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Syfte
Varför finns befattningen i organisationen?

Organisatorisk placering
Var i organisationen finns befattningen.
Vem finns ovan, under och/eller vid sidan, visa gärna i ett flödesschema.

Ansvar
Beskriv befattningens huvudsakliga ansvarsområden och dess ledningsmässiga ansvar. Du definierar även upp särskilda uppdrag [projekt under
perioden] t ex ansvar för vissa större aktiviteter såsom tävlingsbidrag, mässor
och liknande.
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Vilket ansvar har du i förhållande till arbetets verkningar?
Ansvar för skötsel av den egna arbetsuppgiften.
Ansvar för skötsel och utveckling av den egna arbetsuppgiften.
Ansvar för skötsel och utveckling av uppgiftsområdet eller det egna
specialområdet.
Ansvar för ledning och utveckling av ett helt uppgiftsområde eller en
verksamhetsenhet.
Ansvar för utveckling eller ledning av en verksamhet eller annan helhet.
Ansvar för utveckling eller ledning av en omfattande verksamhet eller en
annan helhet.
Ansvar för ledningen av organisationen.

Befogenheter
Beskriv vilka befogenheter du har för att kunna axla ditt ansvar, dvs vad
behöver du kunna göra för att utföra dina arbetsuppgifter på bästa möjliga
vis.

Kompetens
Beskriv den kompetensnivå, erfarenhet, kunskaper eller färdigheter som
behövs för att kunna utveckla det specifika ansvarsområdet.

Arbetsledning
Beskriv vilket arbetssätt och vilka avgöranden som ska fattas.
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Hur ska du leda ditt arbete?
Arbete enligt givna förfaringssätt.
Alternativa men huvudsakligen handleda eller reglerade förfaringssätt.
Fritt definierade eller kreativa arbetsmetoder.
Arbetsuppgiften går ut på att förverkliga en verksamhetsstrategi.
Arbetsuppgiften är att förverkliga organisationens strategi.

Arbetsuppgifter
Gruppera och beskriv dina löpande arbetsuppgifter, dvs de uppgifter som görs
dagligen eller på veckobasis. Definiera även vad du ska rapportera på företagets styrelsemöte.
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Samverkan
Beskriv vilka andra funktioner befattningen ska samverka med.

Underskrift
Du och din närmaste chef ska datera och signera dokumentet.

”Du kan inte undgå morgondagens
ansvar genom att undvika det i
dag”
- Abraham Lincoln, US president
1861-1865
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