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Vision – Vi är En stad! Vi har en hög kundnöjdhet! Vi är en attraktiv arbetsgivare!  

 

– Vi är kända för och ligger i framkant kring chefers förutsättningar och har genom det en 

chefsomsättning på stimulerande nivå och en bra kvalité i verksamheten, en god 

kommunikation i organisationen samt en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare! 

 

Om fem år har alla chefer samt HR-avdelninger i Göteborgs stad en grundkompetens om vad 

organisatoriska förutsättningar är och vad det genererar för ekonomisk vinning och för kvalité 

i verksamheten. Hela staden har ett gemensamt språk kring organisatoriska förutsättningar 

och balanserar det med de individuella förutsättningarna och genererar på så vis en effektiv 

och kompetent verksamhet som genomsyras av stadens förhållningssätt.  

Våra drygt 2000 chefer i staden utgör ”organisationens skelett”. För att se till att det skelettet 

är starkt så behövs goda organisatoriska förutsättningar för dem att verka i sitt uppdrag och 

det behövs individuella kompetenser, egenskaper och färdigheter för att göra ett gott jobb.  

 

Målbilden är att om fem år har vi en struktur för hur vi följer upp chefers organisatoriska 

förutsättningar och en organisation som stödjer chefer och HR-avdelningar i förvaltningarnas 

utvecklingsarbete kring chefer. Om fem år översköljs inte cheferna av information från alla 

håll och kanter utan alla chefer och alla som arbetar i stödfunktioner 

omvandlar/verksamhetsanpassar/samordnar information som de får till sig och som de ska 

skicka vidare i organisationen.  

Det finns en tydlig organisation kring stadens arbete med chefers förutsättningar, chefers 

utveckling och chefers arbetsmiljö. Göteborgs stad ligger i framkant och är ett gott exempel 

på chefers goda arbetsförhållanden och arbetsmiljö! 

 

 
Bild 1: Balans mellan individuella förutsättningar så som exempelvis kompetenskriterier, möjlighet till 

individuell utveckling samt lärande och organisatoriska förutsättningar så som exempelvis tydligt uppdrag, 

resurser och kommunikationsstrukturer i organisationen. 
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Bakgrund 
Göteborgs stad har varit involverade i CHEFiOS forskningen sedan 2008 och har sedan dess 

varit delaktiga i forskningsarbetet både i det ursprungliga BAS projektet samt i nyttiggörande 

projektet 2012-2014. De verksamheter som varit involverade i forskningen är Göteborg 

Vatten (idag Kretslopp och vatten), SDN Lundby samt park- och naturförvaltningen.  

Efter att forskningsprojektet avslutats så har samarbetet med forskarna fortsatt genom ett 

samverkansavtal. Uppdragsutbildningar inom verktygen har bland annat genomförts med HR-

specialister i Göteborgs stad som målgrupp. 

 

Syfte och mål 

Syftet med detta kartläggningsprojekt, som mynnat ut i denna rapport, är att få en bild av hur 

arbetet med chefers förutsättningar, chefers utveckling och chefers arbetsmiljö ser ut idag. 

Hur arbetade man ute i stadens olika förvaltningar med detta innan CHEFiOS kom in och hur 

arbetar man idag? Vad har vi lärt oss och vad kan vi dra för nytta av det i vårt arbete 

framöver?  

Målet är att få en gemensam bild av vilka framgångsfaktorer arbetet med chefers 

förutsättningar, utveckling och arbetsmiljö genererat och på vilket sätt vi ska använda oss av 

CHEFiOS-konceptet i Göteborgs stad fortsättningsvis.  Var är vi om 5 år? Vad har vi för 

vision? 

 

Avgränsning 

Göteborgs stad är stor och det finns många förvaltningar och bolag att inhämta information 

ifrån. Avgränsning har gjorts till att omfatta 6 stadsdelar (SDN) och 2 fackförvaltningar. 

Urvalet är gjort utifrån att de förvaltningar som deltagit i forskningen är med samt ytterligare 

2 SDN som har ett pågående CHEFiOS arbete i olika omfattning samt ytterligare SDN som 

jämförelsematerial. Totalt är det 8 förvaltningar som ingått i kartläggningen. 

 

Metod 

Kartläggningen har gjorts genom intervjuer med HR-chefer och HR-specialister i respektive 

förvaltningar. En genomgång av förvaltningarnas styrdokument samt övrig dokumentation har 

gjorts för att få en bild av hur man arbetade med frågan innan CHEFiOS (om man varit med i 

någon form) och hur man arbetar idag. Ytterligare kontakt har skett i några fall i syfte att 

fördjupa frågeställningar och klargöra information. 

 

Beställare och mottagare av rapporten 

Stadsledningskontorets strategiska HR-funktion där stadens strategier för chefsförsörjnings-

frågorna planeras.  

 

Även HR-chefsnätverket samt förvaltningsdirektörerna kan ha nytta av denna analysrapport 

för att få stöd i sitt fortsatta arbete ute i förvaltningarna kring chefsförsörjningsarbetet. 
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Sammanfattning – Vad har vi lärt oss och vad tar vi med oss framåt? 

 

Det finns flera mycket goda exempel på både strategiskt arbete och operativt arbete kring 

chefers förutsättningar, chefers utveckling och chefers arbetsmiljö i staden.  

 

En framträdande del av vad CHEFiOS har gett staden är kompetensen att skapa 

organisatoriska förutsättningar för chefer att utföra sitt uppdrag. Att man börjat prata om 

organisatoriska strukturer och kommunikationsmönster. Att man inte längre endast tittar på 

chefens individuella ledaregenskaper utan att man sätter chefen i sitt organisatoriska 

sammanhang och ser vilka eventuella förändringar man behöver göra för att skapa goda 

förutsättningar att utföra uppdraget och nå uppsatta mål. Det har gett en bättre helhetsbild 

över hur man skapar effektivitet i organisationen och på så sätt vidgat även förändrings- 

förbättringsmöjligheterna och påverkan från arbetsgivarens sida. Exempelvis genom att 

tydliggöra mål/uppdrag/roller, hur kommunikationsmönstret ser ut och hur information sprids 

i organisationen. 

Inom traditionell ledarskaps- och organisationsteori pratar man ofta om tre nivåer så som 

individ, grupp och organisation. Detta i syfte att man behöver arbeta med frågor på alla 

nivåer. CHEFiOS-konceptet har gett oss ett verktyg i hur vi skapar förutsättningar för våra 

organisationer, chefer, medarbetare och för Göteborgarna.  

 

Bilden till höger är en något redigerad bild av den som forskarna inom CHEFiOS ORGA 

(organisationsanalys) gjort. Redigeringen av mig syftar till att anpassa den 

till att anammas i en större kontext och även inkludera andra roller än 

chefer så som stödverksamheter (ex HR, ekonomi, kommunikation). Den 

beskriver en framgångsfaktor vi sett när stödfunktioner och chefsled 

ovanför enhetscheferna fungerar som ”omvandlare/filter/facilatorer” av 

information så blir det en minskad belastning för första linjens chefer i allt 

informationsbrus som annars faller direkt ner på dem. Det knyter hop 

organisationens strategiska värld med den operativa världen och skapar 

effektiva processer när man ”delar värld”.  

När specialistfunktioner och chefer högre upp i organisationen utifrån 

sina specialistkompetenser och kunskaper om verksamheten ser till att 

transformera eller omvandla informationen innan den behöver nå 

enhetschefens skrivbord så skapar det en högre förståelse och meningsfullhet 

för informationen för enhetschefen. Då kommer bara det som är av värde för 

enhetschefen att hantera i sin vardag, i sitt uppdrag, det 

verksamhetsanpassas. Det handlar inte om att censurera eller ta bort 

relevant information utan syftet är att varje led tar sitt ansvar för att 

omvandla information och verksamhetsanpassa den innan man skickar den 

vidare till nästa led. När informationen passerar dessa led av 

specialistkompetenser inom olika områden så kvalitetssäkras den också. 
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Där man tagit till sig detta och arbetat för att se stödbehovet ur enhetschefens perspektiv har 

man lyckats skapa tydligare uppdrag inte bara för enhetschefen utan för hela linjen.  

Att alla de HR-processer som finns i staden samt alla de styrdokument som finns, och givetvis 

allt annat kring socialtjänstlagar, skollagar och annat som påverkar våra chefers uppdrag så 

kan områdeschefer, verksamhetschefer, avdelningschefer och sektorschefer tillsammans med 

stödfunktionerna göra ett jobb med att synka så många processer som möjligt för att visa på 

hur det hänger ihop och skapa meningsfullhet och tydlighet för enhetschefen i sitt vardagliga 

arbete med att operativt arbeta i dessa processer.  

Det finns flera goda exempel på detta som gjorts utifrån CHEFiOS konceptet. Park- och 

naturförvaltningen har exempelvis arbetat fram ett nytt material för medarbetarsamtal 

(utvecklingssamtal, bedömningssamtal, uppföljning samt lönesamtal) där man synkat arbetet 

med budget, verksamhetsplaner, individuella mål och utvecklingsplaner, arbetsmiljöarbete, 

rutiner kring bisyssla, kompetensförsörjningsarbetet samt arbetet med förhållningssätten i 

staden/förvaltningen till en process. 

 

Bland de studerade förvaltningarna syns en tydlig koppling till att där man arbetat med 

CHEFiOS – konceptet har man ett gemensamt språk och en bredare syn och ett nytt 

förhållningssätt kring hur man ser på chefers förutsättningar och en större förståelse för 

enhetschefens vardagliga uppdrag i sitt sammanhang. Utgångspunkten är inte längre 

individens kompetenser och förmågor utan det är de organisatoriska förutsättningarna som är 

utgångspunkten och det finns genom det ett större handlingsutrymme för politikerna och 

förvaltnings- och bolagsledningarna att skapa goda förutsättningar för kvalité, 

verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Det är för den skull inte så att individperspektivet 

är borta utan det behövs en balans mellan individuella förutsättningar och organisatoriska 

förutsättningar, de ska komplettera varandra. 

Det finns delar av organisatoriska förutsättningar i även andra förvaltningars arbete men det 

skapar inte samma djup och samma språk, och grundplattformen för chefsförsörjningsarbetet 

och organisationsutvecklingen i förvaltningen är lite likvärdig.  

 

Vi kan se olikheter mellan de förvaltningar som inte haft fokus på chefsförsörjningsarbetet 

och de som tydligt prioriterat frågan. Här har man ändå kommit långt och har en tydlig 

struktur och en plattform för det strategiska chefs- och ledarutvecklingsarbetet men är då 

endimensionellt, dvs bara utifrån individ och de saknar organisationsperspektivet.  

 

De verksamheter där man arbetat med CHEFiOS i någon utsträckning, har man ambitioner att 

fortsätta med det på olika sätt. SDN Lundby och SDN Centrum har gjort en hel CHEFiOS 

genomlysning som kan vara värdefullt för andra SDN att ta del av.  

SDN Lundby har exempelvis ett projekt igång nu som förhoppningsvis kommer generera 

spännande utveckling för både äldreomsorgen där projektet äger rum men förhoppningsvis 

även spiller över till andra delar av förvaltningen och i staden.  

SDN Östra Göteborgs projekt kring chefers förutsättningar är spännande att ta med i framtida 

arbetet i staden då de har en tydlig koppling till chefers arbetsmiljö då det var deras 

utgångspunkt i arbetet, ett sätt att se chefers förutsättningar som en del av chefers arbetsmiljö. 
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Hur kan vi uppnå vår vision? 

Organisation 

Det finns många mycket kompetenta personer i staden som arbetar med 

chefsförsörjningsfrågorna på olika sätt och som är värdefullt för staden. Processgruppen för 

chefsförsörjning finns, Intraservice finns med sina utvecklingstjänster och jag tror att det 

skulle vara framgångsrikt att skapa en matrisorganisation kring CHEFiOS. Att de som idag är 

kunniga och som verkar som ambassadörer i staden tillsammans med processledare för 

chefsförsörjningsfrågorna på SLK samt utvecklingsledare på Intraserivce deltar i och 

samordnar detta arbete. Att vi tar tillvara på den kompetens och det engagemang som finns 

kring frågan. Exempelvis Kretslopp och Vatten som varit den organisation som arbetat med 

CHEFiOS konceptet längst då de var med redan i CHEFiOS BAS forskning samt SDN 

Lundby som har fortsatt sitt arbete i ytterligare ett pågående projekt efter deras medverkan i 

nyttiggörandeprojektet inom CHEFiOS. Att erfarenheterna från SDN Centrum och SDN 

Norra Hisingen som senast nu varit inne i CHEFiOS processer kan bidra med sina 

erfarenheter. Det finns också HR-specialister som i staden utbildats sig och kommer utbilda 

sig inom CHEFiOS konceptet och som kan användas av hela staden för olika CHEFiOS 

projekt. Staden har också ett pågående samarbete med Göteborgs universitet vilket är oerhört 

värdefullt att bevara för att fortsatt ha den vetenskapliga kopplingen till arbetet samt den 

kompetens och legitimitet i det processtöd som kan erhållas därifrån. 

 

Arbetsmiljö 

En framgångsfaktor bör vara att utgå från chefers arbetsmiljö när vi ska planera kring chefers 

förutsättningar och utveckling. Att lägga organisatoriska förutsättningar i 

arbetsmiljöbegreppet inte minst nu när vi har en ny AFS ”Organisatoriska och social 

arbetsmiljö”. På det sättet skulle vi kunna integrera arbetet i ordinarie processer och utveckla 

dessa i stället för att skapa nya. 

Ett av CHEFiOS kartläggningsverktyg var klusterenkäten som mäter organisatoriska 

förutsättningar, skulle delar av den kunna användas i stadens chefsenkät? Det skulle ge 

verktyg att arbeta med organisatoriska förutsättningar i hela staden och det blir en  

koppling mellan chefsförsörjningsprocessen och hälsa- och arbetsmiljöprocessen.  

 

Tydlig förankring och prioritering 

Avgörande är att direktörer samt sektorschefer, verksamhetschefer, områdeschefer (chefer för 

chefer) får ta till sig informationen om vad organisatoriska förutsättningar verkligen skulle ha 

för betydelse för deras förvaltning. Att de prioriterar frågan och skapar förutsättningar för sina 

chefer i förvaltningen att genom sin kompetens och kunskap i frågan kunna skapa bättre 

organisatoriska förutsättningar för sina underställda chefer. 

 

Tydligt uppdrag 

CHEFiOS har enligt flera intervjuer visat på att det är av stort värde att tydliggöra chefens 

uppdrag. Att kravprofilen för chefer är tydlig och att de vet vad som förväntas av dem i ex 

kommunikation uppåt och neråt i organisationen. Var i organisationen är man chef? Hur stor 

del av uppdraget är att finnas i det strategiska respektive operativa rummet? Hur skapar 
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chefen utrymme för att vara omvandlare/översättare i sin roll? SDN AskimFrölundaHögsbos 

beställarsamtal är ett intressant exempel på att tydliggöra chefens uppdrag kopplat till 

politikens mål och vad chefen har för förväntningar på sig under kommande år för att uppnå 

nämndens mål. 

 

Nyhet som tar över eller blåser över? 

Det finns alltid en risk när det kommer något nytt att man tappar det man har idag. Det vill 

säga att det bara skulle handla om organisatoriska förutsättningar nu och att man skulle tappa 

det individuella perspektivet. Men när nu begreppet och arbetet med organisatoriska 

förutsättningar blivit förankrat i vissa delar av stadens organisationer så visar man ändå att 

man inte tappat individen. Organisatoriska förutsättningar ska inte på något sätt ersätta 

individens förutsättningar utan behöver balanseras och samspela. SDN Centrum har ett 

spännande arbete på gång kring detta som heter ”Jag i ett system” dvs att de tittar på chefen i 

organisationen och hur den ena skapar förutsättningar för den andra. Även SDN Östra 

Göteborgs arbete med chefers förutsättningar har goda exempel på det, detta är inte helt olikt 

CHEFiOS konceptet. 

Det är av vikt att båda perspektiven får utrymme och man skapar strategier för hur man ska 

balansera dessa i organisationen. Individuella förutsättningar har vi bra strukturer och arbeten 

kring i chefsförsörjningsprocessen kring hur vi ska identifiera, introducera och utveckla våra 

chefer och vi har kompetenskriterierna som grund och assessment som stöd i arbetet. Detta 

behöver vi självklart ha kvar men också bygga på med perspektivet kring organisatoriska 

förutsättningar genom tydliga mål/uppdrag/rollbeskrivningar och vad man som chef behöver 

för struktur i form av specialiststöd eller hur många medarbetare som är rimligt utifrån 

uppdraget eller vilka resurser som behövs för att kunna uppnå uppsatta mål. Det kan även 

handla om hur information sprids i organisationen och hur tydlig kommunikationen är, hur väl 

kommunicerar det strategiska rummet med det operativa rummet i organisationen enligt 

bilden på sidan 5? 

Göteborgs stad ligger inom vissa förvaltningar i framkant i Sverige kring denna kunskap och 

den är här för att stanna och spridas till resterande förvaltningar och bolag i syfte att skapa en 

effektiv, kvalitativ och framgångsrik organisation för Göteborgarna! 

 

Förslag 

Man behöver göra speciella insatser för att sprida och förankra tankesättet runt 

organisatoriska förutsättningar. Här är ett sätt man skulle kunna göra det på. 

Vi har ett samarbetsavtal med Göteborgs universitet som skulle kunna ta fram en 

uppdragsutbildning för alla som är berörda. Förslagsvis att den planeras och genomförs på 

olika nivåer i organisationen för bästa möjliga verksamhetsanpassning. Utbildningen behöver 

vara konkret och applicerbar för alla chefer i staden på olika nivåer. Förslagsvis är den 

processbaserad så den sträcker sig över en tid för att deltagarna ska få en kunskap om 

organisatoriska förutsättningar och utveckla en kompetens att verka för det i balans med sina 

individuella förutsättningar för chef- och ledarskap och sitt uppdrag.  
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HR-specialister skulle kunna delta tillsammans med någon grupp på förslagsvis sektorsnivå 

men det finns också en fördjupad utbildning för HR-specialister som omfattar 5 hp som är 

mycket bra.  

Att utbilda alla chefer skulle vara en omfattande utbildningsprocess men en investering i 

chefers arbetsmiljö och i kvalitetsarbetet  och enligt min bedömning är kostnadseffektivt.  

 

Hur upprätthåller vi den? 

När vi rekryterar chefer har vi en professionell rekryteringsprocess med tydlig kravprofil och 

utför assessment för att säkra ledarkompetensen. När vi introducerar alla nya chefer i staden 

har vi ett introduktionspaket med fördjupade introduktioner som i så fall behöver ses över och 

justeras. Där behöver ett pass kring chefers förutsättningar i så fall finnas och som är 

obligatoriskt vilket kunde innehålla samma som utbildningen för alla andra tidigare. Det 

behövs också ett tydligare introduktionsprogram som är riktat till alla nya chefer i staden som 

länkar samman dem och ger dem en tydlig bild av deras gemensamma chefsuppdrag så som 

staden ser på det gemensamma förhållningssätten samt HR-processerna.  

Vi behöver också se till att chefs/ledarenkäten innehåller delar som mäter de organisatoriska 

förutsättningarna och att stöd för arbetet med att utveckla dessa finns i förvaltningarna och på 

Intraservice. 

 

Vad ger det? 

Vi har stor chefsrörlighet inom vissa sektorer och förvaltningar idag och ibland svårt att 

rekrytera kompetenta chefer. Att verka för att skapa organisatoriska förutsättningar inom hela 

staden är ekonomiskt en vinst och i synnerhet inom dessa verksamhetsområden/ förvaltningar. 

Rekrytering kostar mycket pengar och att ständigt byta chef ger svårigheter för en verksamhet 

att utvecklas långsiktigt vilket också är kostsamt för både medarbetare som arbetar där men 

också för brukare och i slutändan för Göteborgaren. 

 

Hur ser det ut i dag? 

Det är tydligt att de förvaltningar som varit inne i CHEFiOS på något sätt har skaffat sig en 

dimension till i arbetet med chefsförsörjningsfrågorna. De utgår inte bara ifrån att individen 

(chefen) ska besitta kunskap och kompetens för sitt uppdrag utan ser också hur det ser ut runt 

omkring chefen. Dialogen och kommunikationen inom organisationerna fungerar bättre där 

man tagit till sig av kunskapen och där ledningen drivit och gett frågan om organisatoriska 

förutsättningar legitimitet. Flera uppger i intervjuerna att det blivit mer konstruktiva 

diskussioner baserat på fakta istället för individers upplevelser som i vissa fall tidigare kunnat 

uppfattas som allmänna klagomål eller till och med gnäll.  

 

Det finns exempel på hur alla stödverksamheterna tillsammans organiserar sin 

kommunikation och information ut i organisationen till cheferna för att minska på det ständiga 

informationsbruset. Park- och naturförvaltningen har exempelvis skapat ett chefsbrev som 

kommer ut utifrån given utgivningsplan där den mesta av all information från alla 

stödverksamheterna kommer.  
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Det finns också flera goda exempel på förvaltningar som varit inne i CHEFiOS projekten i 

någon form som har utvecklat sina stödverksamheter. HR-avdelningar har förändrat sina 

arbetssätt och förutsättningar för chefer att få verksamhetsanpassat och individanpassat stöd 

har ökat exempelvis SDN Lundby som öppnade upp för ”HR-drop-in” för cheferna att komma 

och få hjälp med saker som var aktuella och som de inte behövde boka tid för. 

Framgångsfaktorer som man uppger i intervjuer är att inkludera chefer på flera nivåer i arbetet 

genom workshops eller i olika utvecklingsgrupper. Det har exempelvis både SDN Norra 

Hisingen och park- och naturförvaltningen gjort genom sina ledarutvecklingsgrupper. 

 

Vi ser också exempel på förvaltningar som utan CHEFiOS gjort stora satsningar på chefers 

förutsättningar och det är främst SDN AskimFrölundaHögsbo och SDN Östra Göteborg. Det 

ser dock lite olika ut då SDN AskimFrölundaHögsbo har ett ledarprogram som utgår från 

individen medan SDN Östra Göteborg gjort ett större projekt om chefers förutsättningar och 

har arbetsmiljön som grund i sitt uppdrag och där hamnat nära CHEFiOS på flera sätt. 

 

Mindre lyckade insatser eller oro 

Det finns exempel på delar av verksamhet vars förvaltning varit inne i CHEFiOS projektet där 

man inte nått god framgång eller gjort några positiva förändringar, att man tvärt om är 

negativt inställd till CHEFiOS. Den analys man gjort är att arbetet stannade vid att man gjorde 

handlingsplaner på enhetschefsnivå men inte på högre nivå i organisationen och då blev det 

heller inga förändringar/förbättringar i strukturen och enhetschefernas behov av 

organisatoriska förutsättningar fastnade och studsade tillbaka till de själva och det har skapat 

en frustration hos dem.  

Det finns också exempel på att det finns en viss oro för att om man skulle göra en hel 

CHEFiOS kartläggning att man skulle få en kartläggning som visar på stora organisatoriska 

utvecklingsbehov som man sedan skulle få svårt att hantera.  

Det vi kan lära av detta är att det är av stor vikt att ett arbete med organisatoriska 

förutsättningar för chefer behöver förankras i förvaltningsledningen och att det blir en 

prioriterad fråga som inte kan väljas bort för enskild chef. Att genomföra ett 

kartläggningsarbete och få enhetscheferna att engagera sig i sin situation och sedan inte följa 

upp och lyssna in vad de kommit fram till och bemöter det på ett professionellt och 

respektfullt sätt kan skapa misstro och en ovilja att bidra till liknande arbeten framöver. Det 

kan också skapa en negativ påverkan på chefens psykosociala arbetsmiljö. Detta är viktigt att 

beakta i arbetet framöver att det finns ett tydligt strukturerat och organiserat stöd för arbetet i 

förvaltningarna och bolagen. 

 

Hur såg det ut innan? 

Om vi tittar tillbaka ca 5-10 år så är det tydligt att man saknade perspektivet och språket kring 

organisatoriska förutsättningar för chefer. Där man aktivt arbetade med chefs- och 

ledarutveckling så var det utifrån individperspektivet även om det i vissa delar kunde ha 

organisatoriska inslag. Lundby hade exempelvis ett arbete kring ”Målbild ledarskap” som 

hanterade frågor som ”Så här gör en bra chef i Lundby” och man tydliggjorde kompetens- och 
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ledarkriterier. De tittade även på rimligt antal medarbetare och hur det administrativa stödet 

såg ut i sektorerna och de tog fram ett klickbart årshjul för cheferna. Vi har även ett exempel 

från SDN AskimFrölundaHögsbo med deras ”Ledarskola”. Ett omfattande program som alla 

chefer fått genomgå och som har ett tydligt individuellt fokus. 

Ytterligare exempel finns kring individuella satsningar så som park- och naturförvaltningen 

som genomförde ett chefutvecklingsprogram bland annat innehållande en UGL-vecka.  

 

Det finns exempel på förvaltning där man inte arbetat medvetet med 

chefsförsörjningsfrågorna alls och där man har haft mycket stor chefsomsättning. Det finns 

fler exempel på att där man inte arbetat chefsstrukturer i förvaltningen samt tydliggörande av 

chefers uppdrag så har det varit föremål för konflikter inom organisationen. De slutsatser man 

kan dra är att om man inte kontinuerligt arbetar i en organisation för goda förutsättningar för 

chefer så kan det innebära svårigheter i organisationen att både rekrytera (attrahera) och 

behålla chefer samt att ha ett gott kommunikationsklimat som stimulerar till god 

måluppfyllelse (kvalitetsarbete och förhållningssätt). 
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Referensförvaltningar 

Intervjuer har gjorts med följande förvaltningar: 

 Kretslopp och vatten 

 Park- och naturförvaltningen  

 SDN Angered 

 SDN Askim/Frölunda/Högsbo 

 SDNC entrum 

 SDN Lundby 

 SDN Östra Göteborg 

 SDN Norra Hisingen 

 

Det som är skrivet i rapporten är inhämtat från intervjuer med personer inom dessa 

förvaltningar och genom de strategiska styrdokument som finns i deras organisation. 

Analysen och tolkningen av inkommet material har rapportskrivare gjort med stöd från 

stadsledningskontorets processledare för chefsförsörjning. 


