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Vad behövs för att vilja vara kvar som chef?
●

Att bli lyssnad på, få gehör för idéer, förtroende

●

Bättre balans krav och resurser

●

Bättre administrativt stöd, bättre organisering, tydligt mandat

För att vilja vara kvar i organisationen:
●

Karriär vägar

●

Att högre chefer ”öppnar ögonen” och ser medarbetarna och
verksamheten, bättre lyhördhet för verksamhetens villkor

Resultat från rörlighetsprojektet

Annika Härenstam, Linda Corin, Anna Cregård med flera

Perspektivskiften
● Från individ till struktur och kultur
● Föreskriften AFS 2015:4, (Organisatorisk och social arbetsmiljö)

● Avsiktsförklaring från parterna i offentlig sektor att sänka sjuktalen

fokuserar på organisatoriska förutsättningar, inte minst för chefer
● Avsiktsförklaring från parterna i privat sektor lyfter fram hållbarhet

● Tillitsdelegationen
● Från kort sikt till långsiktighet, hållbarhet
● Etiska värderingar

● CSR, intern och extern

Bakgrunden till hur goda prestationer
och hälsa uppstår i arbetslivet
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Hur skapas verksamhet och arbetsmiljö?
Samhället, lagstiftning, produktionen, teknologin, uppdraget
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Verksamhetens resultat
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Vilka organisatoriska förutsättningar
har betydelse?
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Allt förändringsarbete måste utgå från
en gemensam bild av problemen som ska lösas
Hur får man ihop den strategiska nivån och verksamhetsnivån?
Synkronisering via dialog mellan nivåer för att uppnå gemensam syn på:

Målen för
verksamheten

Vad som
prioriteras
HUR DET
ÄR NU

Vad man vill
åstadkomma

Hur man ska
nå dit

Men också en insikt om att man har olika förutsättningar, funktioner och uppdrag
Se även Liff, Eriksson & Wikström 2017- Attending weak signals.
Annika Härenstam

Hur ska organisationen se ut
för att skapa hållbart arbetsliv?
Centralt är att;
- skapa tillit
- bygga och överföra kompetens
- dela synen på problem och mål i hela organisationen
Då krävs kontinuitet i kontakter
Då måste organiseringen av arbetet och
arenor och former för kommunikation stödja detta
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Vad kan arbetsgivare göra?

● Förstå det organisatoriska perspektivet

● ”Organisationsbesiktning”, dvs synliggöra hur det ser det ut i

organisationen – siffror, gärna jämföra olika verksamheter
● Ge legitimitet till förändringsarbete
● Skapa arenor som underlätta kommunikation mellan ”nivåer”
● Sätt upp mål för åtgärder baserade på behov, situation och resurser
● Se till att åtgärder genomförs och drivs på lång sikt
● Använd jämförelser och möten med andra organisationer för lärande

Annika Härenstam

Vad kan HR, FHV och konsulter göra?
● Inventera vilken kunskap om organisatoriska

förutsättningar som redan finns, sök och sammanställ
● Ge kunskapsunderlag till ledningsgrupper och

arbetsmiljökommittéer
● Använd jämförelser klokt, dvs för lärande, ej konkurrens
● Stötta chefer
● Verksamhetsanpassa åtgärder, länka till pågående

processer
● Stötta ledningsgrupper i förändringsprocessen, lärandet
● Bollplank till chefer
Annika Härenstam

Vad kan man som linjechef göra?
Det handlar om inflytande och kontakter!
•

Sök stöd och bollplank,

•

Se till att få en bra uppdragsdialog med närmaste chef

•

Ställ frågan; hur får jag tillträde till arenor där viktiga
beslut fattas?

•

Hur kan jag beskriva verksamheten på ett konkret sätt?

•

Hur kan konsekvenserna beskrivas av obalans mellan mål,
krav och resurser?

•

Vid återkommande, strukturella problem; sök upp där
kunskap och befogenheter finns att åtgärda
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Mer att läsa:
Se www.chefios.gu.se
https://www.suntarbetsliv.se
Rapporter finns på:
http://www.vgregion.se/stressmedicin
Arbetsmiljöverket: Organisera för en
jämställd arbetsmiljö
www.av.se/test-jamstalld-arbetsmiljo/

Att leda i en komplex organisation
Utmaningar och nya perspektiv för chefer i
offentlig verksamhet
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