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Perspektivskiften
● Från individ 0ll struktur och kultur
● Föreskri7en AFS 2015:4, (Organisatorisk och social arbetsmiljö)
● Avsiktsförklaring från parterna i oﬀentlig sektor aF sänka sjuktalen

fokuserar på organisatoriska förutsäFningar, inte minst för chefer
● Avsiktsförklaring från parterna i privat sektor ly7er fram hållbarhet
● Tillitsdelega0onen
● Från kort sikt 0ll långsik0ghet, hållbarhet
● E0ska värderingar
● CSR, intern och extern

Utmaningar
●

Attrahera och behålla kompetenta chefer

●

Attrahera och behålla kompetenta medarbetare

●

Utveckla och överföra kompetens

●

Bibehålla och förbättra kvalitet och produktivitet

●

Åstadkomma jämställdhet i arbetsmiljö och anställningsvillkor

●

Befrämja hälsa och sänka sjuktalen

●

Organisera och styra, anpassat till verksamhetens behov (följa OSA)

”Det är mycket som ramlar ner”
Lagar, riktlinjer och
rekommendationer

Jämställdhet

Kvalitet

Miljö

Lika i
hela…

HRprocesser
Itprocesser
Arbets
miljö

Inköpsprocesser

Chefen
Tina Forsberg Kankkunen m fl 2014a och b

Hållbart ledarskap
Vad behövs för a- vilja vara kvar som chef?
●

A/ bli lyssnad på, få gehör för idéer, förtroende

●

Bä/re balans mellan krav och resurser

●

Bä/re administra@vt stöd, bä/re organisering, tydligt mandat

För a- vilja vara kvar i organisa9onen:
●

Karriärvägar

●

A/ högre chefer ”öppnar ögonen” och ser medarbetarna och
verksamheten, bä/re lyhördhet för verksamhetens villkor

Resultat från chefsrörlighetsprojektet, offentlig sektor

Corin m fl 2015, Cregård &Corin 2019, Stengård m fl 2013

Bakgrunden till hur goda prestationer, jämställdhet och hälsa
uppstår i organisationer

Bransch/
produkt

Organisation

Se Härenstam 2017, Lounsbury & Ventresca

Arbetsplats

Arbetsuppgifter

Krav och
resurser

Prestationer,
Jämställdhet
Hälsa

Organisationen/arbetsplatsen som arena
Utmaningen är att finna lösningar på organisering av arbete som gynnar både
samhället, företaget och individen
Arbetsplatsen är en arena där många olika intressen möts, där organisering tar
sin form och där risker och möjligheter fördelas
Det är också där arbetsmiljöansvaret finns, likaså aktörer med kunskap att
finna lösningar som är anpassade till de lokala förutsättningarna

Hur skapas arbetsmiljö i organisationer?
Samhället, lagstiftning, produktionen, teknologin, uppdraget, arbetsobjektet
Organisatoriska förutsättningar (som formella och informella
strukturer, resurser och logiker)

Relationer, handlingar, praktiker

Utveckling, motivation
Arbetsmiljö, hälsa
Chefer och Medarbetare

Verksamhetens resultat

Strategiska
rummet
Generalister
Översätta
Dämpa stötar
Stötta, Prioritera
Balansera mål - medel
Nu - morgondags
och verksamhetsorientering

Professioner
Aktiviteter
Erfarenheter
Då – Nu och aktivitets
orientering

Specialister
Ramar, riktlinjer planer, visioner
Framtids – och
omvärldsorientering

Linjechefen

När kunskap och förståelse
för varandras uppgifter och
perspektiv saknas
uppstår olika handlingslogiker,
missförstånd och tillitsbrist
Operativa
rummet

YTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR

Ledarens
egenskaper och
kompetens

krav, resurser, organisation, personal

Första linjens chef

GODA JOBB

Handlingsutrymme / ledarskap

Väl fungerande
verksamhet

Resurser och verktyg

Den strategiska ledningens ansvar

Befogenheter för ansvaret
Avgränsningar av ansvar och krav
Tillit
Stöd
Kunskap (verksamhet, ekonomi, omvärld,
psykosocial arbetsmiljö)
Relationer; uppåt, åt sidan, nedåt och utåt

Relationer, uppåt, utåt, nedåt
Mötesarenor
Språk och samtalskultur
Gemensamma referensramar (t ex tidsperspektiv)
Formella beslutsstrukturer
Tydliga och kommunicerbara mål
Balans mellan mål och medel

Fritt från Chef idag, (2006)
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Baserat på Berntson, Wallin & Härenstam, 2012
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Hälsa och
välbefinnande

Vilka organisatoriska förutsättningar har betydelse?
Förutsättningar
för
kommunikation
Resurser

Tydligt
uppdrag

Vilka organisatoriska förutsättningar har betydelse?
Med medarbetarna
Hur många medarbetare?
Utspridda eller samlokaliserade?
Dygnet runt eller kontorstid?
Sjukfrånvaro/personalomsättning/vikarier
Hel-deltider
Med högre chefer, och experter
Ingår i ledningsgrupp med direktkontakt med
ledningsgrupper till högsta nivå
Dialog om mål, verksamhet, arbetsmiljö,
budget, regleringar etc i samma forum

Förutsättningar
för
kommunikation
Resurser

Tydligt
uppdrag

Resultat från Chefios projektet, se Härenstam m fl 2014 a, b, Björk & Härenstam 2016

Vilka organisatoriska förutsättningar har betydelse?
Förutsättningar
för
kommunikation
Resurser

Tydligt
uppdrag

Tydligt och avgränsat chefsuppdrag
Tydliga mål för verksamheten
Befogenheter
anpassade till uppdraget
Förenliga och inte alltför många mål
Uppdragsdialog i alla led, om mål, krav och resurser Arenor och kultur att kunna diskutera
problem och prioriteringar

Resultat från Chefios projektet, se Härenstam m fl 2014 a, b, Björk & Härenstam 2016

Vilka organisatoriska förutsättningar har betydelse?
Tillgång till kompetent personal

Förutsättningar
för
kommunikation

Ledningen har kompetens om och värderar
verksamheten och arbetsmiljön

Resurser

Administrativt stöd fysiskt nära chefen
Lättillgängligt expertstöd
Fungerande och inte för många IT system och IT processer
Välanpassade fysiska resurser: lokaler, bilar, utrustning mm
och service av dessa
Tydliga och förenliga regler och policies
anpassade för verksamheten

Tydligt
uppdrag

Resultat från Chefios projektet, se Härenstam m fl 2014 a, b, Björk & Härenstam 2016

Vilka organisatoriska förutsättningar har betydelse?

Med medarbetarna
Med högre chefer,
och experter

Förutsättningar
för
kommunikation
Resurser

Tillgång till kompetent
personal

Administrativt och praktiskt
stöd fysiskt nära chefen
Tydligt
uppdrag

Tydliga mål för
verksamheten

Tydligt och avgränsat
chefsuppdrag

Resultat från Chefios projektet, se Härenstam m fl 2014 a, b, Björk & Härenstam 2016

Strukturella faktorer i olika kommunala verksamheter
Verksamhet

Andel
kvinnor

chefskvot,
enhetschef

Utbildning
personal

Klientintensiv

Obekväm
arbetstid

Buss

11%

*

Gymn.

nej

ja

Park- och natur

30,40%

15,6

Högs/gymn

nej

nej

Lokalförvalt-

34,20%

30,9

Gymn.

nej

nej

Idrott- förening

42,40%

19,9

Gymn.

nej

ja

Trafikkontor

50,30%

*

Högsk.

nej

nej

Stadsbygggnad

61,40%

15,0

Högsk.

nej

nej

Miljö

68,70%

14,3

Högsk.

nej

nej

Grundskola

78,45%

31,9

Högsk.

ja

nej

Socialtjänst

82,20%

20,1

Högsko

ja

nej

Äldreomsorg

90,24%

33,8

Gymn.

ja

ja

Förskola

96,30%

34,8

Högsk/ gymn

ja

ja

* Går ej att beräkna då chefspositioner är identifierade
Källa; statistik från stadsledningskontoret, Göteborg, Agneta Thorin, 2012

Exempel på en separerad organisation
Statliga myndigheter
Lagar
KS
FN

Verksamhet
FC
VC

?

SC
Ömsesidig stark
relation
Ömsesidig relation
i övergripande frågor
Selektiv svag relation

Tina Forsberg Kankkunen m fl 2014a, Kankkunen & Härenstam 2015
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EXEMPEL PÅ EN NÄTVERKANDE
ORGANISATION

Tina Forsberg Kankkunen m fl 2014a , Kankkunen & Härenstam 2015

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

Hur ska man
nå dit

Vad som
prioriteras

Hur är det
nu

Vad vill man
åstadkomma

Men också en insikt om att man har olika förutsättningar, funktioner och uppdrag

Se även Liff, Eriksson & Wikström 2017

Drivkrafter och uppgifter över tid i en kombinerad uppifrån
och nerifrån ansats för organisatoriska interventioner

Initiativ
Syfte
Legitimitet
Incitament
Tillit
Riktning
Resurser
Verktyg
Kartläggning

Dialog

Strategisk ledning
Processtöd, forskning

Handlingsplaner

Åtgärder

Lärande

Innehåll
Stöd, dokumentation, feedback, uppföljning
Mål
Nya mål och
Engagemang
handlingsplaner
Anpassning
Koppla till andra utvecklingsaktiviteter
Dialog och förankring
Operativ ledning
Involvering
Lokal projektledning/koordinator
Annika Härenstam 2017, fritt efter Sminia & van Nistelrouuij, 2006

https://chefoskopet.suntarbetsliv.se

Screening

Hur har cheferna det?

Vad gör cheferna?

Hur ser organisationens
kommunikationsvägar ut?

Utvecklingsstrategi

Vilka verksamheter ska fokuseras?

Enkät och workshop

Dagbok och workshop

Organisationsenkät och workshop

Att gå vidare med förändring/utveckling…

Screening

Hur har cheferna det?

Vad gör cheferna?

Hur ser organisationens
kommunikationsvägar ut?

Utvecklingsstrategi

Vilka verksamheter ska fokuseras?

Enkät och workshop

Dagbok och workshop

Organisationsenkät och workshop

Att gå vidare med förändring/utveckling…

Screening

Vilka verksamheter ska fokuseras?

Sjuktal
Övertidsuttag (chefer och ev medarbetare)
Personalomsättning
Genomsnittlig anställningstid för chefer
(chefsomsättning)
Vakanser/svårigheter att rekrytera rätt kompetens
Indikatorer på problem från arbetsmiljö/chefsutvärderingar/revisionsrapporter, arbetsmiljöverket,
skyddsombud/facket
Sparbeting/röda siffror
Organisatoriska förutsättningar att prestera (OCAP)
Inspektioner

m fl…

Screening

Hur har cheferna det?

Vad gör cheferna?

Hur ser organisationens
kommunikationsvägar ut?

Utvecklingsstrategi

Vilka verksamheter ska fokuseras?

Enkät och workshop

Dagbok och workshop

Organisationsenkät och workshop

Att gå vidare med förändring/utveckling…

Hur har cheferna det?

Resurser
Stöd från ledning
Stöd från medarbetare
Positiva brukare

Krav
Resursbrister
Logikkonflikter
Personalproblem
Brukarproblem

Baserat på Job-Demands Resources Model, Bakker & Demerouti, 2017

Screening

Hur har cheferna det?

Vad gör cheferna?

Hur ser organisationens
kommunikationsvägar ut?

Utvecklingsstrategi

Vilka verksamheter ska fokuseras?

Enkät och workshop

Dagbok och workshop

Organisationsenkät och workshop

Att gå vidare med förändring/utveckling…

Vad gör cheferna?
Innehåll

(uppgifter från dagbok en vecka)
Form

Social interaktion

Tid med egen personal
Personal

Möten

Budget och administration

På kontoret/vid datorn

Verksamhet/utveckling

Ute i verksamheten
Förflyttning/res or

Tid med chefskollegor och
experter/stabspersonal
Tid med överordnade
Övriga (brukare, myndigheter, media)
Egen tid (i princip ostörd)

Screening

Hur har cheferna det?

Vad gör cheferna?

Hur ser organisationens
kommunikationsvägar ut?

Utvecklingsstrategi

Vilka verksamheter ska fokuseras?

Enkät och workshop

Dagbok och workshop

Organisationsenkät och workshop

Att gå vidare med förändring/utveckling…

Sammanställ och kartlägg organisatoriska förutsättningar och
kommunikation
Verksamhetsnära chefer har
tillräcklig kunskap om hur det
övergripande strategiska
arbetet bedrivs i
organisationen

När politiker fattar beslut om
nya eller ändrade uppdrag
som rör vår verksamhet,
kommuniceras dessa nedåt i
organisationen på ett sätt
som underlättar
genomförandet.

Det finns fungerande
administrativt stöd att tillgå
”fysiskt nära” chefen.

Förutsättningar
för
kommunikation

Tillgång till stöd

IT-systemen, t ex
digitaliserade appar och
processer, är anpassade till
verksamhetens behov (ej för
många, och de som finns
underlättar arbetet)

Screening

Hur har cheferna det?

Vad gör cheferna?

Hur ser organisationens
kommunikationsvägar ut?

Utvecklingsstrategi

Vilka verksamheter ska fokuseras?

Enkät och workshop

Dagbok och workshop

Organisationsenkät och workshop

Att gå vidare med förändring/utveckling…

Förändringsprocessen

Kartlägga

Följa upp

Analysera

Åtgärda

Ledningssystem för en god arbetsmiljö
Skapa utrymme chefen att vara närvarande
• Se över antal medarbetare per chef
• Se över stödfunktionernas roller, arbetssätt och samordning
• Minska administrationen - vilken styrning kan plockas bort?
Skapa möjligheter för aktörer på organisationens olika nivåer att dela
värld!
• Skapa arenor för ’vertikal dialog’ i organisationen
• Skapa fungerande uppdragsdialog i hela kedjan från styrelse till enskilda
medarbetare

Härenstam m fl 2014a; b; Corin & Björk 2018

Uppdragsdialogen
● Sker i alla led i organisationen , från högsta ledning till mötet med brukaren/kunden
● För måluppfyllelse ska hela kedjan fungera
● Krävs reflektion och dialog om uppdragets

–
–
–
–
–
–
–

Tydlighet
Möjlighet, rimlighet för genomförande (omfattning, tidsram, lagutrymme mm)
Förenlighet eller konflikt med andra uppdrag
Resurser
Befogenheter
Arbetsmiljökonsekvenser
Återkoppling om vad som fungerar och inte fungerar

Se Aronsson m fl 2014
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