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Vi vet hur du
har det på jobbet
Varje dag går över en miljon människor
till sina jobb och arbetar för Sveriges
bästa. De arbetar i offentlig sektor och
genom sina jobb på det ofta anspråkslösa
kontoret, idrottsanläggningen där barn
och vuxna får återhämtning, på skolgården som sjuder av lek och i polisbilen
som rycker ut skapar de möjlighet för alla
som bor i Sverige att känna trygghet och
livskvalitet. Genom hårt arbete, omtanke
och engagemang vårdar, förvaltar och
utvecklar de den helt nödvändiga verksamhet som är grunden för vårt moderna
samhälle.

och svårt Utmaningarna är många men
uppmuntrande ord kan vara sällsynta.
Förväntningar på hög kvalitet och kunna
hantera mer ställs mot besparingar.
Verksamhetens krav ska balanseras
mot medarbetares behov och ständigt
högre förväntningar från medborgarna.
I en krävande vardag ger Ledarna i
offentlig sektor möjlighet till ny kraft!
Arbete i offentlig sektor sker utifrån
samhällets gemensamma resurser och
medför en skyldighet att leva upp till
ett särskilt ansvar. Men arbetet innebär
även en särskild möjlighet att känna
stolthet över att få vara medskapare till
ett välfärdssamhälle som ger generation
efter generation trygghet, omsorg och
framtidstro.

Varje dag blir dessa personer hjältar i
många människors liv. De hjälper alla
att leva sina liv med hälsa och trygghet.
De ger ensamma stöd att fylla sin vardag
med gemenskap och meningsfullhet.
De förebygger utslagning och skapar
framtidstro genom att se och lyfta fram
potentialen hos varje barn och ungdom.
Arbete i offentlig sektor berikar Sverige.

Genom Ledarna i offentlig sektor får
du som chef en möjlighet att växa i ditt
uppdrag och känna trygghet och stolthet
när du arbetar för Sveriges bästa. Men
vi har större ambitioner än så. Vi vill
med denna skrift lyfta din yrkesroll och
berätta för fler hur din vardag ser ut. För
vi vet hur du har det på jobbet.

De som arbetar för Sveriges bästa förtjänar naturligtvis Sveriges bästa chefer
och ledare. Engagerade och kompetenta
chefer skapar förutsättningar för sina
medarbetare att kunna fortsätta bli
vardagshjältar i människors liv.

Styrelsen för Ledarna
inom offentlig sektor

Att arbeta som chef i offentlig verksamhet kan ibland kännas både ensamt
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Omvärldsbevakning
och trender

9 av10

Offentliganställda chefer svarar ja om
de ser sig själva i samma yrkesroll om 5 år.

Med blicken mot horisonten
”Det bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa den”.
Peter Drucker
Beslut är en del av din vardag som chef.
Stora och små. Långsiktiga och akuta.
Varje medarbetare förväntar sig att du
som chef, inte bara vet vad som är bra
för stunden, utan också har grepp om
framtiden och en tydlig kompass på en
vindlande färd. En förutsättning för detta
är omvärldsbevakning. Det blir en allt
viktigare funktion för att framgångsrikt
navigera i en omvärld satt i rörelse. Samtidigt är tid för reflektion ofta en bristvara
i våra chefsroller. Därför vill vi gärna dela
några enkla verktyg och resonera kring
ett urval av trender vi tror många av oss
som arbetar som chef i offentlig verksamhet delar.

Framtiden är alltid ett ovisst ämne, och
kanske just därför ofta uppe för diskussion
och debatt. Samtidigt är människan, vad
vi vet, den enda varelsen på jorden som
har förmåga att helt eller delvis forma
framtiden utifrån sina drömmar, visioner
och handlingar i nutid. Vad vi väljer att
lägga vår kraft och tankemöda på idag
kan alltså få stor effekt på vår arbetssituation i morgon. Ett värdefullt incitament, inte minst för dig som avser att
fortsätta i din chefsroll under överskådlig
tid.
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Instegsmodell för
omvärldsbevakning
Som chef i en offentlig verksamhet är
det sannolikt att du redan har erfarenhet
av olika typer av modeller och processer
för omvärldsbevakning. Kanske har du
tillgång till en eller flera personer vars
uppdrag specifikt handlar om trend- och
konsekvensanalys. Inte sällan verkar du
i en miljö där andra beslutsfattare också
driver en eller flera omvärldsprocesser
utifrån politiska eller samhällsorienterande
målbilder.

och samhället i stort. Du kan sedan länka
olika trender med varandra, och addera
fördjupad förståelse av trenders påverkan,
t ex genom att avgöra om trenden utvecklas linjärt eller exponentiellt, eller om den
accelererar eller motverkas i kombination
med andra trender/utvecklingsmönster.
Vill du ytterligare stärka insiktsarbetet
och få ökad kontroll över möjliga utfall
finns det mycket att vinna på återkommande scenarioanalyser. Börja med att
bena ut vilka omvärldsfaktorer eller trender som påverkar er mest just nu. Sätt
upp olika typer av utfall och bedöm hur
pass troliga de är och med vilken styrka
de skulle påverka er verksamhet.

I sin enklaste form kan du inleda och
genomföra en bra omvärldsbevakning
och trendanalys bara genom att sätta av
30 minuter i veckan, för att fokusera på
vad som sker inom ditt bevakningsområde, varför det sker just nu och vilken
betydelse det har för din verksamhet.

De mest troliga utfallen med stark påverkan på er verksamhet blir tydliga och
handfasta scenarios att använda som
utgångspunkt för fortsatt systematisk
omvärldsbevakning.

För att få mer djup och omfattning i omvärldsbevakningen kan ni välja att skapa
”trendkort”.
Ett trendkort sammanfattar en utvald
trend – hur den påverkar er verksamhet
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En utmanande tid av möjligheter
Kanske är det för första gången i mänsklighetens historia som det är
det uppenbart för oss själva att vi genomgår ett paradigmskifte?
I takt med att vårt samhälle, bit för bit,
byter skepnad ägnar vi konferenser och
oändliga timmar i sociala medier åt att
berätta för varandra om vad som sker.
Vi genomför en realtidsanalys av vår
egen transformation.

hantera effekterna av förändring, med
känsla av bibehållen kontroll, blir centralt.
I vår privata sfär anpassar vi oss snabbt
till nya innovationer och provar gärna
ny teknik. Men på jobbet är det ofta ett
större steg att vända på perspektiven.
”Alltid gjort, aldrig gjort” är ett betydligt
starkare raster på jobbet än vad det är i
privatlivet. Genom omvärldsbevakning i
kombination med en ärlig och transparent
syn på styrkor och svagheter, kan du som
chef verka som språngbräda för att fler
insikter går från personliga upplevelser
till ett ”utifrån och in” perspektiv på
den egna verksamheten. Om du som
chef kan skapa en positiv attityd till
denna utmaning kommer både du och
dina kollegor stå bättre rustade inför
morgondagens digitala värld. Här, liksom
alltid, är det starkaste signalvärdet det
egna beteendet.

Enighet råder om att de krafter som
omformar våra sätt att leva, resa, arbeta,
kommunicera och till och med hitta livspartners, inte kommer att lämna någon
oberörd. På ett sätt eller annat måste vi
förhålla oss till förändring.
För dig som chef handlar det inte bara
om din egen förmåga att på ett individuellt plan förhålla dig till nya förutsättningar, du måste också finnas som stöd
för dina medarbetare på deras respektive
resa. I det ligger möjligen din och andra
chefskollegors mest avgörande utmaning.
Att hjälpa varje individ du är chef för att
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Påverkansfaktorer på
morgondagens chefsroll
I rollen som chef för en offentlig, eller offentligt finansierad, verksamhet har du ett brett galleri av intressenter och aktörer att hantera.
Exakt hur våra intressenter ser ut skiljer
sig åt och kan dessutom ändras över tid.
Det gör det vanskligt att välja ut vilka
samhällsförändringar just du kommer
att behöva lägga extra stort fokus på.
Sannolikt är dock att några av de faktorer
som vi väljer att lyfta fram här, redan nu
eller inom kort, kommer att få betydande
inverkan på dig i flera dimensioner, inte
minst i din chefsroll.

Påverkansfaktorer:
• En ny svensk befolkning
• Hållbarhet i flera dimensioner
• Google:fiering
• Jobbtrygghet ger frihet
• Virtuella kollegor och verktyg
• Agila ledarskapstalanger
• Diversifiering
• Mindre matsäck ska mätta fler
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En ny svensk befolkning
Sveriges folkmängd växer. I januari 2017 passerades en befolkningsmängd på 10 miljoner människor. Parallellt med den snabba ökningen
sker också betydande förändringar av befolkningens sammansättning.
Fler blir äldre i Sverige. Gruppen 65 +
växer stadigt vilket innebär behov av öka
resurserna till vård- och omsorgslösningar.
Oundvikligen kommer färre arbetsföra att
behöva försörja fler gamla, samtidigt som
många redan idag tar hand om hela eller
delar av anhörigas omsorgsbehov. Inget
pekar på att den trenden kommer att
kunna avvärjas.

är det en stor utmaning att kunna erbjuda vård, omsorg, boende och skola för
många nya svenskar.
Vi vet att personer som invandrat till
Sverige har det tufft att komma in på
arbetsmarknaden, särskilt för personer
från länder utanför Europa. Samtidigt
är invandringen en starkt bidragande
orsak till att kommuner och regioner växer.
Mångkultur och heterogenitet kan också
bidra till såväl innovation som tillväxt i
samhället.

Samtidigt måste man ta med i ekvationen att fler äldre är betydligt friskare idag
än tidigare generationer. Vi har också ett
arbetsliv som allt mer bejakar möjligheten
att arbeta längre, inte minst genom digitala metoder och hjälpmedel. Vem säger
att det svenska fenomenet av unga kodare
inte skulle kunna upprepas av en äldre
årskull? Även som målgrupp för företag
med ambitionen att sälja digitala tjänster
och produkter är äldre allt mer i ropet.

En utmaning blir då vilken roll och
vilket ansvar kommuner kommer vilja
och kan tvingas ta för att även konkret
bidra till sysselsättning för denna grupp
av kommuninvånare. När det på ett
nationellt plan diskuteras enkla jobb och
näringslivets förmåga att skapa jobb,
kommer det på det lokala planet i många
fall vara offentlig sektor som är den första
vägen in på arbetsmarknaden.

Migrationen mellan världens kontinenter ökar när människor söker en framtid
i andra länder. Sverige har under decennier varit ett attraktivt land för invandring. För den svenska befolkningen betyder det tillskott i flera åldersgrupper och
ökad kulturell och etnisk mångfald. Flera
samhällssektorer togs med överraskning
av de många asylsökande som tog sig till
Sverige under 2014–2015. Fortfarande

Innovationskraften och framtidstron
i det offentliga Sverige, och inte minst
bland dess chefer, kan inte överskattas
i huruvida morgondagens svenskar står
som vinnare eller förlorare jämfört med
gårdagens.
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Hållbarhet i flera dimensioner
De system och samhällsstrukturer som vi i västvärlden byggt upp befinner sig idag under en gradvis ökande systemstress. Olika hållbarhetsutmaningar uppdagas hela tiden och tenderar att avlösa varandra i ett
stafettliknande förlopp. Samtidigt är det inte så konstigt, med tanke på
att de till stor del hänger ihop.
Åldrande befolkning, nya krav från
en alltmer heterogen medborgarskara,
och stora investeringsbehov för att
modernisera sin verksamhet innebär
ökade kostnader för offentlig verksamhet
oavsett ambitionsnivå. Därtill pekar
allt fler på riskerna med en alltför
konsumtions- och kreditdriven ekonomi.
Sammantaget hotar detta det ekonomiska
ramverket för nationer, regioner och
kommuner.

Den yttre press som ovan nämnda
utmaningar innebär bidrar också till att
skapa sociala hållbarhetsutmaningar.
De sociala utmaningarna består i grunden av att skapa samhällen, städer och
sammanhang där människor kan känna
sig trygga och inkluderade i ett sammanhang, förstå sin omvärld och ändå vara
stimulerad, nyfiken, utvecklingsinriktad
och hoppfull – i sanning en ständigt närvarande och växande utmaning i dagens
komplexa och snabbt föränderliga värld.

Klimatförändringar är en annan långsiktig förändring som inte direkt märks i
Sverige idag, men som innebär systemhot på sikt mot det ekologiska ramverket. Vår energi- och råvaruförsörjning
hotas även det av systemrisker – en
växande världsekonomi kräver alltmer
resurser och energi. Långsiktigt ser vi
en samhällsutmaning i att hantera en
tilltagande brist på en rad råvaror såsom
vatten, koppar, fosfor och fossil energi.

Denna systemstress påverkar branscher
och organisationer på olika sätt eftersom
förutsättningarna är väldigt varierande.
Samtidigt pendlar fokus för debatten över
tid – klimat, energi, resurser, sociala problem återkommer alla från tid till annan.
Men att alla verksamheter, på ett eller
annat sätt kommer fortsätta påverkas av
hållbarhetsfrågor under många år framöver är ofrånkomligt.

9
LEDARNA INOM OFFENTLIG SEKTOR 2017

Google:fiering
Digitaliseringen ökar stegvis medborgarnas förväntan på digitala tjänster,
uppkoppling och friktionsfrihet. Oavsett
om det är en butik, myndighet, skola
eller vårdcentral har vi som brukare och
kunder likvärdiga krav på funktion och
användarvänlighet. Allt ska gå snabbt,
lätt och inte minst, vara tillgängligt när
jag som användare vill få något gjort.
För varje ny digital funktion faller också
allt fler stenar från auktoritetens torn.
Mediernas ensamrätt på sanning är
redan på god väg att urholkas. Falska
nyheter och viral spridning av alternativa
sanningar är sannolikt den vardag vi som
chefer har att förhålla oss till framöver.
I offentlig tjänst ser vi att brukare,
anhöriga och patienter nu i många fall
är bättre pålästa, om än ibland felaktigt
informerade, än våra egna medarbetare.
Föräldrar hittar intilliggande kommuner
med mer fördelaktiga erbjudanden för
barn med dyslexi, patienter finner
information om alternativa men dyrare
mediciner och frustrerade släktingar gör
egna analyser av näringsvärdet i maten
på äldreboendet.
Kunskapskraften i en uppkopplad värld,
inte minst givet att den som söker har
ett mycket tydligt mål och angeläget
motiv, är omöjligt att hålla jämna steg
med på egen hand. Därför blir det oerhört
angeläget att finna format inom offentlig
verksamhet för samverkan, kunskapsspridning och inte minst öppenhet i
dialogen med medborgare.
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Jobbtrygghet
ger frihet
Rekryteringsbehovet är stort inom
offentlig sektor och mycket sannolikt är
en avgörande fråga för dig i din chefsroll
att både finna personer att rekrytera men
också behålla nuvarande medarbetare.
En trend att ta hänsyn till i sammanhanget är att en växande andel unga
sätter trygghet högst när de beskriver sin
syn på arbete. Fler värderar ett tryggt,
säkert och stabilt jobb högre än ett
arbete som ger fler utmaningar men är
mer osäkert.
Balans mellan arbete och fritid kopplas
också av unga, och allt mer så i takt med
att de blir äldre, till trygghet på arbetet.
Här finns goda chanser för offentliga
verksamheter att stärka sin position
som potentiell arbetsgivare givet en lång
tradition av trygghetsfokus och arbete
med välmående på arbetsplatsen.
Få tvivlar på att vi under ett yrkesliv
kommer att behöva både uppdatera och
ibland omdatera våra kunskaper genom
utbildning, i korta och långa perioder.
Möjligen kan trygghet, i en tid av förändring och hög utvecklingstakt i arbetslivet,
även manifesteras och förstärkas i offentlig verksamhet genom tydliga incitament
och förutsättningar för vidareutbildning,
och vid behov, omskolning.
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Virtuella kollegor och verktyg
2000-talets inledande 30 år har en given plats i historieböckerna.
Under dessa 30 år, som vi idag står mitt i, tog digitaliseringen fart
från en pyrande glöd till en flammande eld.
Under de närmaste fem åren är det
högst troligt att artificiell intelligens
förpackad i människolik skepnad tar
verklig plats i samhället. Receptionister,
skolpersonal, säkerhetsvakter, poliser,
medarbetare inom vård- och omsorg,
sjukhuspersonal och många fler kommer
då att utföra sina uppdrag tillsammans
med både mänskliga och artificiella
kollegor. Få, om någon, kan med säkerhet
veta vilken effekt detta kommer att få på
våra arbetsplatser och rutiner.

uppkopplingshastighet. 8 av 10 svenskar
har en smartphone, och även om det finns
en trend att ”hoppa av” sociala medier
att och använda mobilen mindre, är den
tveklösa riktningen att vi individer allt
mer växer samman med vår sändare/mottagare. Inom 5–10 år spås merparten av
alla svenskar bära mobil teknik närmare,
eller till och med inplanterat i, kroppen
än dagens versioner av mobiltelefoner
och klockor. Kring detta fenomen skapas
system för interaktion som till exempel
handelns ”becons”, mottagare av emotionella och biologiska reaktioner från individer, för att fånga upp köpsignaler eller
tveksamhet.

Men med människans historia som fond
kan vi ana att de arbeten som först och
helst önskas ersättas är de som innebär
fara för hälsa och välmående. Tunga lyft
inom vården, mötet med potentiellt
aggressiva patienter inom psykiatrin och
andra utsatta vårdenheter, inbrytning
av polis i svåra situationer. Det låter
ibland som en utopi men både de fysiska
kropparna och den kognitiva intelligensen, robotar, finns redan tillgängliga och
är i snabbt utveckling.

Andra områden med omfattande FoUinsatser kretsar kring lås- och säkerhetslösningar med koppling direkt till individers mobila teknik, t ex genom chip, eller
ansiktes- och röstigenkänning. Effekterna
på offentliga verksamheter är rimligen
mycket omfattande. Dels i syfte att säkerställa medborgarnas rätt till integritet
och förmåga att avvärja otillåten registrering, dels egen funktionalitet t ex i syfte
att förebygga brott, hitta personer som
förirrat sig och hjälpa medarbetarna till
en trygg miljö på arbetsplatsen genom
tekniskt kontrollerad access till lokaler
och utrymmen.

Mer här och nu, och därför enklare att
förstå, är de direkta konsekvenserna av
digitaliseringen av mängder av processer
och aktiviteter i samhället. Utvecklingen
drivs i lavinartad omfattning och kraft
mot ändlöshet i lagringskapacitet och
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Ytterligare förstärkning av den digitala
närvaron i vårt samhälle sker genom att
allt som kan kopplas upp mot Internet
gör det. IoT ”Internet of Things”, eller
på svenska “sakernas internet” har en
exponentiell kurva och ses som motorn i
”den tredje digitala vågen” där gränslandet mellan vår fysiska värld och den
digitala suddas ut allt mer. Redan 2020
pekar kalkylen på 50 miljarder uppkopplade
enheter. Möjligheterna, och naturligtvis
också utmaningarna, är förbluffande inom
flera områden.

banor. Upplevelsen av att bli mobbad i
skolan, gradvis blind, leva med autism
eller migrän, finns redan producerat,
tillsammans med t ex besök i ett flyktingläger och på planeten Mars. Inom
rekrytering, utbildning, lager och logistik,
vård- och omsorg är flera initiativ redan
på plats och betydligt fler väntar. Den
virtuella världen är på väg att bli en
verklig arena för upplevelser, påverkan,
utbildning och arbete och kommer att
påverka oss på bred front.

Digital förstärkning av den fysiska
verkligheten, på engelska förkortad
AR (Augmented Reality) kan jämna ut
funktionshinder, underlätta undervisning, förbättra integrationsprocessen
och sänka kostnaderna för ohälsa genom
applikationer och funktioner som både
förutsäger och bidrar i rehabprocessen.
För att bara nämna några områden.

Den samlade effekten av uppkopplade
enheter, AR och VR ges sedan några år
tillbaka etiketten ”Mixed Reality” och
beskriver en ny dimension där fysiska
och digitala objekt flyter samman och kan
interagera på helt nya sätt. Avgörande i
jämförelse med dagens interaktion med
digital teknik blir avsaknad av skärmar.
Interaktionen sker istället via projektioner,
hologram och sensorer.

Systern till AR är VR (Virtual Reality).
Sprunget ur spelvärlden är VR nu den
snabbast växande delindustrin i branschen. Genom att låta delar av, eller
alla, sinnen uppleva och absorberas i en
digital värld ges en upplevelse av fysisk
förflyttning där man kan röra sig och uppleva saker i 360 grader i alla riktningar.
VR-upplevelser handlar inte längre enbart om spel och digitala berg-och dal-

Förberedande digitala operationer
på den faktiska fysiska kroppen,
optimerade stresstester i utsatta yrken
och kostnadseffektiva sätt att erbjuda
äldre en stimulerande dagverksamhet
oberoende av kroppens svagheter är bara
några av de många möjligheter detta
innebär. Få gånger i historien har förutsättningarna för uttrycket ”bara fantasin
sätter gränser” haft högre relevans.
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Agila ledarskapstalanger
En bra chef är centralt för oss i valet av arbetsplats, och naturligtvis
också i hur länge vi väljer att stanna. För unga, 16–29 år, rankas en
bra chef högre än trevliga arbetskamrater, stolthet över sitt arbete och
att jobbet är intressant och meningsfullt. En tung börda, eller effektiv
drivkraft för dig som är chef, beroende på ditt synsätt.
Ikoniska ledarprofiler som landsfadern,
coachen, entreprenören och estradören
har alla haft sin storhetstid och satt sina
spår i både förväntan och farhågor kring
morgondagens drömchef.

Det senare är kanske den största utmaningen för dig som chef i offentlig
verksamhet där rapportering och
kontrollinsatser ofta är en prioriterad, och
i vissa fall till och med lagstadgad del.

Så vilka kvalitéer står högt i rang för
framgångsrikt ledarskap de kommande
fem åren? Allt fler talar om förmågor
samlade under etiketten: agilt. Grundat
i nödvändiga förändringar i mjukvaruindustrin redan för 30 år sedan har agilt
ledarskap blivit svar även på behov i
många andra sektorer som idag står inför
samma omställningskrav.

För dig som chef och ledare innebär
detta fokus på din förmåga att förstå
och förmedla kunskap om er omvärld
och målbild, arbeta i kortare cykler med
snabbt återkoppling för att säkerställa
att riktningen hela tiden är i linje med
intressenternas och inte minst, bli en
mästare på feedback. Det årliga utvecklingssamtalet räcker inte på långa vägar.
I den agila processen är ledarens närvaro
avgörande, men enbart för att stödja individerna, inte för att detaljstyra arbetet.
I en intensiv offentlig verksamhet där du
likt många andra offentliganställda chefer
kan ha en stor grupp direktrapporterande,
krävs nya modeller och dagsplaner för att
lyckas med det. En ledarstil vars kärna
syftar till att möta ständig förändring,
digitalisering och medarbetarutveckling
kan dock vara värt insatsen om möjligheten finns.

Grundläggande för det agila angreppssättet är bland annat fokus på kompetenser istället för roller, många mindre
insatser med direkt feedback i motsats
till långa förplanerade processer och inte
minst, maximal grad av självbestämmande
i arbetsgrupperna, till skillnad från traditionell ordergivning. Det finns också ett
entreprenöriellt synsätt, där rapportering
hålls till ett minimum för att maximera
tiden i strävan efter att nå målet/målen.
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Diversifiering
Sverige är idag ett mångkulturellt land med medborgare vars rötter
finns i alla jordens hörn. Givet vårt behov av arbetskraftsinvandring
för att säkerställa konkurrenskraft samt en orolig omvärld skakad av
konflikter, resursbrist och politiskt förtryck, är en fortsatt stor invandring att vänta under överskådlig tid.
Stor invandring medför stora effekter
på t ex språk och sedvanor, men också
syn på status, ledarskap, jämställdhet
och politiska målsättningar. För dig som
verkar inom offentlig verksamhet är detta
ofta redan vardag i hur du arbetar med
allt från rekrytering till ledarskap, men
också utförande och prioriteringar.

takt med att vi går från industriproduktion
till mer av kunskapsorienterade yrken blir
också en källa till diversifiering i samhället.
Inte minst eftersom det ger tydliga och
ökande skillnader i ekonomiska förutsättningar.
Effekten av ett mer diversifierat och
komplext samhälle blir ett ökat tryck
på inte minst offentliga verksamheter.
De behöver i rekrytering, ledning och
utförande sträva efter betydligt bredare
fokus än tidigare. Fler medarbetare
med olika bakgrund och referensramar
behöver rekryteras i en tid då det redan
är svårt att få tag på kompetens. Extra
utmanande, eftersom rekrytering också är
en strategisk långsiktig fråga, där dagens
val av medarbetare även får stor effekt
på 10, 20 och 30 års sikt.

Etnisk mångfald är en påtaglig samhällsfaktor, men långt ifrån den enda
vars effekt ger en mer långtgående
diversifiering bland individer i det svenska
samhället. Lika stor, om inte större i sitt
bidrag till att svenskarna idag är en mer
heterogen grupp, är digitaliseringen som
ger kraft till, och gemenskap i, betydligt
fler alternativa livsstilar och livsval.
Ett eskalerande utbildningsbehov för att
kunna hävda sig på arbetsmarknaden i

15
LEDARNA INOM OFFENTLIG SEKTOR 2017

Mindre matsäck ska mätta fler?
Att beskriva framtidstrender med stor inverkan på dig som offentligt
chef utan att ta fasta på den ofta allt överskuggande frågan kring
ekonomiska förutsättningar gör sig givetvis inte.
På fem års sikt är det rimligt att anta att
växande sociala utmaningar, åldrande befolkning och en stor invandring kommer
att sätta press på de offentliga resurserna.
Därtill står eskalerande kostnader för att
möta effekterna av klimatförändringar
och en allt mer orolig omvärld.

rapporterings- och övervakningssystem
kommer också kunna ha minskat. Små
steg mot en helt ny, betydligt mer individcentrerad offentlig verksamhet, både för
medarbetare och för medborgaren.
I princip alla samhällsbärande institutioner upplever stor press på att återuppfinna sig själva i en ny tid präglad
av tekniska möjligheter och förändrade
förväntningar. Detta kommer kräva stora
omställningar i tankesätt, men inte minst
investeringar i ny teknik, nya kompetenser
och organisering i nya arbetssätt. Med
tanke på att så många delar av välfärden
behöver göra detta samtidigt uppstår
en stor och ökande utmaning i hur det
offentligas resurser ska fördelas och användas. De gemensamma utmaningarna
öppnar i sin tur möjligheter för dig att
samverka med andra chefer som avkrävs
liknande lösningar. Tillsammans kan ni
stärka och bidra till varandras processer i
utvecklingsarbetet.

Samtidigt spås digitaliseringen av samhället innebära enorma besparingar, men
också riskera skatteunderlag för offentlig
sektor om inte nya jobb skapas i samma
takt som arbeten försvinner i digitaliseringens spår.
Att se på morgondagens utmaningar
för den offentliga budgeten helt utifrån
gårdagens lösningar, utan att beakta
digitala och virtuella komplement blir
obalanserat. Inom fem år kan tekniken
gett oss möjlighet att kommunicera fritt
med varandra oberoende av språk.
Vårdcentralerna bör ha fått avlastning
av digitala läkarbesök och skolan bör
ha tillgång till virtuella assistenter för
att individuellt kunna stödja elever i behov. Antalet resor, möten och manuella
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Introduktion – hur
har vi det på jobbet?
1079 chefers vardag
Vilka är våra största utmaningar? Vad driver oss att gå till jobbet
varje morgon? Stämmer medias bild av läget? Varför agerar vi
som vi gör? Är det ensamt på toppen? Inte helt lätt att svara på,
därför har vi tagit hjälp av 1079 chefer inom offentlig sektor som
fått svara ärligt men anonymt på hur deras vardag ser ut.
Undersökningen har genomförts under april 2017 med webbintervjuer där 1724 medlemmar inom offentlig sektor hos Ledarna
var mottagare. Antalet unika svar uppgick till 1 074 Vi har även
intervjuat tio chefer mer på djupet kring deras funderingar.
Vi vill berätta hur Sveriges chefer i
offentlig sektor har det på jobbet helt
enkelt. Förhoppningsvis kan denna
skrift både inspirera, vara en kraftkälla

och ge dig nytta i arbetet som chef
samt fungera som ett hjälpmedel i din
personliga utveckling på jobbet!
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Rätt chef på rätt plats
Kan vi göra en självskattning av vår egen förmåga som chef?
Utåt sett, mot vår arbetsgrupp och vår egen högre chef, måste vi stå
upp för att vi är rätt person för vår position. Ett tvivlande ledarskap
riskerar att skapa tveksamhet både nedåt och uppåt. Men har vi de
förutsättningar som behövs för att kunna bära upp vårt ledarskap
och utföra det som förväntas av oss?
För när man sätter sig in i vardagen för
Sveriges chefer i offentlig sektor är det
lätt att fastna vid de olika hinder som
många chefer gärna vittnar om. Effektiviseringar, administration, beslutstider eller
personalbrist kan stå i vägen för att allt
ska rulla som det ska.

Den bilden förmedlas sällan i den
allmänna debatten. Statusläget inom
offentlig sektor stavas ofta kris och missförhållanden. Det är sällan vi ser och hör
om den ”offentliga chefens” vardag och
alla de där dagarna där vi faktiskt löst
den uppgift som ålagts oss.

De här utmaningarna är högst reella
och påtagliga varje dag. När det väl
kommer till kritan lyckas de flesta chefer
ändå med konststycket att ta sig genom
eller förbi dessa hinder, och med framgång utföra vad de ska och lite till.

Genom att titta på det andra sidan av
myntet, utan att väja för de utmaningar
en chef inom offentlig sektor står inför,
hoppas vi kunna bidra till en mer heltäckande bild. För om det nu skulle vara så att
den bilden vore sann, varför väljer ändå
tusentals personer att vara chef i offentlig
sektor? Svaren du finner i denna skrift vill
vi ska stimulera dig i ditt fortsatta ledarskap, men också bidra till att bilden av
en chef inom offentlig sektor ses i ett mer
positivt nyanserat ljus.

Offentlig sektor har fördelen av att ha
rätt chef på rätt plats. Chefer med förmågan att manövrera sin avdelning genom utmaningar, chefer med insikt om
sina personliga styrkor och svagheter och
chefer som tillsammans med sina medarbetare förmår att ägna sig åt rätt saker
och därigenom nå sina mål.
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Medveten och nyfiken
Ingen chef är en ö. Chefer inom offentlig sektor håller sig med en rad
olika lokala nätverk, kopplade till bransch eller region. Här läggs en
stor del av grunden för att förmå att göra ett bra jobb och att vara en
bra samhällsbyggare i en föränderlig tid.
Det finns inte en chef som inte har haft
mätbar nytta av möjligheten till regelbunden diskussion kring små och stora
funderingar med branschkollegor.
I dessa nätverk är vi generellt aktiva deltagare, vi är nyfikna på andras situation
och på möjligheten att jämföra oss med
kollegor i andra verksamheter. Detta ger
oss möjlihet att få värdefulla tips och råd
som kan appliceras i den egna verksamheten. Ibland kan det visa sig att Eva från
Sorsele sitter med samma utmaningar
kring att vårdtagare börjat skriva till
hennes privata Facebook, som Anders i
Kalmar.

Att alltid ha ett öga mot horisonten ger
beredskapen för dig att möta eventuella
förändringar. Eller rättare sagt, beredskapen att möta de förändringar som
vi alla vet kommer att påverka oss. För
begreppet förändring har inte alltid varit
bästa vän med svensk offentlig sektor.
Därför är det viktigt att hitta sin avdelnings roll i en värld som definieras av att
den kommer fortsätta förändras, och det i
en allt snabbare takt.
Som chef är vår uppgift att ansvara för
att enhetens mål uppfylls även när omvärlden ritas om. En framgångsfaktor när
det gäller att förbereda sin avdelning för
framtiden är att uppmuntra och stimulera
avdelningens nyfikenhet. Här är vi chefer
generellt på tårna och vi drivs i hög grad
av tankar kring hur morgondagen kan
komma att se ut.

Ett återkommande tips från erfarna
chefer är att söka sig till olika nätverk.
När något nätverk saknas finns stora
vinster i att själv ta initiativ till att starta
upp ett, i mer eller mindre organiserad
form.
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Flört från andra sidan
En del av oss drivs av möjligheterna till egen karriär och söker oss till
stimulerande yrkesroller, snarare än till titeln chef. Andra vill stanna
kvar i sin nuvvaande yrrkesroll då vardagens utmaningar fortfarande
lockar. Återkommande för många chefer i offentlig sektor är att lägga
mycket tid och engagemang i sin verksamhet.
Men alla kanske inte kastar sig upp ur
sängen varje dag under ett helt yrkesliv.
En av drivkrafterna som gör att vi ändå
tar oss upp ur sängen är just engagemanget för arbetet. Den chef som vid
något tillfälle lockats av ett karriärbyte
har i privata sektorn sett kontrasterna
som främsta incitament. Spännande, lite
mer slimmad, lite mer driv och kvickhet,
kanske också med en högre lön.

Osäker anställning, dålig organisation
och en vinst-hets är kommentarer som
nämnts kring varför karriären på privat
sida inte blev långvarig. ”Jag tröttnade
på att sitta och jobba över bara för att
bidra till chefens nya Ferrari” är citat
från en återvändande chef.
Ändå ångrar ingen av de chefer vi
frågat att de testat på en sväng i privat
sektor, många menar att de fick igenom
förändringar när de kom tillbaka som
gjorde att de nu trivs bättre än någonsin
i offentlig sektor.

En chef var helt enkelt ”trött på alla
fritidspolitiker som la sig i, jag ville ha
snabba beslut”.
Förvånansvärt många chefer har kommit tillbaka från sina vändor i den privata
sektorn. Nästan hälften av de tillfrågade
cheferna i vår undersökning och i de
intervjuer vi gjort berättar att de testat
att arbeta kortare perioder på den privata
sidan. Detta har gett många nyttiga erfarenheter att ta med sig men där vissa
inte uppskattat arbetsmiljön.

Möjliheten att starta egen versamhet är
ytterligare en fundering som finns bland
en hel del chefer, men ofta stannar det
vid just funderingar. Trots allt är det en
trygg anställning med bra arbetstider och
gott klimat inom offentlig sektor, tillägger
de flesta.
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Att leda andra och…
”Medarbetarna är mitt allt. De är helt fantastiska och håller uppe allt
vi gör här” och ”Hade jag haft minsta krona till hade jag direkt satsat
den på personalen. Det är de värda” är citat från chefer i svenska
kommuner.
Vi klarar oss helt enkelt inte utan vår
personal och när de allihop går ut genom
dörren efter arbetsdagens slut så har vi
ingenting kvar att arbeta med. Därför
värderar chefer ofta personalfrågor och
arbetsmiljö som viktigast på arbetsplatserna.

Kvinnor som är chefer är något
överrepresenterade vad gäller att
uttrycka sin oro kring utmaningarna
att hantera medarbetarnas hälsa och
välmående.

Psykisk ohälsa
Ett känsligt ämne som nu diskuteras mer
öppet är den psykiska ohälsan på arbetsplatser. Här vittnar allt fler chefer om hur
de uppfattat att medarbetare, och tidigare medarbetare, kanske inte mår så bra
som cheferna trodde.

Det dröjer inte många sekunder in i ett
samtal med en chef innan de hyllar sina
medarbetare och anställda. Här verkar vi
drivas starkt av att se våra medarbetare
utvecklas, växa och må bra. En förutsättning för detta är också att arbetsgrupperna inte är för stora, berättar många.
Förutsättningarna att skapa arbetsgrupper med rimligt antal medarbetare skiljer
sig stort mellan olika verksamheter trots
att strävan hos samtliga chefer är lika.

Det blir tydligt att ämnet inte är helt
oproblematiskt att närma sig, men samtidigt hur vanligt förekommande det är.
Den psykiska ohälsan förekommer i
precis alla delar av den offentliga sektorn.
En chef berättar att hon önskar att hon
fått upp ögonen för sina medarbetares
psykiska ohälsa tidigare, men att det inte
gick upp för henne förrän en medarbetare
redan slutat på hennes avdelning. Hon
ställde sig frågan om hur hon som chef
kan bli bättre på att uppfatta tidiga signaler på psykisk ohälsa. Har vi som chefer
kompetens och resurser för att göra mer?

Här finns en av de stora utmaningarna
i en tid av effektivisering och rationalisering. Kommer resurser tilldelas för
ökad bemanning och därmed mindre
arbetsgrupper eller kommer ny teknik
vara lösningen? Eller en kombination?
Här upplever flera chefer att de har en
extremt tydlig bild av behoven, men att
de står ensamma med utmaningen att
finna lösningar.
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…Att leda sig själv
Ingen chef blir långvarig i sin roll om denne inte ser till att leda sig
själv först. Lyckligtvis är detta ett område där chefer många gånger
har stor självinsikt.
Alltid tillgänglig

Inte minst tack vare stöd i nätverk vittnar många chefer om hur de fått bromsa in
och ibland sätta ner foten när det riskerat
att bli för mycket. En förmåga som krävt
mod och som vuxit fram med erfarenhet.

Bilden av den offentliganställda som en
tjänsteman mellan 09–17 luckras upp i och
med våra digitala verktyg och omvärldens
krav på tillgänglighet dygnet runt. Den
här trenden är på kollisionskurs med den
välmående chefen som försvarar sin fritid. Allt fler chefer vittnar om en upplevd
förväntan att besvara mail på kvällar och
helger och de berättar samtidigt att de till
slut fått tydliggöra att den egna fritiden
måste respekteras.
Här finns all anledning att fundera på hur
hårt vi ska behöva slåss för att freda privatlivet när förväntan på tillgängligheten
bara ökar i samhället.

”Som ny chef tog jag alltid problemen
på jobbet med mig hem till sängen, men
det där har jag nu lärt mig att arbeta bort”
berättar Lena i Örnsköldsvik. Många
chefer har sina egna metoder. Kristina i
Sjöbo har hittat sitt trick för inre hälsa med
att stanna och lyssna på fåglarna halvvägs
till jobbet varje morgon. Per i Malmö tar
ledigt för att fiska och Josephine i Halmstad låter sig själv försvinna in i matlagningsintresset för att finna balans
och känna sig som en bra människa och
därmed en bra chef.

Akut kompetensbrist
Chefer från av olika verksamheter
vittnar om hur de dagligen måste släcka
bränder för att hantera den kortsiktiga
personalbristen. Konsekvensen blir mindre delaktighet i den vardagliga verksamheten och svårigheter att kunna arbeta
långsiktigt och strategiskt. Det finns en
uppenbar frustation kring detta då många
är medvetna om att framtiden inte ser ljusare ut. En jätteutmaning med andra ord.
Men som tur är pågår många satsningar
på resurseffektivisering, digitalisering

och omstrukturering för att bygga nya
organisationer som kan möta framtidens
förutsättnignar och behov.
Det är glädjande att vi samtidigt möter
så många chefer inom offentlig sektor
som berättar om hur de med energi och
kraft tar sig av denna viktiga utmaning.
Många är de chefer som strävar efter att
finna vägar att hantera resursfrågan både
på kort och lång sikt.
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Vår självbild

En bra start kan vara att lyssna till
oss själva i rollen som chefer. Därefter kan vi utmana oss med att skapa
samsyn om verksamhetens behov
tillsammans med våra medarbetetare. Då är det skönt att veta att de
flesta chefer inom offentlig sektor
trivs i sin roll och är nöjda med sin
vardag. Det finns självklart många
saker som behöver förbättras, men
motivationen finns redan hos alla de
chefer som i dag verkar inom offentlig sektor.

Kristina som arbetar som
gymnasiechef berättar: ”Börja alltid med dig själv”, i alla
lägen.
Klarar vi chefer alltid av att se oss
själva från ett utifrånperspektiv?
Har vi det stöd vi behöver för att
kunna göra det? Vem tröstar och
stöttar en chef? Många chefer har
inte själva svar på om deras anställda har en liknande uppfattning om
verksamhetes behov som de själva.
Däremot finns tydliga ambitioner att
uppåt i organisationen kommunicera
verksamhetens status, behov och
utmaningar, men har vi själva förmågan att se oss själva utifrån?

En tydlig tendens vi kan se är att
många chefer uppger att ju mer
erfarna de blir i sina roller desto
större blir möjligheterna att skapa
en trivsam arbetsmiljö. En tendens
som bådar gott för framtiden.
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Intervjuer med chefer
inom offentlig sektor
Låt oss fördjupa oss i några chefers
vardag...

”Framtidens rullstolar berättar själva när de
behöver service”
En av tre chefer vill engagera sig mer i karriärs- och utvecklingsmöjligheter. Självfallet kan spannet vara stort, allt ifrån att byta position
till att utveckla den chefsroll man har. Detta innebär inte att två av tre
chefer inte är intresserade av utveckling och nya positioner; det kan
betyda att de får den stimulans de önskar i sin nuvarande position.
En slutsats vi kan dra är att utveckling
och stimulans är viktigt och engagerar
många. Hur kan en utvecklingsresa se
ut och vilka drivkrafter ligger bakom?
Vi satte oss med chefveteranen Ulf för
att få svar.

ning, mixen mellan utveckling och internationellt arbete.
– Det är också häftigt att få vara en
del av andra människors utveckling och
se dem gå till att bli fantastiska projektledare eller verksamhetsutvecklare. Jag
vill verkligen arbeta med människor och
hjälpa dem att utvecklas. Här på Tullverket finns enorma möjligheter, jag har bra
insyn eftersom jag haft ungefär 18 olika
roller sedan jag klev in 1982.

Ulf Åkerblom är biträdande enhetschef på enheten för verksamhetsutveckling, Tullverket, Stockholm.
– På Tullverket har jag verkligen alltid
trivts fantastiskt bra och jag ville bli chef
för att kunna påverka mer, både Tullverkets verksamhet och min egen vardag.
Det är så spännande att jag kan få den
här resan här, med alla olika arbetsuppgifter, positioner och myndighetsutöv-

– Jag har inte varit karriärist, men jag älskar att prata och står för min övertygelse,
det har lett mig dit jag är idag. Det har inte
alltid varit populärt i chefsrollen men jag är
alltid lojal besluten, vilket en chef ska vara.
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”På Tullverket finns allt,
jag har haft 18 olika roller
sedan 1982”
Ulf Åkerblom

2,8%

Finns det något du skulle vilja
engagera dig i framöver?

8,3%
14,2%

Arbetstidsfrågor

11%

32,2%

Arbetsmiljöfrågor
Arbeta med att höja offentliganställdas löner

31,5%

Möta och utbyta idéer med kollegor utanför min arbetsplats
Karriär och utvecklingsmöjligheter för chefer i offentlig sektor
Annat
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Vad i ditt uppdrag gör att du skulle
rekommendera fler att arbeta här?
– Jag skulle rekommendera andra både hit
och till offentlig sektor, det är en
fantastisk utmaning som chef eller medarbetare att göra sitt bästa och arbeta för
Sverige. Vi gör nytta och en samhällstjänst.
Vi hjälper företag med import och export,
vi bekämpar kriminalitet, vi utvecklas hela
tiden för att hitta nya sätt att utföra vårt
uppdrag på. Det är en spännande arbetsmiljö och många söker sig aktivt hit för att
få vara med och hjälpa Sverige framåt.

– Att som politiskt styrd myndighet nå
upp till målen trots begränsad budget är
både besvärligt och spännande, på ett
bra och utmanande sätt. En stor utmaning är att hitta personal, vi har många
sökande med höga lönekrav som vi inte
kan matcha. Staten ska inte vara löneledande, men staten kan locka med många
andra förmåner och en bra arbetsmiljö.
Har du aldrig lockats av något annat?
– Jag var själv på väg att lämna när vi
1999, likt polismyndigheten, blev en
stor myndighet. Jag erbjöds jobb på ett
dataföretag men min dåvarande chef
lyckades locka mig tillbaka till en annan
roll på Tullverket. En bidragande del var
de förmåner som erbjöds under en tid då
omställningen till en myndighet genomfördes, i form av bra reseersättning men
också att Tullverket är mån om medarbetares livspussel.

Hur ser dina utmaningar ut framöver?
– Finansieringen av hela sektorn framför
allt, processtyrningen, att få ihop det.
Jag tror inte det kommer ske några radikala förändringar framöver, vi kommer
fortsätta ha upp till hakan med jobb, men
inte upp över huvudet.
– Hade jag fått lite mer makt, främst i
budgetfrågor, hade jag sett till att lyfta
vissa medarbetare lite i lön, och ge
bonus, för att de verkligen gjort ett
fantastiskt arbete för Tullverket. Det är
lite synd att sådant inte är möjligt nu,
men från och med nästa år får vi faktiskt
100 miljoner extra i anslag, vilket
Tullverket drivit igenom.

Hur menar du då?
– På min enhet jobbar vi inte övertid.
Man behöver få hämta på dagis och
ingen ska bli utbränd. Konsulter som är
vana vid den privata sektorn tycker det
är fantastiskt att få komma hit och få
ihop vardagen igen.
– Jag driver även ett litet bolag vid sidan
av, inom coachning på en annan ort, det
fungerar väldigt bra att ha en bisyssla
som jag bedriver kvällstid och för mig
betyder sådana möjligheter mycket.

– Jag hade också velat ha lite mer tid till
HR-området, jag vill vara mer ledare än
chef och fokusera på min personal och deras utveckling. Mycket tid idag går åt till
administrativt arbete och tidrapportering.
Men i det stora hela trivs jag något enormt
på Tullverket och har inte en tanke på att
göra någonting annat, statistiskt kliver jag
dessutom på en ny roll med nya arbetsuppgifter snart, historiskt har jag bytt roll
vart femte-sjunde år.

När vi i undersökningen ställde frågan
”Varför arbetar du som chef inom offentlig sektor?” fick vi 916 olika svar, de tre
mest förekommande orden var ”Intressant”, ”Utmanande” och ”Stimulerande”.
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”Framtidens rullstolar berättar själva när de
behöver service”
Eva-Marie är född 1981 och har varit chef i sju år. Hon är därmed en
av de chefer som tillhör generationsskiftet inom offentlig sektor. Hur
ser hon på sin chefsroll utifrån det perspektivet och hur är det att som
relativt ung verka som offentlig chef?
Eva-Marie Fellermark är enhetschef
på hjälpmedelsverksamheten i region
Norrbotten.

ska inte spela någon roll var i Norrbotten
du bor för vilken service och vilka hjälpmedel du ska ha tillgång till. Att på det
här sättet få stå upp för välfärden driver
mig att gå till jobbet.

– Jag kan inte nog understryka hur fantastiskt bra jag trivs med att få arbeta
med just hjälpmedelsfrågor. Trots att
jag är så ung i min chefsroll trivs jag
redan utmärkt här, det känns ärligt talat
fantastiskt.

– Sen kan jag såklart ha synpunkter på
att beslutsvägarna kan bli onödigt långa,
det är en stor skillnad gentemot mina
vänner som jobbar på privat sida.

Hur kan det vara så?
– Förmodligen beror det på att jag har en
perfekt balans mellan patientfrågor och
ledarskapsfrågor. Jag arbetar patientnära
utan att jobba med direkt vård, vi fokuserar på att hjälpa patienterna med sin
vardag hemma och att kunna vara självständiga trots sina funktionsnedsättningar.
Det här är speciellt för mig, att jobba med
vår verksamhets positiva inverkan på
patienterna. Därför var det perfekt att gå
vidare till att bli chef i en verksamhet som
jag tycker om och trivs i.

– En annan drivkraft är det fantastiska
i att se utvecklingen hos kollegor och i
branschen. Det är alltid kul att komma till
jobbet och se hur vår ständiga utveckling
går framåt. Att få vara en del av det.
Vad fick dig att välja ett chefsuppdrag
just här?
– När vänner frågar mig varför jag är chef
i offentlig sektor vill jag försvara att vi
har en stabil och bra struktur, jag får
bra stöd från chefer och kollegor och vi
har en stor HR-avdelning som alltid kan
hjälpa mig. Jag har tillgång till hela organisationens breda erfarenhet där det
är ordning och reda på avtal och villkor.
Allt sådant gör det lättare och roligare
för mig att vara chef.

– Jag tycker det bästa är att vi ständigt
jobbar för att alla i länet ska få samma
rättigheter, oavsett deras ekonomi. Lite
”Från var och en utefter förmåga, till var
och en efter behov”. Principen att alla
invånare har lika värde, alla ska ges samma förutsättningar oavsett allt. För mig
är det en viktig humanistisk fråga, det

– Samma vänner är ofta chefer inom
den tunga industrin här i Norrland. Där
skiljer sig lönerna något enormt från oss
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”Framtidens rullstolar
berättar själva när de
behöver service”
Eva-Marie Fellermark

i offentlig sektor, men de här personerna
lider samtidigt svårt av hårda krav på
prestation och att ständigt anpassa sig
och följa marknaden. Lyckas de inte visa
positiva resultat i sina veckorapporter
är det väldigt tufft. Det känns ärligt talat
som att de vännerna jobbar jämt. Det är
tuffa arbetsvillkor med mycket övertid i
näringslivet, och även om jag kan lockas
av deras korta beslutsvägar skulle jag

inte ha en tanke på att gå över dit. Jag
vill absolut inte komma längre ifrån
patienterna, närheten till dem är viktigast
för mig.
Tror du fler har den värderingen?
– Jag drivs varken av pengar eller karriärhets, utan jobbet måste ha en mening.
Det tänket tror jag är vanligt bland chefer
i just offentlig sektor.
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Vilka är dina största utmaningar
som chef framöver?
– Framför allt att behovet av våra tjänster
kommer öka samtidigt som skatteunderlaget minskar, det är väldigt påtagligt här
i Norrbotten just nu. Vi måste ställa oss
frågan hur vi kan effektivisera och jobba
smartare utifrån de resurser vi har.
– Som tur är har vi ett gott nätverk
mellan andra kollegor i norra Sverige,
vilket gör att vi hela tiden tar kliv framåt,
vi tar goda exempel av varandra kring
exempelvis smart teknik som underlättar
arbetet. Den tekniska innovationen ska
komma patienten till gagn, göra oss
effektivare och bättre.
– Jag skulle själv vilja satsa mer på, och
jobba mer med, distansöverbryggande
teknik. Jag vill kunna skicka arbetsorder
via video på vad som är fel på hjälpmedlen, fjärravläsa felkoder på patientlyftar
och elektriska rullstolar exempelvis, eller
använda systemstöd för mobilitet och
självkontroll för att effektivisera arbetsstöden och servicen av våra hjälpmedel.
– En annan förutsättning för morgondagen är att många medarbetare har en
specifik kompetens, det gör att kompetensväxlingen måste följa generationsväxlingen. Det är inte så lätt. Några av
våra tekniker och hjälpmedelskonsulenter
går snart i pension utan att vi har några
ersättare. Men här försöker vi arbeta
med kalkyler och underlag för personalstruktur. Kruxet är bara att jag vill så
mycket här utan att hinna avsätta tid till
det. Tiden är den moderna människans
bristvara.

Hur ser din egen balans ut mellan
arbete och fritid?
– Jag kan arbeta kvällar och helger
ibland för min egen skull, men jag har
all fritid och privatliv jag vill ha utanför jobbet. Som tur är har vi flexibel
arbetstid som gör att jag kan anpassa
när jag arbetar och få en dräglig vardag.
– Jag tror få chefer har det så här bra,
många har det nog tuffare, speciellt
i branscher kopplade till service som
rullar dygnet runt. Jag har inte en
enda medarbetare på obekväm arbetstid.
– Jag brinner själv för HR och utveckling av medarbetare. Personalfrågor
driver mig och det är roligt att få arbeta med. Personalen är den största
tillgången vi har.
– Jag är definitivt kvar här om fem år
och jag skulle absolut rekommendera
andra hit. Det finns ingenting som
hotar min vilja att vara kvar. Det tar tid
att utveckla ett gott ledarskap och den
insikten har jag med mig.
– Det jag kan tycka är att vi borde göra
om anställningsformerna i region Norrbotten så man är anställd i grunden
som chef, idag har vi ett system där
man först är anställd som medarbetare
med tillägget chef, det är inget jag
föredrar men i takt med ledarskapsfrågornas utveckling lär vi nog få ändring
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även där.

”Törs knappt berätta hur bortskämd jag är med
arbetsgrupper”
Det framgår med all tydlighet att hög arbetsbelastning är en mycket
stor utmaning för många chefer inom offentlig sektor. Samtidigt vittnar många som svarat att de har ett djupt engagemang. En ekvation
som ibland blir svår att få ihop för att få balans i livet. Många chefer
beskriver också hur det är svårt att ta sig upp ur gamla hjulspår och
att skapa de resurser som krävs för att underlätta för chefer i deras
chefsutövning. Vi låter Mikael berätta hur han har det på jobbet.
Mikael Henriksson är förvaltningschef på logistikavdelningen, hjälpverksamheten i Dalarnas landsting.

– Men du slutar ju inte vara chef bara för
att du har andra uppgifter andra halvan
av veckan, därför fick jag kämpa för att få
bli chef på heltid. Och nu fungerar allting
mycket bättre.

– Min roll ställer verkligen sina krav på
mig som person. Att vara chef här på
Hjälpmedel Dalarna handlar mycket om
att hålla ihop teamen och nå målen trots
budgetåtstramningar. Men jag drivs av
utvecklingen och viljan att göra saker
annorlunda och bättre.

Ett svar från undersökningen när chefer
fick framföra egna kommentarer, som
även återkom som tema, var: ”För stora
personalgrupper kan vara ett hinder för
utveckling av individer och verksamheter”.

– Ska man ha en chans att påverka någonting över huvud taget i den offentliga
sektorn så är chefskapet dörren in, därför
sökte jag chefstjänsten när det blev möjligt och jag har snart varit chef i sex år.

– Jag tror det vanligaste dilemmat är att
chefer sitter med för stora personalgrupper, framför allt på kommunerna. De kan
ha femtio personer under sig, medan jag
knappt törs berätta hur otroligt bra jag
har det, jag har åtta medarbetare under
mig.

Varför har det varit så krävande?
– Det tog ett tag att förstå vad som gjorde
det tufft i början. Handlade mycket om att
landstingets huvudfokus alltid är sjukvården, och att nere på mitt område, logistik,
så är pengarna slut. Men det handlade
också om att jag på en liten avdelning
inte ansågs få vara chef på heltid. Utan
jag klev in på ett delat chefsjobb och höll
först med om att det var rimligt med att
vara chef på halvtid och arbeta som en
vanlig medarbetare övrig tid.

– Ett annat dilemma är frustrationen
kring att så lite går igenom. Man ser lösningar och lägger fram förslaget, men så
blir det ingenting för allt annat ska gå före,
det är formalia och dokumentation i vägen
hela tiden. På den privata sidan hade det
varit lättare att få igenom idéer som tydligt
visar på effektivitet eller lönsamhet. Det
typen av idéer hade belönats och lyfts fram
för att snabbare bli genomförda.
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”Törs knappt berätta hur
bortskämd jag är med
arbetsgrupper”
Mikael Henriksson
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– Därför skulle jag inte rekommendera
någon rakt av att kasta sig in i offentlig
sektor, utan man måste gå in med ett
öppet sinne. Det kommer också med
erfarenheten att hitta sin plats och sin
balans, jag med arton års erfarenhet kan
lugnt luta mig mot mina egna insikter
kring att det inte är rimligt att prestera
uppåt och nedåt till hundra procent alltid.
Det finns det ingen som kan.

helt andra tankar om anställning. 90- och
00-talisterna kräver att vi tänker om lite
i offentlig sektor, alla i den generationen
kan ju inte jobba på Google. Vi måste
kunna möta dem på deras egna nivå,
samtidigt som jag tycker det ska vara vår
styrka att blanda medarbetare med olika
bakgrunder och inriktningar.
– Det här ställer krav på oss som är chefer, och där vet jag att jag själv både vill
och behöver utvecklas. Då är det skönt
att jag har förmånen att ha en bra verksamhetschef att bolla med, för det här
blir verkligen en jätteutmaning att sätta
tänderna i.

Hur tror du det är för nya chefer?
– Ja… Det måste vi också bli bättre på att
fråga oss och diskutera, diskutera arbetsmiljön, diskutera hur kvinnor har det,
vad som är viktigt för organisationen och
avdelningen, hur vi få alla med på banan
och gör alla sedda och hörda.

– Framöver skulle jag också vilja rensa
upp lite i alla gamla strukturer som finns
kring möten och rapporterande, för att
istället lämna det mer öppet för varje
chef att ta ansvar för sin avdelning. Jag
går själv på för många helt meningslösa
möten endast för att det traditionellt sett
ut så. Vi behöver anpassa oss till nya sätt
att tänka, och i det förändringsarbetet
ligger det som driver mig.

– Jag tycker också man missar att lyfta
fram chefer i offentlig sektor, så fort de
lyfts i media så är det bara när det gått åt
helvete och för att försvara sig själva och
politikernas besparingskrav.
Kan offentlig sektor bli bättre där?
– Det hade varit önskvärt om man kunde
få upp ögonen för det jag och mina medarbetare håller på med. Jag är ju ingen
förvaltare heller, jag är projektledare.
Jag vill hela tiden att vi ska bli ännu lite
bättre, hitta smarta lösningar, det kan
både jag och mina medarbetare utveckla.
Jag hade önskat att vi kunde bli sedda
mer i allt vi gör.

Hur länge blir du kvar här tror du?
– När kollegor frågar varför jag inte klättrar vidare i karriären svarar jag att jag
ju inte är klar här än, jag vill få till olika
förändringar först, men det tar ju sån tid.
– De här snabba besluten som vi lovar
varann på chefsmötena att vi ska ta, de
händer inte tillräckligt ofta. Ska jag vara
kvar här om fem år vill jag att vi ska ha
kommit längre där. Annars kliver jag nog
över till privat sektor före dess, jag har
haft lite tankar och idéer om det.

Hur ser du på framtiden?
– En stor utmaning ligger i rekryteringen,
där jag tror det kommer bli vanligare att
vara högutbildad chef över lågutbildade
medarbetare. Det ställer nya krav, framför
allt när det kommer generationer som har
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”Kan privata bolag drivas med plus så kan vi
drivas plus minus noll”
Vi jämför oss ofta med privata bolag där andra förhållanden råder.
Vi chefer är måna om att fatta genomtänkta beslut och skaffa oss
tillräckligt med insikt om alternativ för att kunna motivera och lyfta
varför vi valt en yrkesbana i just offentlig sektor. De chefer som provat
båda sidor nämner det ofta som en av sina viktigaste erfarenheter.
Men hur ser det ut i praktiken och hur tänker John?
John Olsson är enhetschef på socialförvaltningen i Vindelns Kommun.
– Jag klev över hit från ett privat bolag
för ett par år sedan och har verkligen sett
skillnaderna på båda sidor. Jag kände
starkt när jag lämnade att jag gärna ville
bidra till skattebetalarnas väl genom att
bli en sådan person på kommunen som
har med sig den privata sidans ekonomiska
tänk.

Är du en sådan person idag?
– Jag tycker själv jag bidrar till att skattemedlen förvaltas bättre nu, vi håller budget och styr utifrån verksamhetens mål.
Majoriteten av cheferna i undersökningen
svarar att de är osäkra på om de kommer
blir kvar i offentlig sektor om fem år, och
en av tio svarar nej. Men bland de vi
intervjuat är det färre som berättar om
tankar på att lämna, tillåts vi ventilera
våra tankar om andra karriärvägar?

Tror du att du kommer
arbeta kvar inom
offentlig sektor om
fem år?

9,6%
34%

Ja, absolut
Ja, kanske

56,4%

Nej, inte alls
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”Kan privata bolag drivas
med plus så kan vi drivas
plus minus noll”
John Olsson
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Kommer du fortsätta axla den rollen?
– Eftersom jag är en karriärist vill jag
samla erfarenheter och skapa mervärde
för mig själv, därför är jag knappast kvar i
samma roll om fem år utan jag har antingen klättrat vidare internt eller gått vidare
åt andra håll.

uppfattning är att det inte kommer bli
bättre i framtiden.
Vad tror du behöver hända?
– Det är skitsvårt, vi körde neddragningar
inom äldreomsorgen förra året och vi kan
inte dra ner mer. De vi har hand om har ju
betalat skatt i fyrtio åt för att få den här
servicen. Det är knepigt.

Varför ska andra söka sig till
offentlig sektor?
– Du får enormt bra erfarenhet här i
offentlig sektor, därför kan jag rekommendera andra hit. Det är både bra och dålig
erfarenhet, från en komplex organisation,
som inte går att hitta någon annan stans.

I undersökningen bad vi chefer svara på
vad de skulle vilja förändra på jobbet, ett
vanligt svar var: ”Mer företagstänk!”
– Jag arbetar utefter min övertygelse:
Kan privata bolag driva samma sak med
plus, så måste vi kommuner kunna driva
det med åtminstone plus minus noll.

Hur fungerar det i just Vindeln?
– Vi har bara 6 000 invånare i den här
kommunen, flyttar det tio personer hit eller dit kan det skilja miljoner upp eller ner,
vilket är skatteutjämningspolitikens fel.

– Titta bara på de privata bolagen inom
exempelvis hemtjänst, och som går med
vinst, de får ju exakt samma schablonbaserade ersättning, därför måste det
gå att leverera bra service även på
kommunal nivå. Och det är lite därför
jag lockades att kliva över hit för att se
vad som kan göras.

– När de på radio säger att kommunerna
går bättre än någonsin vill jag ändå säga
att det mest beror på alla utförsäljningar
av fastigheter, skog och liknande. Min
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”Kommunen ska med i
matchen för E-sport”
Peter Hoxell

”Kommunen ska med i matchen för E-sport”
Vi pratar mycket om strukturer, att agera korrekt utifrån styrdokument,
vikten av förankrade beslut och värdegrund. Men ingen chef är en robot
och allt arbete måste bygga på det personliga engagemanget inom något
av de vitt skilda verksamheter vi bedriver i offentlig sektor. Vad händer
då förändringstakten ökar och helt nya behov skapas? Hur flexibla kan vi
vara när en ny gymnastiksal ställs mot en ny anläggning för E-sport?
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om utbildning, antidoping, studietimmar,
kurser, jämställd idrott och liknande. Maximalt gentemot kund. Maximalt att jobba
utåt. Nu på kommunen jobbar vi däremot
lika mycket utåt som inåt i organisationen.

Peter Hoxell är verksamhetschef för
fritid och idrott inom kulturförvaltningen, kultur- och fritidsnämnden,
Ludvika kommun.
– Jag är en chef med stort intresse för
idrott. Det tror jag präglat hela min
yrkesbana. Jag ser hur mycket i mitt
ledarskap kommer från idrottsrörelsen
och att ständigt anpassa sig till nya förutsättningar.
– I arbetet har jag ständigt nytta av insikterna från min tretton år långa karriär här,
och framför allt från att ha arbetat några
år i en annan ände av kartan. Under flera
år var jag idrottskonsulent på Dalarnas
idrottsförbund, som är en ideell förening,
före jag återvände hit till Ludvika Kommun.
Vad vill du lyfta med din erfarenhet
därifrån?
– Det har gett mig förståelsen för föreningslivet och idrottens betydelse för
människor. Organisationen tillhör den
ideella sektorn och vi arbetade nära våra
kunder, föreningar och specialdistriktsförbund, utifrån deras behov och önskemål. Vi var fokuserade på att ge en så
god service som möjligt.
– Jag vill inte heller säga att något varit
bättre eller sämre i jämförelsen mellan
åren på Idrottsförbundet och tillvaron nu
på kommunen, det är helt olika saker och
olika sätt att jobba på. Här på kommunen
är allt politiskt styrt och vi har ett helt
annat uppdrag, medan på idrottsförbundet
arbetade vi närmare ”kunden” gentemot
föreningar och distriktsförbund. Allt vi
gjorde var kundbaserat. Det handlade

Hur applicerar du de lärdomarna i din
nuvarande chefsroll?
– Jag älskade att se föreningar växa och
nu njuter jag av att få enhetens personal
att växa och utvecklas. Jag har en förståelse att framsteg kan komma om ett
halvår eller ett år, beroende på dina egna
förutsättningar.
– Jag kommer från idrottsvärlden själv,
med skidskytte, löpning och liknande
och för mig handlar idrottsrörelsen om
att individen utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar. Därifrån kommer min
drivkraft att se människor utvecklas,
ibland är det organisationer och medlemmar som växer och ibland är det min
personal. Det är ett synsätt som jag har.
På frågan i undersökningen om vad
chefer skulle vilja förändra, hittar vi svaret:
”Jag gillar mitt arbete, men jag skulle
vilja ha bättre förståelse och teamkänsla
från närmaste ledningshåll kring det
arbete vi bedriver och den komplexitet vi
har kring vårt uppdrag”.
Vad är det bästa med din arbetsplats
idag?
– Att få vara aktiv i idrottsrörelsen och
sedan vara ledare i idrottsfrågor. Bejaka
sin nyfikenhet, leda sig själv och andra
till framgång. Chef är en titel och ledare
någonting helt annat. Att få utvecklas
som ledare i livet är fantastiskt, att hjälpa andra nå sina mål.
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Vad är en ledare för dig?
– En ledare för mig använder sina egna
färdigheter tillsammans med andra för
att lyckas som lag. Se till olika kompetenser och erfarenheter som är viktiga i ett
lagbildande. Laget ska vinna matchen
eller stafetten. En skapandeprocess tillsammans, beroende på vilka olika målsättningar man har. Ju mer kompetens vi
samlar inom teamet desto bättre. Att leda
laget mot framgång, det ger energi och
den positiva känslan jag drivs av.

hov. Att driva byggprocessen för en cricketbana exempelvis, att anpassa sig till de
nya influencerna som kommer. Cricket är
ju något helt annat än fotboll. Det internationella samarbetet och utbytet har här
också blivit tydligt, när vi ska lära oss hur
en cricketbana ska se ut, för mig är det en
jätteintressant svängning att hänga med i.
– För att inte glömma vår riktigt stora utmaning: E-sport. Vi som föddes med ett par
skidor på fötterna fattar ju ingenting. Vadå
E-sport? Men här har vi en enorm rörelse
över hela världen och som krockar med vår
traditionella syn på vad ungdomarna ska
hålla på med. Det är jättespännande.

Vilka är dina största utmaningar?
– Långsiktigheten. Vi måste bli bättre på
årsplanering och flerårsplanering. Planera
långsiktigt så vi ibland jobbar enskilt och
ibland i team för att kunna ge maximal
energi till uppdragen.

Låt säga att du får loss tio miljoner
extra, vad hade du gjort då?
– Då hade jag omedelbart stoppat in alla
miljoner jag kan i de olika ideella föreningar som bär upp idrottssektorn. Här har
vi 390 föreningar och alla dessa aktiviteter
de står för, alltså, de är helt ovärderliga.
Helt ovärderliga.

– En annan utmaning är att prioritera.
Våga ta bort gammalt utbud vi kört med
för länge och komma in med ett nytt beroende på hur samhället ser ut nu. Vi måste
anpassa verksamheten efter samtiden
och vara mer flexibla beroende på hur
samhället och invånarna ser ut.

– Ett annat område jag verkligen lärt mig
och tycker är viktigt att få med i alla organisationers långsiktiga årsplanering, är
utbildning! Utbildning, utbildning, utbildning. På olika teman och inom olika ämnen. Alltså fortbildning av egen personal.
Vi måste göra en långsiktig satsning där
och inom offentlig sektor satsa pengar på
personal, på nya sätt, inte minst för att
förebygga sjukskrivningar.
Många chefer uttrycker i undersökningen
en önskan att satsa mer på att förebygga
sjukskrivningar, både hos invånarna och
internt på den egna arbetsplatsen. Ett
svar när vi frågar vad chefer skulle vilja
engagera sig mer i är: ”Coachande led-

– Här skiljer sig min nuvarande verksamhet verkligen mot idrottsförbundet. Här
är vi mer traditionsbundna, där var vi
snabbare att växla utbudet för att möta
kundens behov. Där var det naturligt
eftersom vi hade ansvar för vissa specialdistriktsförbund och ansvarsområden,och
vi la 80–90% av arbetstiden på service.
Vad är nästa engagemang för dig
på jobbet?
– En spännande utmaning är att anpassa
idrottsanläggningarna efter hur behoven
förändras i och med nya trender och be-
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arskap, teamutveckling, verksamhetsutveckling (digital) och minska sjukfrånvaro
och psykiska ohälsa”.

glädjen och energin i den dagliga kontakten med invånarna, medborgarservicen.
– Om vi stöttar ett arrangemang i sporthallen exempelvis, så ser vi ju verkligen
hur människor gläds och har nytta av vårt
arbete. Det är kul, vi har mycket skapande verksamhet på vår avdelning.

– Vi är för traditionella kring det här med
friskvård, vi tittar mest på det här med
friskvårdspeng. Jag tror det finns nya sätt
att tänka kring hälsa. Varenda kommun
borde fundera på det förebyggande arbetet för att minska sjukskrivningar.

Är du kvar här om fem år?
– Normalt brukar jag byta jobb efter femsju år, men nu sker det så mycket spännande här att jag ändå är kvar. Den dagen
jag känner att jag kan förutse morgondagen är det däremot dags att gå vidare.
Och den dagen vänder jag mig bara till
mitt nätverk för nya utmaningar.

– En vision jag har är att hjälpa människor
mötas genom spontanidrotten, att inte
bara tänka multisportarenor dit man reser,
utan satsa på bostadsnära idrottsplatser
och utegym där invånarna bor.
Hur ser hälsan och fritiden ut bland
dina medarbetare?
– Gemensamt här bland personalen är att
vi gillar att vara ute mycket. Jag fiskar,
plockar svamp och bär, är mycket i trädgården, cyklar eller andra aktiviteter.

– Jag tänker inte gå och tycka livet är tråkigt en dag för länge, har man vuxit upp
inom idrotten så är man beredd på förändringar, att anpassa sig hela tiden till vad
som är nytt. Jag har en liten nomad i mig.
Vad kan du säga till kommande chefer?
– Jag tror kanske att jag skrämts bort
från offentlig sektor ifall jag varit yngre,
eftersom det finns den här bilden av
neddragningar och omstrukturering som
isåfall ”drabbat mig”. Men idag räds jag
inte sådana utmaningar utan jag ser det
alltid som något där jag kan vara med
och förbättra. Jag hade inte sett det som
någon stor grej i livet utan tänkt att det
är ett politiskt beslut för samhällets bästa
som jag får acceptera med tänket att vara
med i spelet och delta vidare framåt.

– Jag har även varit med i olika styrelser,
Svenska Cykelförbundets styrelse, Dalarnas Cykelförbunds styrelse. Och så är jag
ju representant för Ledarna i Ludvika.
– Så absolut har vi ett genuint intresse
för idrottslivet. Det passar mig väldigt bra
att få tid att kombinera arbete med fritid,
mycket tack vare oreglerad arbetstid. Jag
tycker det är viktigt att man ska få vara
sig själv. Det är nästan en förutsättning
att ges möjligheten till en aktiv fritid för
att kunna göra ett bra jobb. Att ges möjligheten att göra någonting helt annat
och få vara sig själv.

– Till alla som funderar på en sådan här
roll i offentlig sektor vill jag ändå säga att
det är enormt nyttigt att testa den privata
sektorn först. Man blir en bättre chef med
de referensramarna.

Tror du det lockar många chefer hit?
– Jag tror många söker sig till offentlig
sektor delvis av de skälen, och att få känna
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”Se upp med vilken chef du söker jobb hos”
Många av oss uttrycker med starka positiva ord hur bra vi trivs i våra
chefsroller och på våra olika arbetsplatser i landet. Skälen till detta förtjänar att titta närmare på. Vad är avgörande för alla dessa chefer som
nästan bara har gott att säga om hur de har det på jobbet? Det absolut
vanligaste skälet bland de vi intervjuat är att de själva har en bra högre chef. Men vad betyder det för den offentliga sektorn att våra högre
chefer är så direkt avgörande? Står framtiden och hänger på ifall olika
chefer klickar med varann eller inte? Nej, inte helt, men det verkar
också handla om att vi idag lärt oss diskutera ledarskap öppnare och
fått upp ögonen för vad som fungerar och inte. Den bilden får vi delvis
av Eva, som varit chef inom landstinget sedan 90-talet.
Eva Siewertz är fastighetsområdeschef för Skellefteå och Lycksele
lasarett, samt externa lokaler.

mig utan att jag fick något stöd från högre
nivå. Det slutade faktiskt i att jag ställde
mig frågan varför jag skulle behöva fara
illa av det här, och därefter klev jag av.

– Jag hade aldrig någon dröm tidigt i
livet om att bli chef, men jag har under
karriären uppmanats av andra att söka de
chefsrollerna jag klivit på. Jag drivs av att
få påverka, utveckla och arbeta med att
nyttja resurserna rätt. Jag vill arbeta mot
sådant som leder någonstans och sluta
göra det tokiga som vi ofta fastnar i.
”Mer pang för pengarna” helt enkelt.

Är det här ett problem för chefer?
– Ja det är nog en vanlig situation att
känna stark press i stora förändringar,
särskilt när ditt uttalade uppdrag som
chef inte bara är att förvalta, utan att
även utveckla och förbättra verksamheter.
På vilket sätt är det bättre där du är nu?
– Den största skillnaden idag är att jag
har en engagerad chef som brinner för
all förändring och ser till att vi alla sitter
i samma båt och driver igenom saker
tillsammans. Han är tydlig med vad vi vill
uppnå och hur vi gemensamt ska nå dit.
Det är en enorm positiv skillnad jämfört
med mina tidigare upplevelser.

Har du ångrat att det ändå var chef
du blev?
– Ja, det har hänt, i ett tidigare uppdrag
slutade det faktiskt i att jag sade upp
mig. Jag hamnade i en besvärlig process
där jag skulle genomföra en förändring
på order uppifrån, men jag lämnades helt
ensam med alla i personalgruppen emot
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”Se upp med vilken chef
du söker jobb hos”
Eva Siewertz
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– En unik modell här, som är en framgångsfaktor, är våra begränsade personalspann där varje chef maximalt får ha
femton personer under sig. Även där är
det vår engagerade chef som slagits för
att vi ska ha den modellen. Han förstår
inte varför andra vill slita ut chefer genom
att tvinga på dem fler under sig. Tack
vare honom hinner jag nu prata med mina
medarbetare på djupet om vad de behöver för att fungera fullt ut i sina roller.
För mig är det viktigt att ha en löpande
gemensam dialog om vart vi är på väg
och vad vi behöver göra.

allting framåt. Vi måste gå från att vara
händelsestyrda till att bli målstyrda.
Vad tar du med dig ifall du byter
arbetsplats?
– Se upp för vilken chef du söker jobb
hos! Det är helt avgörande för allting
ifall du får en bra chef, en sådan jag har
nu. Fler borde ställa sig frågan vem som
blir ens chef, och i de här frågorna kan vi
inom offentlig sektor bli ännu bättre.
Vilka utmaningar har du i din egen
personalrekrytering?
– Den största utmaningen är att den
privata sidan är på hugget precis utanför
dörren och konkurrerar om kompetent
personal. Vi måste hela tiden utvecklas
för att kunna erbjuda en lockande tillvaro
för människorna med kompetensen vi
behöver.

– En direkt konsekvens av modellen är att
vi har bland de lägsta sjukskrivningstalen
jämfört med andra landsting. Problemet
är bara att framgångsfaktorn inte tas
vidare. Min chef får stå upp för att bevara
modellen och får till svar att den omöjligen
kan införas på andra ställen.

– Jag ser det som en sund konkurrens
att vi måste vässa oss och erbjuda
spännande arbetsuppgifter och lockande
arbetsvillkor. Annars går kompetensen
till de privata bolagen istället. Vi kan
aldrig konkurrera med lönerna men vi
kan erbjuda unika arbetsuppgifter och
utvecklingsmöjligheter som inte finns
någon annanstans.

Hur bidrar du själv till förbättring
för dina medarbetare?
– Det är precis vad jag vill engagera
mig ännu mer i, långsiktig verksamhetsutveckling. Där är vi faktiskt en grupp
som siktar minst tio år bort (Som min chef
också ligger bakom) vilket är fantastiskt
eftersom min kompetens kommer till
nytta och jag verkligen får ge utlopp för
vad jag är bra på.

– Just inom hälsa och sjukvård står vi
inför en enorm rysare när vi ska tackla
alla stora pensionsavgångar samtidigt
som den skattebetalande populationen
minskar. Det är en jätteknepig ekvation
som vi sitter med just nu.

– Jag vill också få alla medarbetare att
förstå hur mycket de kan, hur mycket de
betyder och att vi tillsammans kan flytta
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”Språket står i vägen. Gäller även norska”
Beräkningar från SCB visar att vi behöver rekrytera 160 000 nya undersköterskor till 2035 (Ledare i NSD 2017-10-24), och här har vi definitivt
morgondagens jättenöt att knäcka för offentlig sektor i allmänhet och
för chefer inom vård och omsorg i synnerhet. Allt färre utbildar sig till
de yrken vi behöver och allt fler gör sig beroende av kompetens vi
redan har akut bristvara på. Hur är det att axla chefsrollen med det
orosmolnet hängande över sig? Vi reste till Strömstad i jakt på svar.
Susanne Thorslund är enhetschef för
bemanningscentralen för vård och
omsorg, Strömstads kommun.

se till att medarbetarnas schema är slimmade, samtidigt som det läggs på arbete
med den nationella värdegrunden, utbildningar och liknande. Det rimmar inte.

– Jag arbetade först ett par år som
socialsekreterare och utbildade mig
sedan till socionom, under utbildningen
nämnde flera föreläsare att det fanns gott
om arbete som enhetschef inom vård och
omsorg. De utmaningar jag ville åt kan
man verkligen säga att jag fått. I större
grad än jag nog anade.

Vad får det för konsekvenser för dig
som chef?
– Just nu handlar det mest om att jag inte
känner att jag hinner det jag skulle vilja,
som att träffa medarbetare exempelvis.
Det läggs på fler arbetsuppgifter på alla,
framför alt på undersköterskorna men
även på mig som chef.

Vilka är mest påtagliga?
– Nedskärningarna inom vård och omsorg
är enormt tunga utmaningar. Att andra
fattar nedskärningsbeslut som vi ska genomföra och att kommunens besparingar
aldrig går ihop med verkligheten. Det är
jättetufft. Det som kostar pengar är personalen och det är mycket arbete med att

– Det går inte ihop när jag varken får stöd
eller avlastning med exempelvis administration. Och jag som verkligen gillar att
träffa medarbetare och få arbeta för att vi
gör allting rätt och riktigt enligt de lagar
och regler vi styrs av. Det är ju vad jag
verkligen helst hade ägnat mig åt.
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”Språket står i vägen.
Gäller även norska”
Susanne Thorslund
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Vad är dina förslag för att komma
framåt?
– Jag tittar mycket på hur vi kan vrida
och vända på rekryteringsutmaningen.
Där vi har färre och färre som utbildar
sig och färre och färre som vill jobba med
vård och omsorg. En stor utmaning är
alla sökande som har utländsk bakgrund.
De är duktiga och vill jobba, men språket
står i vägen. Och det gäller faktiskt även
Norska.

arbeta med hur bra scheman kan minska
sjukskrivningar. Som enhetschef på bemanningscentralen är jag ansvarig för
schemaläggning och jag tycker det är
roligt att arbeta med hur vi kan satsa på
mer hållbara scheman.
– Det hade också varit nyttigt för alla
med fler etiska diskussioner kring olika
dilemman. Vi behöver mer stöd, handledning och tid för reflektion. Istället hinner
vi nu aldrig prata och många tar med sig
funderingarna hem.

– Kruxet är också att vi har många vårdtagare som vägrar hjälp från medarbetare
med utländsk bakgrund eller exempelvis
slöja.

Hur ser du själv till att må bra?
– Framför allt har jag flexibel arbetstid
och varierande uppgifter. Att jag kan
planera min tid själv och sitta med olika
saker utan att någon lägger sig i betyder
mycket för mig. Då trivs jag bra och kan
göra ett bättre jobb, istället för att känna
stress och ta med oron hem. Jag är också
konkret i dialog med min chef och får
uppskattning där för att jag tar stort
ansvar för mig själv och min arbetsmiljö

I undersökningen frågar vi chefer vad
de skulle vilja förändra på sina jobb, två
vanliga svar vi hittar är: ”Mer anslag till
vård och omsorg” och ”Få större politisk
vilja till investeringar i vård och omsorg”.
Finns det något du själv satsat på om
du haft mer tid eller pengar?
– Jag skulle vilja engagera mig mer i att
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”Vi i kultursektorn måste våga misslyckas mer
– Vi är inte barnakuten direkt”
Offentlig sektor spänner över hela landet och över vitt skilda delar av
skattefinansierad verksamhet. Ett hörn vi ännu inte fördjupat oss i är
kulturområdet, därför tog vi kontakt med Per på Malmö Stadsbibliotek.
Vikten av reflektion och att skapa utrymme för att vara ”ledig” och
inte ständigt påpassad är både viktigt, men också en utmaning där det
förväntas att chefer inom offentlig sektor alltid ska vara tillgängliga.
Vi når Per i bilen halvvägs ute i skärgården en torsdagseftermiddag.
Per berättar glatt om en fisketävling han ska arrangera för kompisarna
i helgen och hur det ska bli skönt att komma bort några dagar, ”Man
måste ju få vara lite ledig”.
Per Mattsson är enhetschef på Malmö
stads Stadsbibliotek.
– Här i offentlig sektor har jag faktiskt
varit i över tjugo år. (Ha, ha!) Att jag
orkat. Det är nog för att jag är lite drivande
och går igång på alla möjligheter här att
göra nytt och bättre. Det var ju också så
att det plötsligt blev mycket roligare att
vara här när jag blev chef. Nu trivs jag
jättebra.

Det man måste förstå är att branschen
sett likadan ut i 60 år och är full av
människor som arbetat här nästan lika
länge. Den vanligaste chefen är dessutom
någon som tidigare varit en duktig bibliotekarie och därifrån arbetat sig uppåt.
De personerna är inte alltid de bästa
cheferna. Och de har kanske inte heller
med sig hela kommunsammanhanget och
möjligheterna att utveckla sitt ledarskap.
Jag var själv en sådan chef i början.

– Det ligger något i att göra gott för
människor, det gillar jag i grunden. Att
kommunen satsar mycket på kulturlivet
gör att det finns en positiv kraft här. Den
försöker jag ta tillvara på och använda
för att utveckla oss.

– När den sortens chefer pratar om hur
jobbigt det är att upphandla bibliotekssystem vill jag kontra med att det ju är
typiska uppgifter för deras personal.
Deras uppgift som chef är att jobba med
ledarskapet och sina medarbetare.

Finns det fler chefer med den synen
ute på landets bibliotek tror du?
– Ja, det finns någon till. Typ. Eller jag
vet en till bibliotekschef som verkligen
tar tillvara på möjligheterna att utveckla
både sig själv och sina medarbetare för
att möta framtiden med biblioteken.

Hur jobbar du med de frågorna?
– Jag har sett till att gå på många kurser,
lära mig saker och testa mycket kring
ledarskapet. Det är nyckeln till att komma
vidare. Varje satsad krona på ledarskapsutbildning kommer ju igen så väl. Därför
är det förödande när kommunen bara
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”Vi i kultursektorn måste våga
misslyckas mer – Vi är inte
barnakuten direkt”
Per Mattsson
47
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Har du några exempel på satsningar?
– Jag engagerar mig just nu i att utveckla
biblioteksverksamheten till att jobba mer
med källkritik på nätet, Fake News. Det
är ett stort samhällsdilemma idag och det
ser vi inte minst här i Malmö med många
nyanlända. Det finns många människor
idag som har svårt att tolka informationen
på nätet. Är det nyheter eller propaganda?
Vem är avsändaren? Det här tror jag kan
bli bibliotekens stora uppgift framöver,
när det gamla med boklån och sådant
minskar.

köper in trettio platser på kurserna när vi
är över tusen chefer. En anledning till att
jag engagerat mig i Ledarna själv, för att
driva igenom att vi måste satsa på stärkt
och förändrat ledarskap. Där behöver hela
den offentliga sektorn bli bättre.
– Vi behöver titta på nya metoder och
ligga i fas med samhället inom ledarskapsutveckling. Design thinking, agilt
ledarskap och att våga misslyckas mer är
något jag försöker titta på för att leda oss
in i framtiden. Inget av det här fanns ju
när jag började, det är väldigt spännande
tycker jag.

– De många nyanlända till Malmö är en
jätteutmaning men också en möjlighet för
oss på biblioteken att också göra mycket.
Att hjälpa människor med språket och
att hitta sammanhang och vägar in i
samhället och på arbetsmarknaden är en
viktig samhällsinsats där biblioteken får
ett värde för nya människor.

Ett av svaren när vi i undersökningen
frågade vad chefer vill förändra på arbetsplatsen var: ”Snabbare beslut/kortare
beslutsvägar, samt skapa kultur där man
vågar testa nya lösningar och metoder
och att det är OK att allt inte är perfekt
från början”.

– Att bara förvalta det gamla är inte lika
efterfrågat längre. Vi måste ställa in oss
på att kanske sluta låna ut böcker till
de som redan läser och istället rikta allt
fokus mot de här grupperna istället. Men
det kräver att vi kan förmå oss att hitta
nya metoder att bedriva vår verksamhet
på, lite mer innovation och lite mindre
förvaltning.

– Vi på biblioteken har dessutom möjligheten att testa och göra fel hela tiden om
vi vill. Vi är inte barnakuten. Om någon
lånar fel bok får det inga förödande konsekvenser. Just eftersom vi har så stora
möjligheter att laborera måste vi utnyttja
det också. Därför är det här uppdraget så
roligt.
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”Mordet prövade oss”
Flera av oss lockas av det ansvar vi tar på oss i rollen som chef. Dels
ser vi ett prestigevärde i begreppet och dels kopplar vi gärna ansvar
med frihet. Men vad händer den dagen krisen inträffar och du står där
som ensamt ansvarig talesperson för katastrofen? Är vi villiga att förbereda oss på den dagen eller riskerar vi att bli fartblinda och köra på
efter devisen att det kanske drabbar andra men inte mig? En som har
erfarenhet av detta är Kristina i Sjöbo.
Kristina är gymnasiechef och rektor
för vuxenutbildningen, Sjöbo Kommun
– Jag är egentligen en person som gillar
och kan köra mycket fortare än vad jag
gör nu i offentlig sektor. Men jag har
funnit förhållningssättet att jag är satt att
göra det här jobbet för att nyttja mig själv
maximalt med målet att nå så långt som
möjligt inom dessa ramar. Och då ska jag
göra det. Det är upp till mig att förhålla
mig till verkligheten att jag är underställd
fritidspolitiker och olika nämnder som
vill dra allt i långbänk. Jag brinner för att
leverera och det tänker jag fortsätta med.

Vilka verktyg använder du för att
ta dig igenom det?
– Framför allt börjar jag alltid att ifrågasätta mig själv först, i alla personalutmaningar, förändringssituationer eller uppkomna
situationer. Det beror delvis på att jag sett
till att kompetensutbilda mig själv löpande, bland annat med utbildningen UGL
(Utveckling-, Grupp-, Ledare), en gammal
militär utbildning med fokus på att lära
känna sig själv utifrån hur andra ser på en.
Jag är oerhört intresserad av beteendevetenskap och hur människan fungerar.
– Om det blir tungt och svårt är jag på
fel väg. ”Rätt är lätt” är mitt riktmärke
och när det ibland kan kännas förjävligt
så måste jag ta en funderare och titta på
vad jag måste förändra. Det fina med att
vara chef då är att det är jag som sitter på
möjligheten att sätta igång en förändring.

– Mitt förhållningssätt är att jag aldrig
kan förändra några andra. Jag kan bara
förändra mig själv. Det tror jag syns i mitt
ledarskap också. I min roll handlar utmaningarna alltid om att arbeta med
andra människor och ju högre upp du
kommer som chef desto skickligare måste
du bli på att få andra människor att vara
verktygen för att vi ska nå resultat. Det är
svårt. Det är svårt att leda genom andra.
Detta är den stora utmaningen.

– Jag tycker faktiskt aldrig det känts förjävligt när det kommer till tragedier, som
när en elev blivit mördad eller liknande
motgångar som jag varit med om under
min yrkesverksamhet. Därför att det bara
är att ta tag i uppgiften.
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”Mordet prövade oss”
Kristina, Sjöbo kommun

Hur prövades du som chef vid mordet?
– Det handlade om att snabbt lägga i
nästa växel och dra igång rutinerna. Det
är då organisationen testats och det är
då jag sätts på prov ifall jag byggt upp
rutiner i organisationen och ifall jag har
tillit och förtroende för de policydokument
jag är ansvarig för. Jag ska bara behöva
trycka på en knapp och dra igång krishanteringen.

identifiera, vem jag ska ta hand om, vad
jag ska köpa in för specialkompetens och
vem som behöver extra stöd. Det är en
organisation i organisationen. Svårigheterna ligger i människan och människans
alla olika reaktioner.
– Jag är stolt över hur vi hanterat de
här kriserna men jag måste också vara
mycket ödmjuk inför varje situation. Jag
kan bara säga att det var skönt att det
gick bra just den gången. Det finns ingenting som säger att det självklart kommer
fungera lika bra nästa gång.

– Jag har en förmåga att bli extremt
fokuserad i de situationerna. Jag vet
exakt vad jag behöver göra, vad jag ska
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Tror du andra chefer med motsvarande ansvar är medvetna om
att detta kan hända?
– Nej, jag är helt övertygad om att
andra inte vet det. Jag har sett det hos
så många chefer under åren. Jag tror
ingen riktigt förstår att det här kan hända och egentligen är ingen speciellt rustad för att kunna bemöta det.

vilket jagar människan i en högre grad.
Här kan digitaliseringen elda på symptomen. Man hinner inte och man orkar
inte.
Hur gör du själv för att hinna med
och må bra?
– Jag fokuserar mycket på att välja glädje.
Skratta, vara glad, skämta mycket, fira
mycket. Här har vi en inställning att vi
alltid firar när någon elev lyckats på
något sätt. Glädje hos andra smittar och
ger energi som jag får tillbaka.

Är man klok så ser man till att bygga
organisationen omkring sig så den
kompenserar för ens egna svagheter.
Men det förutsätter att man själv är
medveten om det. Där krävs ledarskapsutbildning.

– Jag har också två konkreta vardagsåtgärder som betytt mycket. Dels bestämde jag mig häromåret för att inte
äga någon TV privat. Det blev helt enkelt
ytterligare en grej jag inte orkade med
och nu är det jätteskönt! Och dels har
jag hittat en rutin där jag varje morgon
på väg till jobbet alltid stannar halvvägs
och njuter av en kopp kaffe, till fåglarnas
kvitter.

Vad har du mer för utmaningar
som rektor?
– Vi har stora utmaningar när det gäller
drogliberalisering. Eftersom vi bedriver
ett fordonsprogram med lastbilar och
praktik är det en säkerhetsfråga och vi
vill därför få utföra drogtester på eleverna. Problemet då är när föräldrarna
kliver in och menar att det är integritetskränkande. Då ställs krav på oss att trixa
oss förbi reglerna och upprätthålla ordningen på andra sätt, det är en speciell
utmaning.

– Att förstärka glädjeämnena och det
positiva, det gör att jag agerar som den
chef jag vill vara. Jag har insikt om hur
odräglig jag kan bli om jag inte håller
koll på mig själv och det är verkligen en
styrka.

– Sen har vi den psykiska ohälsan som
är gigantisk. Där måste vi jobba mer. Jag
ser en stark förändring mot det sämre
när det gäller den psykosociala biten i
samhället. Många lider av stress, kluvenhet och jag ser hur många av eleverna
som är ansträngda och nedtyngda av
detta.Yrkeslivet har blivit så att man
ställer för höga krav på effektivisering,

Hierarkier tar tid att bryta. Det kan vara
komplexa organisationer, kultur som
sitter och har suttit länge i väggarna. Att
förvalta sitt chefskap är inte lätt, framför
allt eftersom det också är kopplat till roll,
mandat och ansvar. Ser det annorlunda
ut beroende på vilken verksamhet man
ansvarar för?
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”Vi låter inga chefer gömma sig på rummet”
Lena i Örnsköldsvik är enhetschef för lokalvården. Just lokalvård har
historiskt lidit av låg status och samlat medarbetare på lönelistans
lägre skala. Men vad kan Lena berätta om hur det ser ut idag?
Frågan fortsätter bli hängande i luften någon vecka, men till sist får
vi kontakt och hittar en lucka för intervjun. På telefon hörs hur Lena
lättsamt får skäll för att inte ha bokat ett grupprum korrekt, men
Lena skämtar tillbaka att hon måste låsa in sig för att slippa kollegorna.
Lena är på glatt humör och kopplar det mycket till sin satsning på
öppna kontorslandskap. ”Här möts vi varje dag och kan bolla småfrågor och tankar, det betyder mycket för arbetsmiljön’”
Lena Asplund är enhetschef för lokalvården på Örnsköldsvik kommun

tretton år sedan blev vi även egen avdelning från att tidigare ha funnits med på
ett hörn under fastighetsavdelningen.
Det har tagit till nu att lyfta lokalvårdens
status här.

Ni har alltså inga rum?
– Just så. För ett par år sedan beslutade
vi oss för att renovera upp en gammal
skola och skapa ytterligare ett stadshus
där, under skissarbetet kom vi fram till att
satsa på att arbeta helt aktivitetsbaserat.
Det innebär att inga chefer eller andra
har egna rum, utan vi bokar upp de resurser vi behöver för dagen, om det är ett
grupprum eller telefonrum som nu. Det
har fungerat fantastiskt bra och numera
så fort någon avdelning flyttar så blir det
till ett aktivitetsbaserat kontor. På så sätt
tar vi alla upp mindre resurser eftersom vi
endast använder det utrymme vi behöver.

Vad har det berott på att ni kunnat
ta er till där ni är idag?
– Min chef har varit helt betydande för
det här och verkligen jobbat för personalen och för att vi både ska ha det bra och
hålla en bra kvalitet. Hon drivs av tanken
att vi ska bli bättre hela tiden. Hon har lyft
fram oss och vår verksamhet och hon lyssnar på oss. Utan henne hade jag inte varit
kvar här. Chefens roll är viktig i alla led.
Hur ser du själv till att dina
medarbetare blir kvar?
– Personalen är det viktigaste vi har och
jag kan bara beklaga att så många arbetsledare nu drabbats av det här med ökad

– Det har verkligen varit ett lyft och
parallellt med det har jag äntligen fått
den ordentliga titeln enhetschef. För
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”Vi låter inga chefer gömma
sig på rummet”
Lena Asplund
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administrativ börda. Hade jag haft mer
pengar hade jag anställt fler som kan vara
ute på plats och stötta personalen.

akut löser personalbristen för dagen. Vi
har tyvärr hög sjukfrånvaro och vår tid
stjäls av att vi behöver släcka bränder
konstant eller beta oss igenom oändligt
med administration.

– Vi som arbetsgivare måste titta mer på
att vara en attraktiv arbetsplats, inte bara
stirra på friskvårdstillägg och liknande,
utan titta på vad som ligger i arbetet och
arbetsmiljön. Där hade jag velat ge mer
stöd till personalärenden.

– Jag försöker omvärldsbevaka och är
bland annat med i nätverket 15-kommungruppen. Min bild därifrån är att det är
ser väldigt lika ut över landet och när det
gäller lokalvård är trenden att vi långsamt
blir allt mer outsourceade till privata
bolag.

Det jag märker bland personalen är att
många yngre har en ökande ohälsa. Då
har vi som arbetsgivare en skyldighet att
erbjuda hjälp. Jag funderar också mycket
på vad de här personerna kan ha med sig
för mentalt bagage som de inte mår bra av.

– Sist fick jag även höra att Halmstad
klarar 25 olika nationaliteter på sin kommun. Det är lite annat än här i Norrland.
Skulle du rekommendera andra att
arbeta här i offentlig sektor?
– Absolut, här kan man bli kvar länge
och vi är ett fantastiskt bra gäng som
jobbar nära varann. Vi har bra teamkänsla och att vi kan ställa spontana
snabba frågor över vårt öppna kontorslandskap har verkligen stärkt oss som lag.

– Jag är också mån om att värna om
utbildning av alla nya som kommer in.
Tanken är att alla medarbetare ska kunna
göra sina egna utvecklingsresor själva
och känna stöd från gänget. Ingen ska gå
in i väggen utan vi ska etablera en kultur
där fler vågar trycka på stopp-knappen
och ställa sig frågan hur vi har det just nu
egentligen.

– Sen kan jag ibland tänka att det kan
behövas lite otrygghet för att få till lite
nytänkande. Vi har alltid nytta av nya
människor och infallsvinklar.

Vilka är dina utmaningar för
framtiden?
– Att få tillgång till personal är en jättesvår utmaning. Just nu sitter vi bara och
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Summering – vi vet hur
du har det på jobbet!
1079 chefer har sagt sitt
Alla chefer vi frågat och intervjuat har hjälpt oss måla upp en
aktuell bild över läget inom offentlig sektor. Vi har tittat närmare
på olika verksamheter, fördjupat oss i chefers kommentarer, grävt
där det finns gemensamma nämnare och hittat det som skiljer de
svarande från varandra. Vi har pratat med chefer med olika bakgrund och inom offentlig sektors många skilda områden.
De frågor vi ställt har resulterat i flera tydliga svar. Många skriver under på att de trivs bra, eller till och med väldigt bra, som
chef i offentlig sektor. Vi har fått höra att arbetsmiljön är trivsam,
arbetsuppgifterna stimulerande och att chefer oftast har det stöd
och de verktyg de behöver för att möta de, ibland krävande, utmaningar som arbetet innefattar.
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Över
90 % trivs bra
Av de 1079 tillfrågade i vår undersökning
svarar över 90 % att de definitivt eller
troligen är kvar i offentlig sektor om fem
år. När vi går på djupet i frågan hos de
intervjuade bekräftar samma andel chefer
en hög grad av stimulans i sitt arbete och
att de känner sig trygga i sin position.
Vad är det då vi värderar högst i vår
yrkesroll? När vi ställde frågan fick vi
följande svar:
1. Att arbeta i en demokratisk
organisation.
2. Friheten i arbetet.
3. Närheten till medborgarna.
Att vi starkt värderar offentlig sektors
mest signifikanta egenskaper talar för
att vi är precis där vi vill vara. Vi uppskattar just det som är unikt med våra
chefsroller och det som inte går att hitta
någon annanstans.
När de intervjuade cheferna med
erfarenhet från näringslivet fått beskriva
vad som fick dem att återvända, eller gå
över till, offentlig sektor får vi samma
svar.
Offentlig sektor erbjuder unika möjligheter, det uppskattar vi chefer enligt
undersökningen.
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Arbetsmiljön kan alltid bli bättre
I undersökningen finns många ämnen som engagerar. Framför allt
går chefer igång när det kommer till sådant som kan bli bättre.
När vi frågade vad chefer inom offentlig
sektor vill förbättra på sina arbetsplatser
fick vi 767 givande svar.

För oss chefer ligger det naturligt att
vilja påverka och det är oftast därför vi
själva från början hamnade i vår roll. Det
framkommer bland de nära tusen svar vi
fått på frågan om varför vi valt att arbeta
som chef inom offentlig sektor.

Utöver att konstatera hur starkt vi chefer
strävar efter utveckling och att lösningsorienterat diskutera områden som kan
förbättras, kan vi lyfta två tydligt återkommande områden.

När vi identifierat ett problem försöker
vi sätta oss i rörelse mot en lösning. Den
då viktigaste framgångsfaktorn är ofta en
förbättrad kontakt med högre ledning.

1. Förbättrad kontakt med
högre ledning
Här hittar vi ett vanligt dilemma som
berättas om i både undersökningen och
intervjuerna. Många chefer beskriver hur
de för att kunna utöva sitt uppdrag på ett
bra sätt önskar förbättrad kommunikation
med sina egna chefer.

2. Hanterbara (mindre) arbetsgrupper
Det andra stora förbättringsområdet,
enligt tillfrågade chefer i undersökningen
och intervjuerna, handlar om storleken på
våra arbetsgrupper.

Vi upplever på många arbetsplatser
att uppdragen som landar i våra knän
beslutats utan att vi fått vara tillräckligt
delaktiga. Några chefer kopplar samman
friktion på jobbet med hur vi strukturellt
har att förhålla oss till fritidspolitiker och
beslutsfattare med en dålig insyn i den
verklighet där vi själva verkar.

”Vi har för stora personalgrupper per
chef och för mycket administration” är ett
svar vi fått i undersökningen efter att ha
frågat vad vi vill förbättra på våra jobb.
När vi fördjupat oss i de intervjuade
chefernas tankar, fyller Eva-Marie på
region Norrbotten i att ”tiden är den
moderna människans bristvara”.

Samtidigt varierar upplevelserna över
landet och många chefer tillägger att det
blivit bättre sedan de introducerats på
arbetsplatsen. I andra änden av svaren
vi fått, bekräftas just god kommunikation
mot den högre ledningen som främsta
skäl till att vi nu har det bra på jobbet.

Att inte ha tid för sin personal på grund
av administrativa uppgifter samt för stora
personalgrupper framkommer som ett av
de vanligaste bekymren för chefer över
stora delar av offentlig sektor.
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Chefer berättar om oro att bränna ut
medarbetare och risk för att vi som ledare
inte ser våra medarbetare i tillräckligt
stor grad för att de ska må bra och kunna
prestera långvarigt i sina roller. Flera
chefer vi pratat med kopplar höga sjukskrivningstal till för stora arbetsgrupper.
Det visar sig även att problemet har varit
känt så pass länge att flera chefer nu
börjar se förbättringar.

hon är inte sen att hylla sin högre chef för
införandet av modellen där de har maximalt femton medarbetare per chef.

I vissa delar av offentlig sektor berättas
om arbetsgrupper på femtio medarbetare
under en ensam chef. I en annan del hittar
vi Mikael Henriksson i Dalarna som har
åtta medarbetare i arbetsgruppen och
”Knappt vågar berätta hur bra jag har det”.

Här har vi en av våra viktigaste frågor
och där offentlig sektor redan nu har
goda exempel på arbetsplatser som kan
uppvisa goda resultat av hanterbara arbetsgrupper. Utmaningen nu, enligt Eva
Siewerts, är att sprida kunskapen till hela
den offentliga sektorn.

I undersökningen hittar vi fler chefer
som skriver under på samma sak, att
förutsättningen för att nå den här typen
av förbättringar handlar om stöd uppifrån
och en ledning som förstår värdet med
mindre personalgrupper på arbetsplatsen.

Eva Siewerts arbetsplats i Skellefteå
har också en hanterbar arbetsgrupp och

Vi utmanas av att lära gamla
hundar sitta
Under våra fördjupande intervjuer framkom en extra energi i rösten hos många
chefer när de fick beskriva vad som är
svårt eller utmanande i den offentliga
sektorns vardag. Här berättade flera chefer engagerat och djupgående om sina
tankar kring vad som skulle kunna göras
för att effektivisera och förbättra den
egna verksamheten.

skattefinansierad verksamhet, med inspiration från privata bolag.

Många av dessa chefer har en gemensam bakgrund i att ha arbetat i privata
näringslivet. Idag ser de denna erfarenhet som en av sina tyngsta meriter att ta
med sig in i offentlig sektor. Här vittnar
chefer, både i undersökningen och under
intervjuerna, om hur de drivs av utmaningen att utveckla och effektivisera en

Ytterligare en kommentar från svar i
undersökningen är hur det upplevs lättare att uttrycka konstruktiv kritik och
förbättringsförslag i offentlig sektor än
i det privata näringslivet, och att det på
våra arbetsplatser därför är högre i tak än
i privata bolag.

John Olsson på Vindelns kommun beskrev hur han arbetar utefter sin övertygelse att, ”Ifall privata bolag i samma
bransch kan driva en verksamhet med
plus, så måste vi kommuner kunna driva
det åtminstone plus minus noll”.
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Rätt stöd en framgångsfaktor
När det gäller chefers arbetsmiljö är
rätt stöd från våra egna högre chefer det
som gör att vi kan utföra våra uppdrag
bättre och bli långvariga i våra roller.
Det är också viktigt att ge oss själva stöd
genom att få komma bort från arbetet och
slappna av ibland, berättar flera chefer vi
intervjuat.

är en individuell fråga. Vanligast bland
chefer är den flexibla arbetstiden, där en
värderar sin långlunch högst av allt och
en annan möjligheten att resa bort ett par
dagar eller arbeta hemifrån.
Bisysslor på fritiden eller friskvård på
arbetstid är andra områden chefer lyfter
som bidrar till att de trivs och kan prestera på jobbet.

Här ligger offentlig sektor långt före
det privata näringslivet. Vi sätter
människan och livspusslet i främsta
rummet, åtminstone i våra riktlinjer, för
att erbjuda människor en långsiktig och
trygg arbetsplats.

Stöd och förståelse för chefer gör oss
hållbara. En helt friktionsfri arbetsmiljö
är dock inte eftersträvansvärd. Det lyfter
även Lena Asplund i Örnsköldsvik som
säger att, ”Ibland kan det behövas lite
otrygghet för att få till lite nytänkande”.

Vad som uppskattas mest i arbetsmiljön

Hälsan är god…
För att kunna hjälpa andra måste vi
först hjälpa oss själva. En insikt och ett
arbete som inte alltid går över en natt,
där många chefer berättar att dessa tankar kommit med erfarenhet och mognad.
Därutöver vittnar många chefer att det
också kräver pondus att sätta ned foten
för att stå upp för vad vi själva behöver
för att må bra.

av de vanligaste glädjeämnen i vardagen
som chefer anger i undersökningens om
vad vi uppskattar med våra arbeten i
offentlig sektor. Vi brinner för och känner
genuint intresse för våra medarbetare
och deras individuella utveckling.
Här har flera intervjuade chefer beskrivit
glädjen de får av att gå till jobbet även
dagar med mycket motstånd. När chefer
i undersökningen fick beskriva det bästa
med sina jobb i offentlig sektor svarade
många: ”Att få människor att växa”.

Det verkar som om chefer i offentlig
sektor tar frågan om den egna hälsan
på större allvar idag. Insikten finns om
att det långsiktigt är ohållbart att inte ta
hand om sig själv som chef i ambitionen
att värna medarbetarnas hälsa. Det är ett
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…Och insikten hög
Något som oroar de chefer vi intervjuat,
är trenden att sjukskrivningarna ökar
inom vissa områden. Det gäller inte minst
den psykiska ohälsan bland yngre medarbetare.

Kristina Peterson berättade också att
digitaliseringen kan vara en faktor som
ligger bakom mångas höga stressnivåer,
där kraven på ständig uppkoppling och
att hänga med i digitala verktyg tär på
psyket.

Här vittnar även gymnasiechef Kristina
Peterson i Sjöbo om elever som varje år
påvisat sämre mental hälsa, högre nedstämdhet och hur hon själv oroas för de
bakomliggande faktorerna.
Lena Asplund i Örnsköldsvik berättar,
”Många yngre har en ökande ohälsa.
Då har vi som arbetsgivare en skyldighet
att erbjuda hjälp. Jag funderar också
mycket på vad de här personerna kan ha
med sig för mentalt bagage som de inte
mår bra av”.

I undersökningen fanns chefer som vill
engagera sig mer i psykisk ohälsa och det
var ett svar som återkom på flera ställen
när resultaten summerades. Det finns oro
bakom svaren. Har vi bara sett toppen
på ett isberg och har vi chefer redskap
och kunskap att hantera psykisk ohälsa
framöver? Det är en av de utmaningar
som både berör och engagerar många av
cheferna i offentlig sektor.
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Rekrytering av Facebookgenerationen
Nästa stora nöt att knäcka för den
offentliga sektorn, inte minst inom
hantverksyrken och vård/omsorg, är den
växande kompetensbristen. Här vittnar
chefer inom både äldreomsorg och lokalvård om hur de dagligen släcker bränder
för att lösa personalbrist och därmed
kunna svara upp mot det som ålagts
verksamheten, samtidigt som pensionsavgångarna avlöser varandra.

hur många kollegor just nu sitter och vrider och vänder på dilemmat. Kan vi tänka
om från grunden eller kombinera pusslet
med andra lösningar?

Ett vanligt resonemang från de chefer
vi intervjuat är att de potentiella nya
medarbetarna finns, men att många
varken är intresserade av eller har utbildat sig inom de yrken där offentlig
sektor behöver personal.

För att hålla ihop framtidens arbetsplatser behöver många chefer sätta sig in
i vilka modeller som blir avgörande för att
rekrytera det stora antalet medarbetare vi
behöver. Då handlar det mycket om att gå
nya generationer till mötes, där andra behov och förväntningar på en arbetsplats
kan bli en utmaning.

Susanne Thorslund i Strömstad berättar
hur hon vill engagera sig i en lösning där,
”Vi på bemanningscentralen kan arbeta
med hur hållbara scheman kan minska
sjukskrivningar”.

”Alla kan ju inte jobba på Google”, säger
Mikael Henriksson i Dalarna och beskriver
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Integrationsutmaningen
Tätt följt av rekryteringsfrågan kommer
utmaningar kopplade till de många nyanlända eller utrikes födda medborgarna
vi i offentlig sektor har att stötta. Det
gäller både deras behov att fungera som
invånare i samhället samt möjligheten att
erbjuda dem anställning.

Mattsson beskriver också hur han ser ett
behov av nya mötesplatser som öppnar
vägar in i samhället, inte minst via språket, vilket kan komma att bli bibliotekens
stora uppgift att bemöta.
Lena Asplund i Örnsköldsvik, som
också omvärldsbevakat frågan för att
möta samma utmaning, berättade hur,
”Halmstad klarar 25 olika nationaliteter
i sin kommun. Det är lite annat än här i
Norrland”. Frågan är hur bra vi är på att
dela goda exempel mellan varandra inom
offentlig sektor?

I Malmö hittade vi Per Mattsson som ser
sitt bibliotek som nästa stora samhällsaktör i integrationsarbetet. ”Här har vi en
tradition av förvaltning med fokus på lån
av böcker som är på utgående, och ett
kommande behov av stöd för ökad läsförståelse för nyanlända på ingående”. Per

Vi drivs av samhällsansvaret
Genomgående i alla våra analyser av
chefer i den här skriften är den starka motivationen kopplad till samhällsansvaret
och vårt försvar av alla medborgares lika
värde. Det löper som en röd tråd genom
hela undersökningen när det kommer till
oss chefer. Vi har samma syn på vår roll
i samhället och vi trivs i att stå upp för
medborgarna.

När Per i Malmö arbetar med bibliotekens satsningar på att reda ut, ”Fake
News”, åt nyanlända, sitter samtidigt
Susanne i Strömstad med forskning som
visar på hur bättre scheman kan minska
sjukskrivningar hos personal. Båda med
ett starkt samhällsansvar som drivkraft.
De som vill utveckla samhället tycks ha
hittat hem i offentlig sektor. I framtiden
verkar inte utmaningarna avta, något
som bara motiverar chefer än mer.

Över hälften av cheferna i vår undersökning svarade att närheten till
medborgarna och att få arbeta i en
demokratisk organisation var det bästa
med att jobba inom offentlig sektor.
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Våga misslyckas
(med skattepengar?)
För att i framtiden klara att hitta de bästa sätten att ge stöd åt
invånarna, måste vi våga experimentera och därmed måste vi också
våga misslyckas. Det uttrycker många chefer i intervjuerna och det
finns även att läsa när vi fördjupat oss i svar ifrån undersökningen.
I vår undersökning bad vi chefer svara
på vad de skulle vilja förbättra på sina
jobb. En chef svarade, ”Mer mod – våga
göra fel”. En annan att, “Skapa kultur
där man vågar testa nya lösningar och
metoder, där det är OK att allt inte är
perfekt från början”. Ytterligare svar var,
”I organisationen finns en rädsla för att
göra fel”, och, ”Rädslan av att göra fel
inom offentlig sektor behöver försvinna –
Den är skadlig”.

I rak kollisionskurs mot behovet att
våga misslyckas står vårt ansvar för
offentlig sektors stora grundpelare:
Vi förvaltar skattemedel och skall nyttja
dessa på det absolut mest effektiva
sättet. Där finns inte riktigt begreppet
att misslyckas. I undersökningen förekommer, ”Ta ansvar för gemensamma
skattemedel”, i olika former under
frågan varför vi blev chefer.
Parallellt är många chefers stora
huvudbry att skatteunderlaget minskar.
Det berättar både Eva-Marie Fellermark i
Norrbotten och Eva Siewertz i Skellefteå.

Då är det intressant att gå tillbaka till
intervjun med Per i Malmö: ”Vi har möjligheten att testa och göra fel hela tiden
om vi vill, det är inte barnakuten direkt,
därför måste vi utnyttja det också. Mycket
därför det här uppdraget också är så
roligt”.

Frågan vi som chefer måste ställa oss
är vad vi ska tolka som ansvarstagande;
att våga misslyckas eller att hålla hårt på
skattemedel? Går dessa att kombinera?
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Näringslivet utanför dörren
Av de chefer vi intervjuat berättar ungefär hälften att de antingen
själva rekryterats till, eller tillbaka till, offentlig sektor från privata
näringslivet.
En hög andel medarbetare med erfarenhet från privata bolag bidrar stort till
att våra organisationer växer i sina erbjudanden och leveranser. Flera chefer
inspireras också av konkurrensen från
privat sektor, ”Ibland är det bra med lite
tävlingsinstinkt”, berättar en chef.

sektor. Den demokratiska processen, en
trygg anställning och att få ihop livspusslet toppar argumenten när vi får motivera
varför vi blir kvar i offentlig sektor.
John Olsson i Vindeln kom direkt
från näringslivet och beskrev hur han,
”Kände starkt när jag lämnade att jag
gärna ville bidra till skattebetalarnas
väl genom att bli en sådan person på
kommunen som har med sig den privata
sidans ekonomiska tänk”.

I flera av våra intervjuer nämner chefer
andra värden som offentlig sektor kan
erbjuda för att locka kompetens till oss.
”Hög lön är inte det viktigaste med ett
arbete. Den nya generation som nu vill
in på arbetsmarknaden prioriterar annat
lika högt, som att göra gott för världen”,
svarade en chef.

En trend i intervjuerna är även hur vi
chefer går mer från att vara traditionella
förvaltare av skattemedel till att bli projektledare/processledare och med en
öppenhet för förändrade förutsättningar.

Lyckas vi lyfta de fördelar och positiva
skillnader som finns i jämförelsen privat
och offentlig sektor har vi löst flera utmaningar samtidigt. Då har vi både höjt
statusen för offentlig sektor och förbättrat
rekryteringsbasen.

Kan vi hitta modeller för att snabbare
anpassa oss har vi mycket att vinna i
konkurrensen med det privata näringslivet. Peter Hoxell i Ludvika beskrev
hur kommunen nu måste lära sig möta
behovet av arenor för E-sport och hur
hans bakgrund hjälper honom i arbetet:
”Har man vuxit upp inom idrotten är man
beredd på förändringar och att hela tiden
anpassa sig till vad som är nytt”.

När chefer får diskutera för- och nackdelar med sina egna yrkesval är det
naturligt att det är den privata sidan de
jämför med. Här framkommer många
tankar om karriärer i privata bolag där
högre löner eller att arbeta i kortare processer lockar. Men på frågan varför de
stannat kvar där de är nu svarar många
att de ser fler fördelar med offentlig
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Förutsättning med löpande
utbildning i ledarskap
När vi får svara på vad som engagerar oss eller fått oss att söka oss
hit till offentlig sektor beskriver många en strävan att utveckla sitt
eget ledarskap.
I intervjuerna berättar bland annat Per
Mattsson i Malmö hur frågor som utbildning och ledarskapsutveckling börjar
värdesättas allt mer, men att det går
alldeles för långsamt. Samtidigt som
avkastningen av investeringarna i
chefs- och ledarskap tydligt går att påvisa i form av förbättrade verksamheter.

Vi hör Kristina Peterson i Sjöbo beskriva hur hennes erfarenheter från de
ledarskapskurser hon gått har varit viktiga anledningar till att hon utvecklats
som ledare. Även Peter Hoxell i Ludvika
beskriver just löpande utbildning som
nyckeln till att komma framåt som organisation.
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Vi tror på framtiden och
vi rekommenderar andra hit
När nu 1079 chefer fått berätta om sin vardag och sina utmaningar
kan vi först och främst konstatera att offentlig sektors status är god.
Vi trivs i med våra arbeten, vi känner starkt hur vi bidrar till samhället
och vi är angelägna om att utveckla oss själva, våra medarbetare samt
våra verksamheter.
Vilka utmaningar är de största idag och
i framtiden? Enligt undersökningen och
intervjuerna finns 10 huvudsakliga teman
att fokusera på:

Gemensamt för utmaningarna är att en
majoritet av de chefer vi varit i kontakt
med upplever att dessa frågeställningar
måste hanteras mer. Detta för att säkerställa en god utveckling för deras verksamheter i framtiden. Vi behöver lyfta
fram fler goda exempel och lägga mer
kraft på ”görandet”. För analysen har vi,
insikten finns. Det visar undersökningen
med eftertryck.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Avstånd till högre chefer
2. Långa beslutsvägar
3. För stora arbetsgrupper
4. Administrativ börda
5. Minskande skatteunderlag
6. Digitaliseringens möjligheter
7. Rekrytering och kompetensbrist
8. Stöd och utbildning till chefer
9. Psykisk ohälsa i samhället och
hos personalen
• 10. Skadlig rädsla att misslyckas

I intervjuerna framkommer flera innovativa projekt och experiment som
pågår just nu. Inom i princip alla våra
huvudutmaningar, ute hos chefskollegor,
i alla delar av landet och i varje hörn av
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offentlig sektor finns goda exempel. ”Vi
har haft fullt upp att hitta en lösning och
inte tänkt på hur vi kan sprida detta till
andra”, svarar en chef.

arbetsplats, den skapar vi tillsammans.
Vi hoppas att du nu känner igen dig
i denna beskrivning och att du inte är
ensam med de utmaningar du har. Har
vi även kunnat ge dig ett visst mått av
inspiration och motivation i ditt viktiga
arbete blir vi självklart ännu gladare.

Här finns möjligheter att i ännu högre
grad nyttja nätverk inom Ledarna för att
sprida goda exempel. Det finns också
möjlighet att få stöd i utmaningar som
ligger närmast just din verksamhet.
Vad som också lyser igenom, även i de
mest problematiska diskussionerna här
i skriften, är att vi i allra högsta grad
verkar vara rätt chefer på rätt plats. Vi
har koll på läget, vi har en tydlig riktning
i vart vi ska och vi trivs bra på jobbet. Vi
har förmåga att styra både genom små
och stora stormar.

Vår ambition är att fortsätta dialogen
med dig på olika sätt. Vi tror att kunskaps- och erfarenhetsutbyte blir allt
viktigare i framtiden.
Stort tack till alla chefer inom offentlig
sektor som har bidragit till denna skrift.
Till ALLA chefer inom offentlig sektor
hoppas vi att vi har bidragit med viktig
kunskap och erfarenhet. Ledarna inom
offentlig sektor har som ambition att följa
upp och utveckla detta projekt. Vi hoppas
att du vill bidra även fortsättningsvis!

Att vi i så hög grad brinner för att
hjälpa andra med sina utvecklingsresor
hjälper oss också att hitta till den kanske
viktigaste slutsatsen: Att framtidens
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BI L A G A

Verktyg för dig som chef
inom offentlig sektor
Chefens balansbräda
Uppdraget som chef inom offentlig sektor innebär många olika
typer av utmaningar och avvägningar. Ibland kan du behöva ta ett
steg tillbaka för att få perspektiv på ditt uppdrag och för att förstå
var du behöver fokusera på och vilka delarna där du kan minska din
ambitionsnivå.
Det som utmärker chefers uppdrag är
behovet av att se helhet, förstå hur saker
hänger ihop och samtidigt ta hänsyn till
den komplexitet och de mångfacetterade
uppgifter som följer med rollen som chef
inom offentlig sektor.

ledarskap utan syfte eller riktning blir
verkningslöst: att skapa resultat utan att
veta om det leder åt rätt håll leder på sikt
till förvirring eller meningslöshet. Men
ledarskap utförs aldrig i ett vacuum eller
slutet system. Ledarskap kräver ramar
och strukturer i den organisation eller
kontext man är verksam.

Chefens balansbräda ska ge dig som
är chef en överblick för att bättre förstå
hur olika delar i chefsuppdraget hänger
samman och påverkar varandra.

I ditt chefs- och ledarskap ingår alltså
att hantera relationer, förhålla dig till
ramar, leverera resultat och leda verksamheten i en riktning. Dina egna och
gruppens behov kommer att variera.
Ibland behöver man lägga mer tid och
energi på något av områdena och mindre
på ett annat. En viktig del för att uppleva
dig själv som framgångsrik chef är att
definiera och tydliggöra din egen roll.

Delarna i balansbrädan är gemensamma nämnare för en mängd olika teorier,
definitioner och modeller kring ledarskap.
Samtliga teorier och definitioner påvisar att ledarskap innefattar någon form
av relation och är ett verktyg för att
lösa uppgifter och skapa resultat. Ett
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Chefens balansbräda
Både du och den
verksamhet du leder
behöver en tydlig riktning
för att veta vilka vägval
som behöver göras.

I ditt chefs- och ledarskap
behöver du bygga
tillitsfulla relationer
till många olika
intressenter.

Att nå verksamhetens
och dina personliga mål
leder till olika typer av
resultat.

Alla chefsuppdrag har
både möjligheter och
begränsningar. Det är
inom den ramen du
kan verka.
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Roll
Din roll som chef och ledare finns i mitten av vår balansbräda. Det är
du som påverkar balansbrädan genom var du väljer att lägga din vikt.
Först måste du dock förstå din roll, vad
finns det för förväntningar från din egen
chef samt av din verksamhet? Här kan
ett samtal med din chef för att klarlägga
förväntningar var till nytta för dig-

Gör aktiva val kring hur din roll behöver
utformas: Utgå ifrån dina egna drivkrafter och värderingar i kombination med
uppdragsdialogen med din chef.
Ett sätt att strukturera rolltagningen kan
vara att:
1. Find: Skapa förståelse för kontexten
och systemet och dra slutsatser för vilken
roll du behöver ta.
2. Make: Skapa förutsättningar för att
kunna ta den rollen.
3. Take: Ta rollen. På vilket sätt manifesterar du, både för dig själv och i din
organisation, att du tagit en roll?

Nästa steg är att aktivt ta rollen, oavsett
om du redan funnits i din roll en tid är
det viktigt att återkommande tydliggöra
din roll, både för dig själv och för dina
medarbetare.
Rolltagning är något få chefer fått vägledning i hur de skall göra, men vinsten
med att göra det på ett tydligt sätt är stor.
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Relationer
De relationer som du behöver bygga
och hantera i ditt uppdrag som chef är
dels den till dina medarbetare, dels den
till din egen chef.
Relationerna behöver vara professionella,
och syfta till att skapa resultat och effekt.
Du har också viktiga relationer till chefskollegor,
fackliga organisationer och andra intressenter.
Sist men inte minst behöver du vårda din
relation till dig själv för att fungera bra
som chef.

Medarbetare
Egen chef
Fackliga organisationer
Andra intressenter
Dig själv

Resultat
Resultat sammanfattar den del av
balansbrädan som handlar om vad
verksamheten ska leverera i form av
effekt, konkurrenskraft och tillväxt.
Investeringar, expansion och löner är
delar av resultatet.
Hur följa upp och mäta det din verksamhet har
levererat utifrån uppsatta krav är viktigt. Det gäller
att ibland ställa sig frågan om du följer upp och
mäter de saker som är relevanta, i stället för de
saker som är lätta att mäta. Du bör också utvärdera dig själv i din roll som chef, vad har du uppnått?
Hitta sätt att utvärdera det som känns relevant för
dig på ett sätt som är tydligt och ärligt.
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Leverans
Effekt
Lön/belöning
Konkurrenskraft
Expansion
Investeringar

Riktning
Riktningen handlar om verksamhetens
utveckling mot mål och vision, och den
strategi som ska realiseras för att nå dit.

Utveckling
Kvalitet/Kvantitet
Mål, Vision, Strategi
Verksamhetsidé

Att vara uppmärksam på hur verksamheten
utvecklas i förhållande till de övergripande målen
och på samma gång vara trygg i att kvaliteten
uppnås kan många gånger vara utmanande i
en fragmentiserad chefsvardag. Medarbetarna
och organisation förväntar sig att du som
chef skall göra målen begripliga samt att
följa upp dessa. För att detta skall vara
möjligt behöver du själv känna dig trygg i
de delar som finns inom området riktning.

Ram
Organisation, struktur
Mandat & befogenheter
Ansvar & handlingsfrihet
Chefsuppdraget
Stöd & resurser
Kompetens
Lagar, regler, policys
Tillgänglighet

Området ram representerar allt
som har med organisationens
struktur att göra.
Fördelningen av mandat och ansvar, vilka stöd,
resurser och kompetenser som finns och vilka
lagar och regler som behöver följas. Ramen påverkas också av hur ditt uppdrag är utformat.
Vilka regler och policys behöver du ta hänsyn
till i din vardag?
Att navigera i skogen av regler och policys inom
offentlig sektor är inte lätt, en undersökning
visade för en tid sedan att en mellanchef inom
Stockholms stad har hela 49 policys och regler att
förhålla sig i sin vardag. Att finna sätt att agera
utifrån din ram som chef är därför viktigt att
ständigt återkomma till.
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När det gungar
Dina egna och gruppens behov kommer att variera över tid.
Ibland behöver man lägga mer
tid och energi på något av områdena och mindre på ett annat.
Om du upptäcker en obalans behöver
du förmodligen flytta ditt fokus till något
av de andra områdena.
Att tydliggöra skillnader och likheter
mellan sin egen och sin arbetsgrupps
balansbräda kan många gånger vara
framgångsrikt. Att enbart hantera medarbetares behov utan att ta hänsyn till
dina egna leder sällan till en hållbar
situation för någon part.
I alla organisationer finns vissa områden som anses viktigare och prioriterade än andra, det kan exempelvis
vara att man är mycket mån om relationer
med fokus på resultat, medan riktning
och ramar för organisationen förutsätts
lösa sig lite av sig själv.
Fokuserar din verksamhet mycket på
regler och ramar brukar relationer och
resultat bli lidande.
Att som chef fokusera på ”bortglömda”
delar kan ibland möta på motstånd, inte
desto mindre är det ett sätt att ytterligare
utveckla din verksamhet och din egen roll
som chef.
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Ledarna inom offentlig sektor är en branschförening för dig
som är chef inom kommun, stat och landsting. Vi vill utveckla
ledarskapet inom politiskt styrda organisationer. Vi bildades under
våren 2013 och har drygt 7 000 medlemmar. Föreningen jobbar för
alla modiga och professionella chefer i offentlig sektor. Det gör vi
genom att lyfta frågor som berör förutsättningar och möjligheter
för ledarskapet inom politiskt styrd verksamhet. Vår vision är att
Sveriges bästa chefer ska finnas inom offentlig sektor!

Besöksadress: S:t Eriksgatan 26 Postadress: Box 12069, 102 22 Stockholm
Ledarnas chefsrådgivning: 0200-87 11 11 Webb: ledarna.se

