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Praktikfall för chefsombud 
Hur fungerar det att företräda chefsmedlemmar i praktiken? Hur driver du som 
chefsombud ett chefsärende? Genom att jobba med praktikfall som är hämtade ur 
verkligheten får du fundera kring hur du skulle agera som chefsombud i 
situationen.  

Läs igenom praktikfallen och fundera på hur du skulle agera som chefsombud. Du 
kan ha stöd av frågorna. Vi kommer att diskutera praktikfallen under 
utbildningen.  

Praktikfall 1 - Vem ska företräda? 

 
Du har blivit ombedd att företräda en chefsmedlem. Du vet att de anställda inte har 
förtroende för chefen. 
 
 Vad gör du? 
 Hur resonerar du? 
 Hur visar du i handling det Vision står för, det vi i Vision tycker i chefsfrågan 
 Hur syns Visions ställningstaganden? 
 Om de inte syns – hur får du dem att synas? 
 
 

Praktikfall 2 - Problem för chefen 
 
Du blir kontaktad av en chef inom äldreomsorgen som har varit långtidssjukskriven.  
Nu är hen på väg tillbaka, men har fått besked om att hen inte har sin chefstjänst kvar. 
 
 Vad gör du? 
 Hur resonerar du? 
 Hur visar du i handling det Vision står för, det vi i Vision tycker i chefsfrågan 
 Hur syns Visions ställningstaganden? 
 Om de inte syns – hur får du dem att synas? 
 

Praktikfall 3 – Dubbelt ”tokarg” 
 
Du blir kontaktad av en chefsmedlem som är uppenbart arg och frustrerad. När hen 
började hade hen ansvar för en arbetsgrupp på 15 personer. Vid senaste 
omorganisationen fick hen ansvar för 45 medarbetare. Chefen skall nu också arbeta mer 
operativt och känner sig stressad. Chefsmedlemmen säger sig vara dubbelt ”tokarg” - på 
både arbetsgivaren och Vision som samverkat omorganisationen.  
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 Vad gör du? 
 Hur resonerar du? 
 Hur visar du i handling det Vision står för, det vi i Vision tycker i chefsfrågan 
 Hur syns Visions ställningstaganden? 
 Om de inte syns – hur får du dem att synas? 
 

 

Praktikfall 4 – Chefens kompetensutveckling 
 
Cheferna får inte den kompetensutveckling de behöver. De får utbildning kring de lagar 
med mera som styr verksamheten, men inte någon utbildning kring ledarskapet. Det finns 
ingen chefspolicy i organisationen. 
 
 Vad gör du? 
 Hur resonerar du? 
 Hur visar du i handling det Vision står för, det vi i Vision tycker i chefsfrågan 
 Hur syns Visions ställningstaganden? 
 Om de inte syns – hur får du dem att synas? 
 


