
personens arbete konsekvent håller god kvalitet. 

• Utför arbetsuppgifter noggrant 
och omsorgsfullt. 

• Vinner förtroende genom att 
utföra sitt arbete fullständig 
och korrekt. 

5 Ledarskap 3 Kommunikation Ger tydlig och 
strukturerad 

information till 

andra 
och kontrollerar 

att de har 
förstått 

4.4.3.1 Att ge tydlig information innebär att man strukturerar 
och översätter informationen på ett sådant sätt att 
mottagaren kan förstå och använda den. Individen 
måste kommunicera logiskt och strukturerat för att 
kontrollera att mottagaren har förstått. Individen måste 
få bekräftelse på att mottagaren har förstått 
meddelandet som det var avsett. Det betyder att man 
måste fokusera på mottagaren, inte på informationen i 
sig, och fråga efter validering vid behov. 

• Strukturerar information 
logiskt beroende på mottagare 
och situation. 

• Överväger att använda ”story-
telling” när det är lämpligt. 

• Använder språk som är lätt att 
förstå. 

• Ger offentliga anföranden och 
presentationer. 

• Coachar och utbildar. 

• Leder och möjliggör möten. 

• Använder visualisering, 
kroppsspråk och intonation för 
att stödja 

• och betona budskap. 
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Nr: Område: Kompetenselement Indikator SPF 
Index 

Beskrivning: Tillämpningsexempel: 
 

6 Ledarskap 3 Kommunikation Möjliggör och 

främjar öppen 
kommunikation 

4.4.3.2 Att möjliggöra och främja öppen kommunikation 
innebär att man aktivt bjuder in andra att bidra med 
sina kunskaper och åsikter om aktuella ämnen. Detta 
kräver en trygg miljö där människor kan uttrycka sina 
idéer och åsikter utan att bli avsnästa, bestraffade eller 
hånade. Det bör vara tydligt när och hur andra får 
och/eller uppmanas att bidra med förslag, känslor 
och/eller åsikter och när det är mindre lämpligt. Även i 
de senare fallen bör människor och deras bidrag 
behandlas med respekt.  
Att lyssna och ge återkoppling handlar om att ta vara på 
tillfällen att undersöka och utbyta åsikter. Personen är 
genuint intresserad av andras åsikter och skapar öppna 
och informella ramar för återkoppling. Personen får 
andra människor att känna att hen sätter värde på dem 
och deras åsikter. 

• Skapar en öppen och 
respektfull atmosfär. 

• Lyssnar aktivt och tålmodigt 
genom att bekräfta vad hen 
har hört, återupprepa 

• eller parafrasera talarens egna 
ord och bekräfta att hen har 
förstått. 

• Avbryter inte och börjar inte 
prata när andra pratar. 

• Är öppen och visar äkta 
intresse för nya idéer. 

• Bekräftar att hen har förstått 
budskap/information och ber 
vid 

• behov om förtydliganden, 
exempel och/eller detaljer. 

• Visar tydligt när, var och hur 
idéer, känslor och åsikter är 
välkomna. 

• Visar tydligt hur idéer och 
åsikter kommer att behandlas. 

7 Ledarskap 4 Relationer och 

engagemang 

Inleder och 

utvecklar 
personliga och 

professionella 
relationer 

4.4.4.1 Att inleda och utveckla personliga relationer handlar om 
att söka och använda möjligheter att få kontakt med 
andra människor. Personen visar intresse för andra 
människor och är villig att samspela med dem. Personen 
tar vara på möjligheter och tillfällen att skapa och 
upprätthålla personliga och professionella kontakter. 
Personen är närvarande, tillgänglig, öppen för dialog och 
håller kontakt aktivt. Personen är synlig och tillgänglig 
för medlemmar i teamet, klienter, kunder och andra 
intressenter. Personen uppmärksammar och bekräftar 
andra och håller dem informerade. 

• Söker aktivt efter möjligheter 
och tillfällen för att knyta nya 
kontakter. 

• Visar intresse för att träffa nya 
människor. 

• Använder humor för att bryta 
isen. 

• Är närvarande, tillgänglig och 
öppen för dialog. 
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Nr: Område: Kompetenselement Indikator SPF 
Index 

Beskrivning: Tillämpningsexempel: 
 

• Arbetar aktivt för att hålla 
kontakten, skapar en rutin för 
bilaterala möten. 

• Håller andra informerade. 

8 Ledarskap 4 Relationer och 

engagemang 

Visar empati 

genom att 
lyssna, förstå 

och ge stöd 

4.4.4.4 Att ha förtroende för någon betyder att man har tilltro 
till deras framtida agerande eller beslut och är 
övertygad om deras goda avsikter. Personen har ingen 
dold agenda utan delar information med andra. 
Personen accepterar också att ett visat förtroende är en 
investering med osäker utdelning. Personen tar andra 
människor, deras förmåga och åsikter på allvar och 
förstår att deras agerande och engagemang är 
avgörande för att nå framgångar. För att teamet ska 
prestera så bra som möjligt är det avgörande att man 
förstår vilka drivkrafter som finns hos teamets 
medlemmar. Personen måste tillbringa tid med 
medlemmarna för att lära känna dem och förstå hur de 
fungerar. Personen bör tänka på att andra människor 
kan ha helt andra värderingar, erfarenheter och mål. Att 
bete sig respektfullt betyder att man behandlar andra 
med respekt, så som man själv vill bli behandlad. 
Personen tar andra på allvar genom att sätta värde på 
deras åsikter, arbete och personlighet, oavsett kön, 
etnicitet, social status eller bakgrund. Kulturell mångfald 
respekteras. Personen använder uppförandekoder som 
vägledning för beslut och beteende. 

• Litar på vad människor säger.  

• Ger teammedlemmar 
arbetsuppgifter baserat på 
förtroende.  

• Förväntar sig att andra ska 
agera enligt gemensamma 
värderingar och 
överenskommelser.  

• Delegerar arbete utan att 
övervaka och kontrollera varje 
litet steg.  

• Frågar andra om deras tankar, 
önskemål och farhågor.  

• Lägger märke till och 
respekterar människors 
olikheter.  

• Förstår och håller med om 
vikten av professionell och 
personlig mångfald.  

 

9 Ledarskap 5 Ledarskap Tar initiativ och 
erbjuder aktivt 

hjälp och råd 

4.4.5.1 Att ta initiativ innebär att man vill och kan agera 
självständigt, utan att ha fått instruktioner om det, och 
att man kan komma med förslag eller råd, ta ledning 
och/eller ge hjälp utan att först ha blivit uppmanad att 
göra det. För att kunna ta initiativ måste man ha 
förmågan att tänka framåt, föreställa sig olika scenarier 
och se möjliga lösningar.  

• Föreslår eller vidtar åtgärder. 

• Erbjuder hjälp eller råd utan att 
ha blivit uppmanad att göra 
det. 

• Tänker och agerar 
framtidsorienterat (det vill säga 
ligger steget före). 
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Nr: Område: Kompetenselement Indikator SPF 
Index 

Beskrivning: Tillämpningsexempel: 
 

Initiativförmåga ger en person större möjlighet att 
påverka och mer synlighet. Men om initiativet inte är 
välkommet eller misslyckas, riskerar man att förlora 
inflytande eller status. Därför behöver man alltid noga 
titta på för- och nackdelarna med ett initiativ. 

• Balanserar initiativ- och 
risktagande. 

10 Ledarskap 5 Ledarskap Tar ansvar och 
visar 

engagemang 

4.4.5.2 Att ta ansvar betyder i det här sammanhanget att man 
visar sitt personliga engagemang för projektets mål. 
Detta får andra att också tro på projektet. Individen 
agerar som entreprenör genom att ta fullt ansvar för 
processen och upptäcka vad som kan förbättras. 
Individen övervakar hela tiden processer och resultat för 
att se när hen behöver ingripa, var det krävs 
förbättringar och var det går att dra lärdomar. 

• Visar ansvar och engagemang 
genom sitt beteende, sitt språk 
och sina attityder. 

• Uttrycker sig positivt om 
projektet. 

• Väcker entusiasm för projektet. 

• Tar fram mätetal och nyckeltal. 

• Letar efter möjligheter att 
förbättra processerna i 
projektet. 

• Driver lärande. 

11 Ledarskap 5 Ledarskap Ger ledning, 

coachning och 
fungerar som 

mentor för att 
vägleda och 

förbättra arbetet 

för enskilda 
personer och 

team 

4.4.5.5 Att fatta beslut innebär att man kan välja ett 
handlingssätt utifrån flera möjliga alternativ. Ofta fattar 
man beslut med ofullständig eller till och med 
motstridig information. Ofta är det också osäkert vilka 
konsekvenserna kommer att bli. Att fatta beslut innebär 
att man medvetet väljer bland alternativ och tar det 
som stämmer bäst överens med målen. Beslut bör fattas 
utifrån en analys av fakta och med hänsyn till andra 
personers synpunkter och åsikter.  
Ibland är informationen av så dålig kvalitet att besluten 
måste baseras på intuition. Att se över och vara beredd 
att ändra tidigare beslut utifrån ny information är en 
avgörande del av förmågan att fatta beslut. Ofta måste 
besluten fattas av andra personer (till exempel 
linjechefer, styrgrupper och så vidare). Ledaren utövar 
sitt inflytande för att se till att de personerna fattar rätt 
beslut vid rätt tidpunkt. 

• Hanterar osäkerhet.  

• Låter andra lämna synpunkter 
och vara med och diskutera 
innan beslut fattas i rätt tid och 
på rätt sätt.  

• Förklarar tankegången bakom 
besluten.  

• Påverkar intressenters beslut 
genom att erbjuda analyser 
och tolkningar.  

• Kommunicerar tydligt om 
beslutet och avsikten med det.  

• Ser över beslut och ändrar dem 
om nya fakta kommer fram.  

• Reflekterar över tidigare 
situationer för att förbättra 
beslutsprocesserna. 
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Nr: Område: Kompetenselement Indikator SPF 
Index 

Beskrivning: Tillämpningsexempel: 
 

12 Ledarskap 6 Teamwork Stöder, möjliggör 

och granskar 
teamets och 

medlemmarnas 
utveckling 

4.4.6.1 Det är viktigt att välja rätt resurser till teamet för att få 
ett bra lagarbete. Teamledaren behöver inte bara se till 
att teammedlemmarna har de kunskaper och 
färdigheter som behövs utan också att personkemin 
stämmer mellan dem, så att de kan jobba ihop som ett 
team. Innan det utvalda teamet kan börja leverera 
resultat måste de enskilda individerna skapa en bild av 
sig själva som ett team. Teamledaren måste översätta 
den individuella motivationen till resultat i teamet. 
Medlemmarna måste kunna lära känna varandra och de 
arbetsuppgifter de står inför. Teambuilding är ett konti-
nuerligt arbete, men i takt med att teamet mognar 
ändras behovet av insatser från den som leder teamet. 

• Tar hänsyn till individernas 
kompetens, styrkor, svagheter 
och motivation i sina beslut om 
vilka som ska tas med i teamet, 
deras roller och 
arbetsuppgifter.  

• Förtydligar mål och skapar en 
gemensam vision.  

• Sätter upp teamets mål, 
tidsplan och kriterier för 
slutförande.  

• Förhandlar fram gemensamma 
normer och bestämmelser för 
teamet.  

• Motiverar individer och skapar 
teamkänsla. 

13 Ledarskap 6 Teamwork Ger teamen egen 

makt genom att 

delegera 
uppgifter och 

ansvar 

4.4.6.4 Ansvar skapar engagemang. Den som leder teamet 
skapar ökat engagemang – och individuell och kollektiv 
egenmakt – genom att delegera uppgifter och problem 
till team eller medlemmar i teamet. De uppgifter som 
delegeras kan vara stora, utmanande och viktiga, 
beroende på hur mogen man är för att ta på sig dem. 
Man bör följa upp resultatet av de uppgifter som har 
delegerats till enskilda personer och team och 
regelbundet ge återkoppling till teamet för att man ska 
kunna dra lärdomar. 

• Delegerar uppgifter när det är 
lämpligt. 

• Ger människor och team 
egenmakt genom att delegera 
ansvar. 

• Förklarar resultatkriterier och 
förväntningar. 

• Skapar rapporteringsstrukturer 
på teamnivå. 

• Skapar möjligheter för 
återkoppling, både för enskilda 
personer och för team. 

14 Ledarskap 6 Teamwork Erkänner fel för 
att kunna lära 

sig av misstagen 

4.4.6.5 Teamledaren ska se till att fel och misstag får så små 
konsekvenser som möjligt för projektets resultat, 
processer och framgångar. Personen är medveten om 
att det alltid kan ske misstag och förstår och accepterar 
att människor gör fel ibland. Personen analyserar 

• Undviker att fel får negativa 
effekter på projektet i så stor 
utsträckning som möjligt.  
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Nr: Område: Kompetenselement Indikator SPF 
Index 

Beskrivning: Tillämpningsexempel: 
 

misstag och bidrar till att alla lär sig av misstagen. Fel 
och misstag används som utgångspunkt för förändringar 
och förbättringar, för att minska risken för fel framöver. 

• Förstår att det kan ske misstag 
och accepterar att människor 
kan göra fel.  

• Visar tolerans mot misstag.  

• Analyser och diskuterar 
misstag för att komma fram till 
hur processerna kan förbättras.  

• Hjälper teamets medlemmar 
att lära sig av sina misstag. 

15 Ledarskap 7 Konflikt och kris Medla i och lösa 
konflikter och 

kriser 
och hantera 

deras 
konsekvenser 

4.4.7.3 Ofta måste konflikt- eller krishanteringen ske i en 
situation där personer och/eller grupper är arga eller i 
panik. Individen måste på så kort tid som möjligt hämta 
in information, överväga alternativen, försöka hitta en 
positiv och helst samverkansbaserad lösning och – 
framför allt – behålla lugnet och kontrollen. Under 
sådana omständigheter är det viktigt att kunna behålla 
lugnet och omdömet. I krissituationer är det viktigaste 
att kunna agera beslutsamt.  
Det går till exempel att lösa konflikter med hjälp av 
samarbete, kompromisser, förebyggande insatser eller 
genom att utnyttja makt. Vilken metod man använder 
beror på hur man bäst skapar balans mellan sina egna 
och andras intressen. Samarbetsinriktad 
konflikthantering bygger på att alla parter är villiga att 
kompromissa. I ett tidigt skede av en konflikt kan 
personen agera som moderator/medlare – åtminstone 
om personen inte själv är inblandad i konflikten. 
Personen sammanför parterna i konflikten och hjälper 
dem att kommunicera utan att vara alltför dömande. I 
senare faser av konflikten kan man behöva använda 
makt, eskalera till högre chefer, professionell medling 
och/eller vidta rättsliga åtgärder. 

• Tar upp problem öppet. 

• Skapar ett konstruktivt 
diskussionsklimat. 

• Väljer och använder rätt metod 
för att lösa konflikten eller 
krisen. 

• Vidtar disciplinära eller 
rättsliga åtgärder vid behov 
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Nr: Område: Kompetenselement Indikator SPF 
Index 

Beskrivning: Tillämpningsexempel: 
 

16 Ledarskap 8 Maximalt 

utnyttjande av 
befintliga resurser 

Stimulerar och 

stöder en öppen 
och kreativ miljö 

4.4.8.1 Individen skapar en arbetsmiljö som uppmuntrar 
människor att dela med sig av sitt kunnande och bidra 
med sina idéer och åsikter. För att stimulera och stödja 
kreativitet och innovation måste personen vara öppen 
för originella och fantasirika sätt att lösa problem. Det 
kan handla om nya produkter, processer eller rutiner, 
eller att se över specifika uppgifter eller roller och 
ansvarsområden. Individen kan se till att andra känner 
sig trygga med att uttrycka sig, så att projektet kan dra 
nytta av deras bidrag, förslag, idéer och frågeställningar. 
Det här är nödvändigt om man ska kunna ta vara på 
andras kunnande och erfarenheter. Öppenhet är viktigt 
eftersom yrkesfolk med olika bakgrund och kunnande 
måste kunna samarbeta i ett projekt. De flesta 
teammedlemmar har sina specialistområden där de vet 
mer än du. Relationerna inom gruppen bygger på 
ömsesidig respekt, förtroende och tillförlitlighet. Därför 
bör individen regelbundet be om input och visa att hen 
är villig att förstå och även ta till sig andras idéer. Det 
finns så klart en tid och en plats för allt. Personen bör 
alltså tydligt visa när det är läge att komma med kreativa 
bidrag och när det är mindre lämpligt. 

 

• Uppmuntrar människor att 
dela med sig av sina kunskaper 
och bidra med sina åsikter. 

• Stimulerar och stöder 
kreativitet när det är lämpligt. 

• Använder och stimulerar 
nytänkande och fantasifulla 
sätt att övervinna hinder. 

• Ber om input från andra och 
visar att man vill överväga 
och/eller genomföra andras 
förslag. 

• Tar hänsyn till andra 
människors perspektiv 

17 Ledarskap 9 Förhandling Identifierar och 

analyserar 
intressena hos 

alla parter i 
förhandlingen 

4.4.9.2 Personen kan identifiera kompromisser, alternativ och 
alternativa förhandlingslösningar. Dessa utvecklas under 
förberedelserna inför förhandlingarna och kan ändras 
under pågående förhandlingar allteftersom tillfälle ges 
och situationen förändras. Kompromisser, alternativ och 
möjligheter bör vara anpassade efter 
förhandlingsparternas intressen för att vara användbara 
under förhandlingsprocessen. Man bör också identifiera 
det bästa alternativet till en förhandlingslösning. 

• Identifierar kompromisser, 
alternativ och alternativa 
lösningar som bygger på en 
analys av alla parters intressen, 
behov och prioriteringar.  

• Föreslår rätt alternativ vid rätt 
tidpunkt på rätt sätt. 

18 Ledarskap 9 Förhandling Upptäcker och 

utnyttjar nya 

4.4.9.5 Personen arbetar hela tiden för att tillämpa processer 
och nå överenskomna resultat snabbare, bättre 

• Letar efter möjligheter att 
uppnå det överenskomna 



 

Kravspecifikation för Ledarskapscertifiering V1.5   © Svenskt Projektforum - Per-Olof Sandberg 2017 Sida 9 av 10 
 

Nr: Område: Kompetenselement Indikator SPF 
Index 

Beskrivning: Tillämpningsexempel: 
 

möjligheter till 

försäljning och 
bättre villkor 

och/eller billigare. Det betyder att personen måste vara 
bra på att upptäcka möjligheter att göra detta. 
Beroende på situationen kan det till exempel handla om 
att leta nya leverantörer eller omförhandla gamla avtal, 
undersöka hur man kan erbjuda tjänster till nya kunder, 
förhandla om bättre villkor med intressenter eller 
uppmana team eller teammedlemmar att göra sina 
arbetsuppgifter tidigare, bättre och/eller snabbare. När 
nya möjligheter har upptäckts kan förhandlingen 
inledas.  

Man bör utgå från projektets och organisationens 
intressen när man bestämmer vilket resultat man vill få. 
Är det bäst för organisationen att bevara status quo 
eller att arbeta för att förbättra läget? Här tar personen 
också hänsyn till att förhandlingar tar tid och kraft och 
att de kan påverka de nuvarande relationerna med 
förhandlingsparterna 97 

resultatet snabbare, bättre 
och/eller billigare.  

• Överväger alternativ till den 
nuvarande situationen och de 
befintliga 
överenskommelserna.  

• Tar hänsyn till hur alternativen 
kommer att påverka de 
nuvarande relationerna 

19 Ledarskap 

10 
Resultatinriktning Balanserar behov 

och medel för att 
optimera resultat 

och framgång 

4.4.10.2 Alla val innebär att man måste ge eller neka att ge 
medel (resurser, pengar, tid, uppmärksamhet) till vissa 
åtgärder (arbetsuppgifter, beslut, frågor, problem och så 
vidare) utifrån hur man uppfattar behoven. För att 
fördela medlen på bästa sätt måste personen ha en klar 
bild av projektets prioriteringar och utgå från den för att 
prioritera de olika behoven och balansera fördelningen 
utifrån prioriteringarna. Det här kan betyda att man i ett 
visst skede inte uppmärksammar eller tilldelar resurser 
för upplevda utmaningar eller problem, för att man 
bedömer att andra behov är mer prioriterade. 

• Bedömer och prioriterar olika 
behov. 

• Förklarar varför vissa åtgärder 
prioriteras högre. 

• Använder resultatinriktningen 
för att säga nej (och förklara 
varför). 

20 Ledarskap 

10 
Resultatinriktning Skapar resultat 

och får 

acceptans 

4.4.10.5 Det avgörande provet för varje enskild person är om de 
kan leverera eller förverkliga vad som utlovats, om de 
kan få resultat. För detta krävs en tydlig resursplan, 
planerade resultat, en stark tro på den egna kapaciteten 
och på teamets förmåga att hantera hinder och 
problem, och dessutom en stark vilja att leverera.  

• Kan skilja mellan begreppen 
effektivitet, resultatuppnåelse 
och produktivitet.  

• Planerar och upprätthåller 
planerad effektivitet, 
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Personen vet att effektivitet inte är detsamma 
som ändamålsenlighet. Resultatuppnåelse (eng. 
effectiveness) handlar om att nå planerade mål (till 
exempel uppnå de överenskomna resultatet enligt den 
tidsplan, budget, kvalitet man kommit överens om), 
medan effektivitet (eng. efficiency) handlar om att göra 
detta till lägsta nödvändiga kostnad och tid (vilket man 
till exempel kan mäta genom att jämföra det planerade 
antalet personer med det faktiska antalet). Därför måste 
personen hela tiden titta efter möjligheter att uppnå de 
överenskomna resultaten snabbare, billigare eller 
bättre. Personen måste också kunna entusiasmera sina 
medarbetare och samtidigt upprätthålla den planerade 
produktiviteten, veta vad man själv får och inte får göra 
(och komma undan med) i en viss situation eller 
organisation och vad som är lämpligt diplomatiskt. 

resultatuppnåelse och 
produktivitet.  

• Visar förmåga att få saker och 
ting gjorda.  

• Fokuserar på och uppvisar 
kontinuerlig förbättring.  

• Tänker på lösningar, inte 
problem.  

• Övervinner motstånd.  

• Vet vilka begränsningarna är 
för att nå resultat och tar itu 
med de begränsningarna. 

 


