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INLEDNING 

CHEFiOS står för Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor 

och startade som ett forskningsprojekt som leddes av Göteborgs universitet med 

stöd av AFA och Vinnova. (CHEFiOS-bas). 

CHEFiOS-Bas forskningsprojekt, en survey-feedback forskning, belyste chefers 

förutsättningar i 28 Kommunala organisationer i Västsverige. Det inleddes 2008 

och avslutades 2013. De verktyg som användes där för kartläggning ville man 

pröva att paketera för att hitta ett koncept/en möjlig metod för att utveckla och 

skapa förutsättningar för organisationer att själva arbeta med de organisatoriska 

förutsättningarna för chefer i offentlig sektor. Detta gjordes genom ett 

nyttiggörandeprojekt (NyP) med sex deltagande interventionsorganisationer, 

varav Lundby var en. Projektet var ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

utvecklingsprojekt som leddes från Institutionen för arbetsvetenskap med 

forskare från universiteten från Göteborg & Stockholm och Högskolan Väst. 

Under perioden oktober 2012 till mars 2014 deltog SDF Lundby i CHEFiOS 

nyttogörande projekt, (NyP). Beslut om deltagande i nyttogörandeprojektet togs 

av förvaltningsledningen efter dialog med områdesledningsgrupperna.   

 

CHEFiOS-NyP kartlade chefernas organisatoriska förutsättningar genom fem 

instrument.  

Klusterenkät, VERKA – Verksamhetsstudien, ORGA, organisationsanalysen, 

MTAM-enkät och ARIA, arbetsinnehållsanalys – djupintervjuer. (metoderna 

beskrivs närmare senare i rapporten) Kartläggningen i Lundby genomfördes 

2012. 

Samtliga instrument bygger på en objektiv beskrivning av organisationen utifrån 

olika perspektiv. Det övergripande syftet är att skapa en gemensam bild av och 

för organisationen och skapa förutsättningarna för utvecklingsarbete. Fokus är 

organisation inte person.  

 

Efter kartläggningen av chefers förutsättningar påbörjades förändringsarbetet 

med stöd av HR-specialister. Projektet är avslutat, men arbetet med CHEFiOS i 

Lundby forstätter. 
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Denna rapport syftar till att ge en kort, samlad beskrivning av Lundbys arbete 

inom ramen för CHEFiOS, resultat och reflektioner, under projekttiden och det 

första året där efter.  

 

Om Stadsdelsförvaltningen Lundby 

SDF Lundby är en av tio stadsdelar i Göteborg, varje stadsdel styrs av en egen 

nämnd. Organisationen i Lundby består av fyra chefsled – stadsdelsdirektör, 

sektorchef, områdeschef och enhetschef. Förvaltningen består av fyra sektorer. 

Sektorerna är indelade i områden utifrån verksamhetsinriktning. Varje område 

består av ett antal enheter som leds av enhetschefer. Förvaltningen har också tre 

stödfunktioner Ekonomi-, HR- och Utvecklingsavdelningarna.                          

Inom CHEFiOS definieras den strategiska nivån från områdeschef och uppåt 

medan den operativa nivån representeras av enhetscheferna.  

Förvaltningen är, med forskningsbegrepp, en 1kvinnligt könad organisation som 

har till uppdrag att ge medborgarna lagstadgade insatser inom skola, förskola, 

individ och familje- omsorg, äldreomsorg och annan kommunal service som till 

exempel bibliotek och fritidsverksamhet.   

                                                 

 

1
 Se ISM-Rapport 14:1, s. 133 om kvinnligt könade organisationer 
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Lundby är en expanderande stadsdel och 2012 bodde cirka 44 000 personer i 

Lundby och förvaltningen hade cirka 2 200 anställda varav cirka 94 chefer. I 

slutet på 2015 var antalet invånare 48 000 och anställda 2 800. Antalet chefer var 

då drygt 100.  

Enheten Språkcentrum, som bestod av sju chefer och cirka 130 tillsvidare 

anställda, flyttades 2014 över till en annan förvaltning inom staden. 

2010 genomfördes en stor omorganisation inom Göteborgs Stad, då 21 

stadsdelar blev 10. I samband med omorganisationen förändrades 

ledningsstukturen. Förändringen innebar att ytterligare ett chefled infördes och 

uppdragen förändrades. Man gick från två led med verksamhetschef och 

enhetschef till tre led; sektorchef, områdeschef och enhetschef. Sektorchefen fick 

ett uttalat befolkningsansvar medan de operativa leden skulle ha ett uttalat 

verksamhetsfokus.   

Syfte och mål med rapporten 

Syftet med att skriva en processrapport är att summera och tydliggöra vad som 

gjorts och vilken inverkan det haft på förvaltningen. Rapporten omfattar tiden 

under nyttigörandeprojektet (NyP) och första året där efter. 

Målet med rapporten är att utifrån de erfarenheter och kunskaper vi fått genom 

deltagandet i CHEFiOS- NyP kunna fortsätta arbetet med chefers organisatoriska 

förutsättningar. Frågeställningen ”vilken inverkan har det här på chefens 

arbetsåtagande?” finns med och beaktas i varje nytt beslut som övervägs så att 

cheferna, och därmed också verksamheten, har de bästa organisatoriska 

förutsättningarna att hantera sitt uppdrag och minska risken för ohälsa. Goda 

organisatoriska förutsättningar optimerar förutsättningen för kvalitet i uppdraget, 

god arbetsmiljö för de anställda och borgar för att de skattemedel som tilldelats 

utnyttjas på bästa sätt för invånaren.   

 
Historik 
 
Förvaltningens kärnverksamheter är lagstyrda. Lagkraven har blivit tydligare och 

kraven på uppföljning och kontroll har ökat betydligt sedan 90-talet, samtidigt 

som resurserna blivit mindre. Konsekvensen är att färre personer ska leverera 
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mer och med högre kvalitet. Förändringar och anpassningar till budget har 

ständigt varit närvarande i organisationens vardag.  

Chefsrollen har förändrats över tid, från att ha varit avdelningsföreståndare där 

chefen satt på avdelningen och hade ett fåtal medarbetare, till att ha ett ökat 

antal medarbetare och vara placerade utanför verksamheten. På 90-talet fanns 

helt andra stödstrukturer till exempel sekreterare och assistenter som utförde de 

administrativa uppgifterna. Fler uppgifter datoriserades och cheferna förutsattes 

själva utföra många av de uppgifterna. 

Tidigare har fokus har varit på chefens personliga förutsättningar. Eventuella 

problem i verksamheten eller med budget har direkt kopplats till chefen som 

individ. Stöd och utveckling i chefsrollen har handlat om chefens personliga 

utveckling och därför handlat om insatser som till exempel mindset och 

utbildningar i coachande förhållningssätt och liknande. Det har också handlat om 

rollen, att definiera chefskap kontra ledarskap. 

 

CHEFiOS  

Process 

Projektet startade i oktober 2012 efter beslut i förvaltningsledningen. Under 

hösten genomfördes ett stort antal informationstillfällen där bland andra Annika 

Härenstam och Hans Lindgren från Göteborgs universitet deltog. Information om 

projektets innehåll och syfte gavs till förvaltningsledningen, 

områdesledningsgrupper och politiker i stadsdelsnämnden.  

 

Den huvudsakliga kartläggningen genomfördes i slutet av 2012 och involverade 

samtliga chefer på alla nivåer. En uppföljning gjordes via en klusterenkät och 

MTAM under januari-februari 2014. Efter avslutandet av projektet genomfördes 

ytterligare en enkätundersökning i juni 2015. 

Under våren 2013 genomfördes djupintervjuer (ARIA) med 25 enhetschefer inom 

förvaltningen. Urvalet av hur man ville göra och vilka som skulle intervjuas 

gjordes med syfte att förvaltningen skulle få en representativ bild. Underlagen 

sammanställdes till typchefsrapporter, en per område. Typchefsrapporten visar 

de organisatoriska hindren och resurserna inom området.  
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Resultaten av de olika kartläggningsinstrumenten presenterades av forskarna 

och sedan påbörjades arbetet med handlingsplaner. Det är viktigt att 

verksamheterna själva äger sina resultat och det innebär att de olika sektorerna 

arbetar på olika sätt och olika intensivt. I samband med att forskarna presenterat 

resultaten av de olika kartläggningarna har cheferna getts tillfälle att arbeta med 

resultaten. Cheferna har därefter fortsatt arbetet i sina ledningsgrupper genom till 

exempel work shops. I detta arbete har de haft stöd av sin HR-specialist. 

Hans Lindgren, projektledare för CHEFiOS nyttiggörandeprojekt har träffat HR-

specialisterna en gång i månaden under hela projekttiden. Detta i syfte att 

handleda och stödja dem i rollen som processledare. Varje HR-specialist verkade 

mot sin sektor och fungerade som kommunikatör och bärare av CHEFiOS.  HR-

specialisten deltog även i områdets/sektorns process- och förändringsarbete 

utifrån resultaten i kartläggningen.  Förvaltningen har också haft en person som 

på 25 % arbetat som lokal projektledare med ett övergripande och samordnande 

ansvar. Delar av HR-avdelningen utbildades i CHEFiOS-bas, men alla har fått 

grundkompetens för att stödja sin sektor. 

I mars 2014 avslutades nyttigörandeprojektet kring CHEFiOS, men för SDF 

Lundby innebar detta ingen större förändring. Arbetet och frågorna lyfts fortsatt 

upp som tidigare. Den stora skillnaden är att det nära stödet från forskarna 

upphört. HR-avdelningen har valt att ha en koordinator som ska stötta och 

samordna arbetet med CHEFiOS. 

Under 2015 genomfördes en ny mätning och koordinatorn har sedan samlat 

underlagen från kartläggningen och handlingsplanerna för att kunna besvara 

frågorna: Har insatserna svarat upp mot forskarnas frågor? Har de fått effekt, har 

vi gjort rätt saker i rätt omfattning? Vad behöver vi arbeta vidare med och vad 

behöver vi göra mer? 

Stadsdelschefen är drivande och aktiv i arbetet i förvaltningsledningen, men följer 

också noga arbetet ute i organisationen.  

Förvaltningsledningen har för avsikt att fortsätta arbeta med de organisatoriska 

förutsättningarna utifrån de verktyg man fått genom CHEFiOS till dess att önskat 

resultat uppnåtts. Alltså att chefers förutsättningar ska vara så goda att det inte 

utgör ohälsa och att förvaltningens resurser och förutsättningar används på ett 

optimalt sätt.  
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Metodbeskrivningar 

 
Kartläggningarna har genomförts med hjälp av följande instrument.  

 

Klusterenkäten - enkät om chefernas organisatoriska förutsättningar och deras 

bedömning av belastningar och resurser i rollen som chef. Belastningar beskriver 

försvårande omständigheter och resurser förutsättningar som underlättar 

möjligheten att bedriva chefskap.  Det kan handla om olika typer av resursbrist, 

logikkonflikter, personalproblem, brukarproblem eller lågt stöd av ledningen. 

Resurser innebär förutsättningar som underlättar möjligheten att utöva sitt 

chefskap och kan handla om stöd från ledningen, stöd från medarbetare och 

positiva brukare. I klusterenkäten finns också frågor om illegitima arbetsuppgifter 

och hur mycket tid man anser att man lägger på frågor som antingen anses helt 

onödiga eller som kan göras av någon annan.  

Klusterenkäten ställer också frågor om hur chefen uppfattar de organisatoriska 

förutsättningarna och om deras uppfattning om verksamhetens resultat. De får 

också uppskatta sin allmänna hälsa. 

Enkäten gick ut till samtliga chefer och syftet var att få en bild av hur cheferna 

uppfattar sina förutsättningar att verka som chef i förvaltningen. 

Forskarna analyserade resultaten, dels genom vanliga medelvärden och dels 

genom att göra en så kallad klusteranalys för att beskriva chefers olika 

förutsättningar. Klusteranalysen görs genom att svaren samlas ihop till åtta olika 

kluster (som ofta sammanfattas i tre hälsokluster). Färgerna från grönt och gult till 

rött markerar hur deras hälsa skulle kunna påverkas av arbetssituationen. 

Klustren är baserade på svar om de olika resurserna och hindren. 

Fig.1 

    

       har förutsättningar för god hälsa 

har relativt god hälsa, men förutsättningarna gör att de är 
i riskzonen för att utveckla dålig hälsa  

 
har förutsättningar som gör att de riskerar mycket dålig 
hälsa.  
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De gynnade; Minst belastningar, Mest stödresurser, Mycket god arbetsmiljö,(få, 
1 % som vill sluta som chef eller byta arbetsplats), Brukarnas behov tillgodoses 
(högst andel), Effektiviteten ökat, Mycket god hälsa, Lite stress, Bra allmänt 
hälsotillstånd 

De uppbackade; Minst brist i resurser, Bra stöd från ledningen, Brist i stöd från 
medarbetare, Relativt låga belastningar och goda resurser, Allmänt gott 
hälsotillstånd, Vill arbeta kvar 

De fokuserade; Minst brukarproblem, Expertchefer, Relativt god arbetssituation, 
Få belastningar, Få underställda, Låg arbetslust, Låg energi, Få som är nöjda 
med sitt arbete  

De försummade; Lågt stöd från ledning, Något över medel i belastningar, 
Relativt goda kontakter med personal, Över medel i andra belastningar, Låg 
arbetslust, Låg energi, Få som är nöjda med sitt arbete 

De utsatta; Relativt belastande arbetssituation, Höga belastningar, OK stöd, 
Höga brukarproblem, Resursbrist, Logikkonflikt, Stöd från ledning, Hög stress, 
Låg energi, Lite arbetslust 

De klämda; Stora problem på belastningssidan, Lågt stöd, Endast 6 % 
rapporterar stöd i organisationen, Personalproblem, Mycket dålig hälsa, Lågt i 
alla variabler, Endast 8 % är nöjda med sitt arbete 

De motarbetade; Sämst hälsa av alla, Höga belastningar, Mycket lågt stöd, 
Många vill sluta som chef, Mycket dålig hälsa. 65% sömnsvårigheter, Högst 
andel stress, Låg energi, ensamhet, Låg arbetslust 

Resultat i vissa frågor visas också som stapeldiagram kring till exempel illegitima 
arbetsuppgifter, sömn och arbetsbelastning. 

 

ARIA – arbetsinnehållsanalys - är en strukturerad djupintervju med enskild chef 

i syfte att kartlägga vad man faktiskt gör i sin vardag som chef, inte hur man 

uppfattar sin situation (som ju undersöks i enkäten). Det ger också en bild av vad 

det är som styr det man gör, om det finns några hinder i arbetet och om det finns 

tecken på ohälsosamma arbetsförhållanden. 

Utgångspunkten för analysrapporten är att bedöma om det finns en balans 

mellan målen i chefens arbetsåtagande och de resurser som man förfogar över. 

Fig. 2 
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Intervjuerna görs anonymt och sammanställs i en typchefsrapport, för att ge en 

objektiv beskrivning av arbetsinnehåll och organisatoriska förutsättningar att 

bedriva chefskap inom området.  

VERKA (Verksamhetsstudien)– chefen gjorde en självskattning av hur 

organisationen presterar samt effektivitet och kvalitet. Denna del är nu borttagen 

ur CHEFiOS-konceptet. 

MTAM-(Management Team Assessment Model)- är en enkät som gått ut till 

alla chefer som sitter i en ledningsgrupp. Enkäten visar på vilka frågor som 

kommer upp på dagordningen och i vilken utsträckning de är av strategisk eller 

operativ karaktär samt hur olika frågor hanteras. Denna del är nu borttagen ur 

CHEFiOS-konceptet. 

ORGA – ”organisationsanalys”, är en intervjumetod. Den genomfördes av 

forskare från Stockholms universitet. Organisationsanalysen syftar till att ge svar 

på frågeställningen ”Ger organisationen förutsättningar att skapa gemensamma 

referensramar om organisationens medel, behov och händelser mellan 

organisatoriska nivåer?” 

Tidigare forskning visar att en samsyn mellan olika nivåer i organisationen, 

operativa och strategiska, är en förutsättning för detta. Bilden nedan (Fig 3.) visar 

de olika roller som finns på olika nivåer i organisationen och vad som är viktigt att 

tänka på i varje för att skapa en effektiv organisation. 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.  
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ORGA:n visar nödvändiga arbetsrelationer, utifrån två dimensioner: kvalitativ 

betydelse, Starka-, Medelstarka- och Ad hoc relationer. Fig 4. Den beskriver 

också relationens kvalitet: klar eller oklar? 
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Fig. 4. 

 

RESULTAT  

Hela Lundby 

 

Klusterenkäten – Analys 

Resultatet 2012 för samtliga Lundbys chefer var sämre än jämförelsetalen i 

CHEFiOS-BAS (C-B), som bygger på svar från 550 chefer. I Lundby återfinns 33 

procent av cheferna i de röda ohälsoklustren (jmf 23 procent i C-B). Lundby har 

även något fler i de gula riskklustren, 34 procent (jmf 31 procent i C-B).  

 

I den uppföljande mätningen i januari 2014 minskade andelen chefer i de röda 

ohälsoklustren till 28 procent och andelen i de gula riskklustren ökade till 43 

procent. Forskarna konstaterar att detta följer tidigare mönster inom CHEFiOS. 

18% 

11% 

4% 

10% 
9% 

15% 

19% 

14% 
Lundby 2012 
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Det tar cirka 2-3 år innan åtgärder ger mätbara resultat. Arbetet med CHEFiOS är 

medvetandegörande för de chefer som deltar och därför brukar det resultera i att 

andelen inom riskklustren ökar.  

 

I juni 2015 skickades en ny enkät ut med en svarsfrekvens på 63 % 

 
 

Forskarnas reflektioner kring det resultatet var att Lundby präglades av 

omfattande organisationsförändringar (stadsdelen växer) vilket påverkar 

resultaten negativt. 

De konstateras att dialogen med strategisk nivå är sämre, det bristande stödet 

från ledningen har ökat och att signalerna är för svaga från ledningen. 

 

Det konstaterades också skillnader i resultat mellan den operativa och den 

strategiska nivån.  

 

2012 

  
Lundbys strategiska chefer återfinns i hög utsträckning i hälsoklustren, (hela 67 

procent). Motsvarande siffra för enhetschefer är 26 procent.  

 

I mätningen 2015 var resultatet enligt nedan. Inga ”röda” chefer fanns på 

strategisk nivå. På enhetschefsnivå befann sig nu däremot hela 41 % inom det 

röda ohälsoklustret.  

 
 
 

15% 
9% 
3% 

5% 

28% 

9% 

16% 

15% 
2015  

66,7 
20 

13,3 

FC/SC/OC/Stöd 

26,
1 

37 

36,
9 

Enhetschef 
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2015 
 

 
    
Illegitima arbetsuppgifter - I enkäten finns flera frågor om illegitima 

arbetsuppgifter bland annat frågor om arbetsuppgifter som cheferna upplever 

som orimliga/onödiga. Tidigare forskning visar att sådana arbetsuppgifter 

påverkar individens stressnivå negativt. Lundbys chefer anger att de i genomsnitt 

ägnar 18 procent av arbetstiden, det vill säga nästan en arbetsdag i veckan, åt 

arbetsuppgifter som de på något sätt anser som orimliga. Högst ligger sektor 

utbildning på 27 %, och lägst sektor IFO-FH med 10 %.  

I den uppföljande mätningen (januari 2014) har andelen chefer som upplever att 

de ägnar sig åt denna typ av frågor ökat till 22 %. Detta beror främst på en ökning 

bland att sektor IFO-FH:s chefer som i denna mätning anger att de upplever att 

de i genomsnitt ägnar 22 procent av arbetstiden åt illegitima arbetsuppgifter.   

 

I mätningen i juni 2015 uppgår den upplevda tiden som läggs på onödiga 

arbetsuppgifter till cirka  24 %.  Inom IFO-FH har andelen sjunkit något, men den 

stora ökningen är inom sektor Kultur & Fritid/Intern service.  

 

VERKA - organisatoriska förutsättningar i verksamhetsstudien  

Lundbys chefer upplevde i något lägre grad än i CHEFiOS BAS att de hade bra 

möjligheter att uppfylla åtaganden inom uppdraget (verksamhet, personal, 

planering/utveckling, och så vidare). På en fyrgradig skala från ”Inte alls” till ”I 

mycket hög grad” når ingen av sektorerna upp till ”I ganska hög grad”.  

Cheferna upplevde att den egna verksamhetens resultat var något bättre än 

genomsnittet om man jämför med liknande verksamhet i till exempel andra 

kommuner. 

Alla sektorer upplever att ”brukarnas behov blir tillgodosedda” ”I ganska hög grad 

och lite till”.  

 

Enhetschefer FC/OC/STÖD 
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Den uppföljande mätningen i januari 2014 visar på små förändringar när det 

gäller denna del. 

 

ORGA – Organisationsanalysen  

Utifrån intervjuerna med chefer och andra personer på olika platser i 

organisationen ritade forskarna en bild över hur relationer och kommunikation 

inom och utom SDF Lundby fungerade i praktiken.  

Analysen (fig. 5) visar bland annat att det fanns ett glapp i kommunikationen 

mellan den strategiska nivån och den operativa. Att relationen mellan enhetschef 

och områdeschef är klar medan den mellan enhetschef och sektorchef och 

förvaltningsledning är otydlig.  

Forskarna visar också att det uppstår problem i form av dubbelkommando 

(målkonflikt) när till exempel politiska mål står i konflikt med verksamhetens egna 

mål, nationella styrdokument eller möjligheter i budget. Dubbelkommando 

uppstår även när styrning kommer direkt ut i verksamhet från till exempel 

stadsledningskontor istället för att gå i linjen. I analysen lyfter forskarna att det 

finns brister i kommunikation/relation mellan verksamheter som går på tvärs i 

organisationen som inte har tydliga brukare, till exempel Intern service, och 

övriga verksamheter som arbetar nära brukarna. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5. 
 
 
En förenklad bild visar tydligt det kommunikationsglapp som finns mellan den 

strategiska och den operativa nivån. Fig.6. 
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Fig.6 
 
 
 

M-TAM  

Under våren 2013 fyllde alla ledningsgrupper i en enkät, M-TAM. Samtliga 

ordinarie deltagare i ledningsgrupperna ingick i undersökningen. Forskarna 

återkopplade resultaten direkt till berörd ledningsgrupp som fick en bild av hur 

gruppen fungerar och dess förmåga att arbeta med strategiska frågor.  

En uppföljande M-TAM-enkät genomfördes i samtliga ledningsgrupper (med 

minst fyra deltagare) under våren 2014. Denna del togs sedan bort som enskild 

del då dessa svar i stora delar kommer fram i ORGA:n. 

 

ARIA analys 

Analyserna av ARIA-rapporterna visar på brister som är gemensamma för flera 

av chefsgrupperna. I flera av rapporterna lyfts bland annat:  

- Det är oklart för cheferna när arbetsgivaren/organisationen anser att arbetet 

är tillräckligt bra, har nått en acceptabel kvalitet. Detta riskerar att göra 

chefsuppdraget gränslöst.   

- Det finns arbetsuppgifter som inte blir klara i tid eller inte hinns med alls. 

- Det finns en målkonflikt: budget i balans kontra mål i lagar och kommunala 

styrdokument.  

- Antal medarbetare per chef.  

- Forskarna frågar om det finns arbetsuppgifter som chefen gör, men som 

någon annan skulle kunna göra.  

- Det krävs sannolikt långvarigt och påtagligt övertidsarbete för att hantera 

uppdraget (hemtjänst, särskilt boende, skola, förskola).  

- Det finns påtagliga risker att nuvarande arbetsförhållanden på sikt riskerar att 

leda till ohälsa (hemtjänst, skola, förskola, eventuellt särskilt boende).  
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- Antal IT-stöd som den enskilde chefen hanterar uppgår till mellan 19-22 

stycken. 

 

Forskarna ställer frågan till organisationen hur målen kan göras tydligare och hur 

man kan få en prioriteringsordning som är accepterad av organisationen 

Forskarna konstaterar att analyserna av ARIA-intervjuerna visar på att resultaten 

för flera av chefsgrupperna är oroande. Detta gäller framför allt förskola, skola 

och hemtjänst.  

 

Förvaltningsledning  

Förvaltningsledningen har varit mycket mån om att arbetet med CHEFiOS 

prioriteras och har själva arbetat utifrån ett CHEFiOS fokus i olika delar. 

Förvaltningsledningens handlingsplan tar avstamp i några övergripande delar.  

 

- Glappet – Det som i ORGAN beskrivs som glapp i kommunikationen mellan 

den strategiska nivån i Lundby och den operativa.  

- Målkonflikt (dubbelkommando) - budget i balans - verksamhetsmål  

- Relationer mellan sektorer.  

- ”Administrativa paketet”: Stöd administration/IT/fastighet/uppföljning. Inspel; 

Chefernas upplevelse av att det ständigt kommer inspel och krav på snabba 

svar.  

- ”Friktioner” i samarbetet mellan olika delar inom organisationen. Dialog. 

 

Åtgärder: 

- Inrättade av ett nytt mötesforum - Förvaltningsledning/Områdesledning med 

syfte att överbrygga glappet mellan den strategiska och den operativa nivån.   

- 2 miljoner kronor avsätts i budget 2014 för förstärkt administrativt stöd till de 

sektorer som har mest oroväckande resultat. Pengarna fördelas främst 

mellan sektor ÄO-HS och sektor Utbildning.   

- Workshops i förvaltningsledning och sektorledningar kring hur stödet i att 

rensa bland inspel från sidan kan se ut.  

- För att stärka IT-enheten flyttas verksamheten till ekonomiavdelningen. Man 

inrättar ett centralt lager med mobiltelefoner som det är stor omsättning på. 
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- Lundby deltar i ett pilotprojekt där medarbetarna kan ringa direkt till 

Intraservice för att få hjälp i stället för att gå via chefen.  

- Arbete med att tydliggöra chefens uppdrag prioriteras, uppdragsbeskrivningar 

för alla chefsnivåer ska finnas. Arbetet genomförs av HR. 

- Fastighetsservice flyttas till Intern service och man arbetar för att bli 

effektivare för att utveckla organisationen. Enheten har genom kundbesök, 

arbetsmiljöronder och samtal med verksamheten skaffat sig en bild av 

nuläget.  Utifrån detta fortsätter arbetet med att utveckla tydliga rutiner, 

scheman och arbetssätt för att öka service och tillgänglighet gentemot 

cheferna. 

- En omfattande utredning av Bemanningsenheten har genomförts under våren 

2014 vilken har resulterat i ett antal förbättringsförslag. Genomförande av 

beslutade förändringar kommer att ske under hösten 2014. 

 

Mycket av detta finns också med i förvaltningsledningens verksamhetsplan. 

Förvaltningsledningen har under åren haft CHEFiOS som en stående punkt på 

sina ledningsgruppsmöten och följt arbetet i sektorerna och i förvaltningens 

samverkansgrupp (FSG). 

 När resultaten för 2015 redovisats kunde man konstatera att de insatser som 

gjorts inte haft önskad/tillräcklig effekt. En djupare analys av arbetet påbörjades 

hösten 2015 och fortsatte en bit in på 2016 för att ge avstamp inför det fortsatta 

arbetet. Har vi gjort rätt saker och i har det gjorts i rätt utsträckning? 

 

Stödfunktionerna  

I CHEFiOS-kartläggningen gavs stödfunktionerna återkoppling på hur stödet 

uppfattades av cheferna i förvaltningen vilket utgjorde underlag för 

utvecklingsarbetet.  Cheferna beskrev i underlagen funktionerna som ”stör-

funktioner”. 

Stödfunktionerna har haft gemensamma arbetsplatsträffar (APT) i syfte att öka 

kunskaperna om varandras uppdrag och öka möjligheterna till samverkan. 

Kartläggningen visade att inspel från stödfunktionerna skickades till 

enhetscheferna från olika håll och att de inte alltid visste varifrån de kom och att 

syftet med dem var oklart . Ofta beskrevs de vara kopplade till kort 

framförhållning. Effekten av dessa gemensamma APT är ökad kunskap om 
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organisationens bredd, men att samorda enkäter och frågor till enhetscheferna 

har visat sig vara komplicerat att genomföra. 

Utvecklings-, Ekonomi- och HR-avdelningarna har påbörjat ett arbete med en 

gemensam introduktionsplan för nya chefer.  

Ekonomi- och HR-avdelningarna har tillsammans tagit fram ett nytt, förenklat 

beställningsformulär för att beställa IT-utrustning, behörigheter, med mera till nya 

chefer. 

 

HR-avdelningen 

Det framkommer av CHEFiOS att cheferna önskar ett bättre stöd från HR.   

HR-avdelningen har sett över organisationen och arbetssätt för att bättre möta 

chefernas behov av stöd utifrån det som framkom i kartläggningen, nytt är bland 

annat c- HR & HR-verkstad. C+HR står för Chef + HR, där chefen erbjuds 

regelbundna möten tillsammans med sin HR-specialist för att hantera aktuella 

frågor, IT-verktyg, med mera.  HR-verkstan innebär att HR-avdelningen en gång i 

månaden bjuder in cheferna till öppet hus då de kan få stöd att hantera IT-

verktygen. HR-avdelningens organisation har också förändrats för att erbjuda 

jämnare fördelat HR-stöd mellan sektorerna. HR- avdelningen har på uppdrag av 

förvaltningsledningen arbetat fram uppdragsbeskrivningar för alla chefsnivåer. 

Arbetet med CHEFiOS har gett HR-specialisterna en ökad förståelse för 

chefernas totala situation. HR-chefen driver, entusiasmerar och möjliggör att 

personella resurser läggs på att driva och samordna arbetet med CHEFiOS inom 

förvaltningen. Specialisterna erbjuds utbildning och chefers organisatoriska 

förutsättningar är en närvarande del i HR-avdelningens arbete.  

 

Utvecklingsavdelningen 

Genom CHEFiOS blev det tydligt att enhetscheferna generellt inte hade någon 

kunskap om Utvecklingsavdelningen eller vilket stöd denna kan erbjuda. En av 

de viktigaste funktionerna inom Utvecklingsavdelningen i förhållande till 

enhetschefer är Kommunikation. Det var endast ett fåtal chefer som kände till 

eller som utnyttjade möjligheten till stöd från denna funktion. 

Utvecklingsavdelningen ser över sitt arbetssätt för att tydliggöra hur avdelningen 

arbetar och vad den bidrar med i organisationen. Utifrån resultaten i CHEFiOS 
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fortsätter arbetet kontinuerligt med att undersöka i vilka frågor 

Utvecklingsavdelningen kan erbjuda ännu mer praktiskt stöd. 

 

Ekonomi avdelningen 

I arbetet med CHEFiOS framkommer att cheferna var 

väldigt nöjda med det stöd man hade från sin ekonom. 

Varje månad träffades chef och ekonom två timmar för att gå igenom budget. 

Cheferna beskrev att de fick gott stöd när de var i behov av det.  

Inga förändringar i stödet till cheferna har ansetts nödvändiga. Däremot har 

ekonomiavdelningen utökats till att också omfatta förvaltningen IT-avdelning, som 

består av två personer. Förändringen innebär inte i någon förändring i deras 

uppdrag eller verksamhet.   

Vi kan nu konstatera att det inte räckte med att flytta verksamheten utan att den 

också behöver utvecklas för att motsvara chefernas behov. Utveckling behövs 

också för att kunna säkra kompetensen vid inköp, främst inom IT området, men i 

förlängningen finns ett behov av stöd vid alla större inköp. Ett område där 

kompetensen brister, och som blev synligt i samband med införandet av Winst, är 

det nya inköps och beställningssystemet. 

 

Sektor Utbildning 

Sektor utbildning omfattade vid mätningen 2012 tre områden: skola, förskola och 

språkcentrum. Varje område har arbetat med var sin handlingsplan utifrån ARIA-

rapporterna och klusterenkäten. Cheferna inom sektorn har sedvanliga 

chefsuppdrag, men dessutom ett uttalat pedagogiskt ansvar som definieras i 

skollagen. 

Klusterenkät: 

Resultaten i klusterenkäten visas på sektorn i sin helhet. I jämförelse med de 

andra sektorerna har sektorn flest chefer i risk- och ohälsoklustren. Endast 15 

procent av cheferna finns i de gröna hälsoklustren. Nästan hälften av cheferna, 

46 procent, finns i de gula riskklustren. 38 procent av cheferna finns i de röda  

ohälsoklustren.  

 

I den uppföljande mätningen i januari 2014 är resultaten för sektorns chefer i 

princip oförändrade, men med en liten tendens till förbättring.  
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Enkäten 2015 visar relativt oförändrat resultat mot 2012. Den här gången får vi 

resultatet uppdelat i de 8 klustren vilket ger oss större insikt i vilka delar som 

uppfattas belastande.  

 

Forskarna kommenterar att resultatet visar på dumpning det vill säga att beslut 

tas på strategisk men hanteras på operativ nivå. Besluten uppfattas ofta inte så 

relevanta för de verksamheter där de ska hanteras.  

 

Brister i struktur och agentskap och kommunikationsglapp mellan strategisk och 

operativ nivå, det vill säga de olika nivåerna uppfattar situationen i verksamheten 

på olika sätt vilket innebär att kommunikationen kring till exempel lösningar och 

utvecklingsdelar inte baseras på samma grund. Sektorn tar resultatet på stort 

allvar och bjuder in alla chefer inom området till en halvdag att arbeta med 

resultatet och reda ut vad som krävs för att komma framåt. Sektorchef 

tillsammans med områdeschefen och utvecklingsledaren samt två personer från 

HR arbetar aktivt med att få fördjupad information för att kunna rikta insatser 

framåt. Arbetet pågår under sista delen av 2015 och fortsätter under 2016. Den 

operativa och den strategiska nivån beskriver nu samma situation och har ett 

gemensamt språk vilket på sikt borde visa sig i en minskning av glappet. 

 

Reflektioner  

Sektorn har haft goda intentioner och har ständigt haft CHEFiOS på agendan. 

Sektor- och områdesledning har i stora delar fortsatt kartläggningsarbetet och har 

fått ett gediget underlag på rektorernas och förskolechefernas arbetsåtaganden.  

Man har varit noga med att ägarskapet ska vara på områdesnivå (operativ). 

Arbetet med handlingsplanen har skett i områdesledningsgruppen som består av 

rektorerna och områdeschef, men handlingsutrymmet har inte alltid funnits där, 

vilket ledde till frustration. 

”Nu vet de hur vi har det… och så vill de att vi ska lösa det själva” 

Detta har lett till att sektorns operativa led till viss del tappat förtroendet för 

CHEFiOS. 
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Det förstärkta administrativa stödet som sektorn prioriterat har ätits upp av nya 

arbetsuppgifter. Frågan kring prioritering har lagts på individnivå, trots att det är 

tydligt beskrivet att det är en organisatorisk problematik. Cheferna har inte kunnat 

få tillräckligt stöd i att prioritera bort uppgifter eftersom ingen vill ta på sig att 

besluta huruvida något inte ska göras. Fler samtal kring rimligheten i 

rektor/förskolechefens uppdrag har inte förts, inte heller har frågan om antal 

medarbetare per chef lyfts. Budgeten sätter gränser för handlingsutrymmet och 

begränsar långsiktiga lösningar.  

Svårigheter att rekrytera behörig personal (lärare och förskollärare) samt att 

kunna bemanna utifrån de elevbehov som finns påverkar rektorns möjligheter att 

klara budgeten och följa lagkrav. Omsättningen av både lärare och rektorer är 

stor, detta utgör grund för intensifiering av arbetet kring organisatoriska 

förutsättningar. Sektorn fortsätter arbeta aktivt med frågeställningen. 

För att återupprätta förtroendet för de insatser som görs och de intentioner som 

finns behöver organisationen satsa på avlastande insatser kopplade till 

arbetsinnehållet och det nu pågående arbetet fortsätta.  

Det som talar för sektorns framgång är att man har en tydlig ledning som arbetar 

med samsyn. Ledningen präglas av ett genuint intresse av att förstå och arbeta 

med de frågor som lyfts fram vid klartläggning och uppföljning.  

Område – Förskola 

ARIA- förskola visar på fyra grundläggande hinder.  

- Det är oklart när arbetsgivaren/organisationen anser att arbetsresultatet är 

tillräckligt bra, har nått en acceptabel kvalitet.                                                                                                                  

- Det finns flera arbetsuppgifter som inte blir klara i tid, där förskolechefen får 

eller riskerar att få påpekanden.                                                                                                                           

- För att klara av arbetsåtagandet och för att nå målen krävs det sannolikt 

långvarigt och omfattande övertidsarbete.                                                                                                                                

- Det finns påtagliga risker för att förskolechefens nuvarande 

arbetsförhållanden på sikt kan leda till ohälsa. 

 

Oklarheten är till stor del kopplad till de krav som skollagen har på verksamheten 

i förhållande till budgeten.  En förskolechef har 15 olika lagar att förhålla sig till.  

Inom område förskola får allmänhetens krav direkt påverkan på förskolechefens 
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åtagande. Chefen hinner inte jobba eftersom dagen äts upp av brandsläckning. 

Utrymme saknas för analys och planering vilka hamnar längst ner på 

prioriteringsordningen tillsammans med egen utveckling. Varje chef har mellan 25 

och 55 medarbetare fördelat på två eller flera förskolor.  

 

Forskarna identifierar också några övergripande frågor. 

- Hur kan organisationen bidra till att målen och därmed även 

arbetsuppgifterna i förskolechefens arbetsåtagande prioriteringsordnas?  

- Har förskolechefen arbetsuppgifter som det är rimligt att annan personal utför 

och hur bidrar organisationen i så fall till att det blir så?    

- Hur kan organisationen tydligare formulera vad som är en tillräckligt 

acceptabel kvalitet i förskolechefens arbete? 

 

Handlingsplan  

Område förskola gjorde 2013 en handlingsplan som följdes upp juni 2014.  

Handlingsplanen har stort fokus på enhetschefsrollen och tydlighet i uppdraget. 

Uppdragsdialogen mellan områdeschef och förskolechef, var en aktiv insats för 

att stödja förskolechefen i detta. 

Handlingsplanen tog också upp saker som relationen med Intern service och det 

administrativa stödet samt stöd av till exempel HR. Områdeschef ska agera 

grindvakt så att inte så många frågor kommer till chefen från olika håll.  

 

2015 fördes samtal kring nuläge. Cheferna kompletterade ARIA-rapporten från 

2012 som de i stort sett menar stämmer, men att det tillkommit nya saker som 

”ätit upp” den tänkta avlastningen.  

 

 
Område - Skola 

ARIA- skola visade på fyra grundläggande hinder.  

- Det är oklart när arbetsgivaren/organisationen anser att arbetet är tillräckligt 

bra och nått en acceptabel kvalitet.  

- Det finns flera arbetsuppgifter som inte blir klara i tid, där rektorn får eller 

riskerar att få påpekanden.    

- Det är sannolikt att det krävs långvarigt och påtagligt övertidsarbete för att 

klara av att nå målen i arbetsåtagandet. 
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- Det finns påtagliga risker för att rektors nuvarande arbetsförhållanden på sikt 

leder till ohälsa. 

 

Rapporten pekar på att kraven från allmänheten har en påtaglig inverkan på 

rektorns åtaganden. Verksamheten har tydlig styrning genom skollagen och 

rapporten pekar på att det finns en målkonflikt mellan skollagens krav och 

budget. Rektor har mellan 30-60 medarbetare.  

Rapporten visar vidare att rektorerna ägnar stor del av sin arbetstid till synpunkter 

och åtgärdsprogram och att delta i möten. Det är svårt att finna balans mellan att 

få arbeta ostört med planering och att vara närvarande chef. Det kommer många 

inspel från olika håll med frågor som ska besvaras, ofta med kort framförhållning. 

Ansvarsområdena är för många och det är för mycket kontroll. Överbelastningen i 

chefledet får påverkan neråt och uppåt i organisationen.  

 

Forskarna ställer också ett antal övergripande frågor. 

- Vilka resurser skulle rektor behöva för att kunna uppnå målen i Skollagen, 

Läroplanen, Arbetsmiljölagen och de mål kommunen själv formulerat?  

- Hur ska politiker/organisation/ledning/rektorer bidra till att målen och därmed 

även arbetsuppgifterna i rektors arbetsåtagande får en prioriteringsordning? 

- Har rektorn arbetsuppgifter som det är rimligt att annan personal utför och hur 

bidrar organisationen i så fall till att det blir så? 

- Hur kan politiker/organisation/ledning/rektorer formulera vad som är en 

tillräckligt acceptabel kvalitet i rektors arbete? 

 
Handlingsplan  

Område skola har gjort en handlingsplan som man arbetat med och uppdaterat 

vid fem tillfällen. 

Det som tagits upp är bland annat att rektorns uppdrag behöver tydliggöras och 

ses över: finns det sådant som kan delegeras? Uppdragsdialogen mellan 

områdeschef och rektor, ska ge stöd i tydlighet och prioriteringar. Områdeschef 

ska agera grindvakt så att inte så många frågor kommer till chefen från olika håll. 

Elevhälsoteamens roll finns med, likaså samtalsklimat och samverkan i 

rektorsgruppen med mera. 

2015 påbörjas ett arbete om nuläge, organisatoriska förutsättningar och 

arbetsinnehåll. 
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Rektorerna kände i stort sett igen sig i den ARIA som gjordes 2012, men menar 

att den avlastning som var planerad ”ätits upp” av nya arbetsuppgifter, till 

exempel många nyanlända elever och rekryteringsproblem. 

 

Område - Språkcentrum 

Här ges en kort sammanfattning av delar som haft betydelse för övriga 

organisationen, men eftersom Språkcentrum inte var kvar under projektdelen 

utvecklas inte resonemanget om den.  

 

I forskarnas ARIA-rapport utifrån intervjuer med chefer i 

Språkcentrum konstateras att cheferna där haft goda 

förutsättningar för sitt uppdrag. Forskarna ställde i 

rapporten frågan hur resten av organisationen kan lära 

av detta? I intervjuerna lyfte Språkcentrums chefer bland annat att de haft en 

egen IT-support som hanterar IT-relaterade frågor samt att de haft tillgång till ett 

väl utvecklat administrativt stöd. Att enhetschefer och 

områdeschef suttit på samma ställe lyfts också som en 

fördel. Det konstaterades också att en stor skillnad är att 

Språkcentrums enhetschefer inte har samma ansvar för 

elever/vårdnadshavare som rektorerna. 

 

Sektor Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder  

Sektorn består av tre områden: Boende/personligt stöd, 

Arbetsmarknad/sysselsättning och Myndighet. Handlingsplaner är gjorda inom 

två områden. Sektorn har valt att inrätta en samlad administrativ enhet som 

stöttar chefer i en mängd olika delar, allt från inköp av blommor vid avtackningar 

till personaladministration kopplade till IT-stödet Personec, men också i övriga IT-

frågor, fastighet och inköp.  

Kluster enkäten:  

Resultaten i klusterenkäten 2012 visas på sektorn i sin helhet. 

IFO-FH har en hög andel chefer i risk- och ohälsoklustren, bägge 35 %  

29 % av cheferna finns i de gröna hälsoklustren.  
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I den uppföljande mätningen i januari 2014 minskade andelen chefer i de gröna 

hälsoklustren till 17 % och andelen i de gula riskklustren har ökade till 50 %.  

 

Svaren från klusterenkäten 2015 visar att en stor grupp hamnar inom 

det klustret Motarbetade.     

Forskarnas reflektion var att sektorn har många nya chefer, nya lokaler och en ny 

administrativ enhet vilket borde resultera en positiv trend. 

 

Frågan till förvaltningsledningen blev därmed: Vad står det för att så många 

chefer befinner sig i riskkluster trots att de är nya?  

 

Sektorsledningen gjorde en handlingsplan september 2014 med följande 

åtgärdsförslag: 

- Att utveckla chefsstödet från den administrativa enheten 

- Att förtydliga chefernas uppdrag.  

- Öka det kollegiala stödet och samarbetet i sektorn genom gemensam 

placering i de nya lokalerna 

- För att öka förståelsen för varför olika saker ska utföras/rapporteras utbildas 

sektorns chefer i rapporteringssystemet Rappet. Ytterligare åtgärd är att 

förbättra analyser av resultat.  

- Illegitima arbetsuppgifter, där främst IT- och fastighetsfrågor identifieras som 

tidstjuvar. Dock finns ingen åtgärd nedtecknad.  

 

Handlingsplanen saknar tidsplan, ansvarig och tid för uppföljning. 

Sektorn har haft fokus på tydlighet, rutiner och strukturer. Resultatet av 

mätningen 2015 visar på att satsningen på administration haft avlastande effekt. 

 

Område - Boende/personligt stöd 

ARIA 

 Visar på fyra grundläggande hinder. 

- LSS-lagen är generellt tydlig, men det är otydligt hur budgetramen får styra 

lagtolkningen och därmed vad enhetschefen ska uppnå i sitt arbete. 

- Det finns vissa arbetsuppgifter som inte blir klara i tid, men det är oklart vilka 

konsekvenser det får för enhetschefens arbete. 
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- Eftersom det inte är helt tydligt vilken kvalitet arbetsåtagandet skall nå är det 

svårt att avgöra hur mycket övertidsarbete som krävs för att nå målen.   

- Det finns inga påtagliga risker att nuvarande arbetsförhållanden skulle leda till 

ohälsa  

 

Rapporten tog också upp att cheferna har mellan 20-30 medarbetare, ofta 

fördelade på två eller fler boenden. Arbetsåtagandet ryms inte inom 40 

timmarsramen, men cheferna var generellt sett duktiga på att prioritera bort och 

var medvetna om konsekvenserna. Återhämtning, analysarbete, planering och 

egen utveckling föll bort först. Målkonflikt som fick direkt påverkan på chefers 

arbete var LSS-lagens krav i förhållande till tilldelad budget. Rapporten 

identifierade också brister i stödet från bland andra chefer och HR. 

 

Forskarna ställer också några övergripande frågor.  

- Hur ser analysen ut avseende vilka resurser som behövs för att de olika 

verksamheterna skall kunna göra ett godkänt arbete? 

- Hur kan politikerna/organisationen/ledningen/enhetscheferna bidra till att 

målen och därmed även arbetsuppgifterna i enhetschefens arbetsåtagande 

får en tydligare och accepterad prioriteringsordning? 

- Har enhetschefen arbetsuppgifter som det är rimligt att annan personal utför 

och hur bidrar organisationen i så fall till att det blir så? 

 

Handlingsplan 

Handlingsplanen gjordes med utgångspunkt från klusteranalys och ARIA - 

rapport. 

Planen tog upp frågan om stödmöjlighet till handledning och reflektion, 

tydliggörande av chefsrollen och interna kontakter samt minska de illegitima 

arbetsuppgifterna. Handlingsplanen gjordes 2013, men har sedan inte följts upp.  

Ny ARIA planeras till november/december 2016. 

 

Område - Arbetsmarknad/sysselsättning 

Ingen ARIA genomförd inom området men är planerad till nov/dec 2016. 

Handlingsplan  
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Utifrån ARIA-rapporten lyfts frågor kring det kollegiala stödet samt stöd från 

andra till exempel HR. Fokus läggs på att tydliggöra relationerna mellan olika 

sektorer och att minska antalet illegitima arbetsuppgifter.  

Handlingsplanen är ofullständig, den saknar bland annat ansvarig för att utföra 

åtgärder och när de ska vara utförda. Den är inte följts upp.  

 

 
Område - Myndighet 

Ingen ARIA är genomförd inom området, men är planerad till januari 2016. 

Ingen handlingsplan finns. 

 

Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård  

Sektorn består av tre områden: Särskilt boende, Hemtjänst och Hälso- och 

sjukvårdsenheten. 

Alla tre områdena har gjort ARIA men har inga egna handlingsplaner. Däremot 

har sektorsledningen en handlingsplan som har följts upp vid fyra tillfällen under 

2013 och 2014. Sektorledningen har arbetat aktivt med CHEFiOS grundidé och 

haft med frågeställningarna i dialogen. Ledningen har nära dialog med 

enhetscheferna kring de frågor som berör chefens förutsättningar. 

Klusterenkät 

Resultaten i klusterenkäten visas för sektorn i sin helhet. 

ÄO-HS hade en hög andel chefer i de röda ohälsoklustren (35 %)och många 

chefer i riskklustren (26 %). ÄO-HS hade dock en högre andel i hälsoklustren (39 

%) än sektorerna Utbildning och IFO-FH.  

 

Den uppföljande mätningen i januari 2014 visade på ett 

starkt förbättrat resultat. Andelen chefer i de gröna 

hälsoklustren hade ökat till 50 % och andelen i de röda 

ohälsoklustren minskat till 14 %. Andelen svarande hade minskat från 23 chefer 

till 14 och det är oklart om detta kan ha påverkat resultaten.  

 

I mätningen 2015 då klustren redovisas i alla åtta enheter ser vi att sektorn  

är den enda som har chefer inom de gula, ”Fokuserade”, klustret. Forskarnas 

reflektion är att detta är ett bra resultat men att det visar på 

resursbrist. 
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Handlingsplan 

Något av det som tagits upp är resursbristen vilket man haft aktiv dialog kring. 

Sektorschef och områdeschefer ska agera ”grindvakter” så att enhetschefernas 

resurser används på bästa sätt. Cheferna ska få stöd genom handledning och via 

uppdragsdialogen i att prioritera och hantera logikkonflikter. Planen innehåller 

också en del praktisk handling för att avlasta de identifierade illegitima 

arbetsuppgifterna. Den har också med delar om målkonflikt och oklara relationer. 

Handlingsplanen innehåller praktiska delar som spänner över ett brett fält, allt 

från att göra veckomallar till att ha tydlig dialog kring förutsättningar genom 

uppdragsdialog.  

 

Under hösten 2015 har en aktiv dialog med enhetscheferna påbörjats och en 

genomgång av de insatser som gjorts sedan 2012 kopplat till handlingsplanen 

och effekter. Man har även uppdaterat ARIA-rapporterna, som i stort sett 

fortfarande är aktuella. Sektorledningen arbetar aktivt utifrån CHEFiOS intention. 

 

Sektorn är den enda som fått resultat i rätt riktning vilket till stor del beror på att 

glappet minskat och att sektorn idag har en gemensam bild. De har också funnit 

vägar att vidga sitt eget handlingsutrymme. Sektorn har också fått ett gemensamt 

språk vilket stärker och ökar deras möjlighet till förståelse utanför den egna 

sektorn.   

Sektorns främsta framgångsfaktor är den gemensamma satsning i engagemang 

för CHEFiOS grundidé som sektor och områdeschefer stått för. De har frågan 

aktuell i olika sammanhang och har en god dialog i alla led. 

 

Område - Särskilt boende 

ARIA – Särskilt boende 

Rapporten identifierar fyra övergipande hinder 

- Att det är oklart när arbetsgivaren/organisationen anser att arbetet är 

tillräckligt bra det vill säga nått en acceptabel kvalitet.  

- Att det finns flera arbetsuppgifter som inte blir klara i tid, där enhetschefen får 

eller riskerar att få påpekanden.    
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- Att det sannolikt krävs långvarigt och påtagligt övertidsarbete för klara av att 

nå målen i arbetsåtagandet. 

- Det är däremot inte tydligt om det finns påtagliga risker för att enhetschefens 

nuvarande arbetsförhållanden på sikt riskerar leda till ohälsa.  

 

Forskarna ställer också några övergripande frågor 

- Vilka resurser skulle enhetschefen behöva för att kunna uppnå de i 

Socialtjänst- och Hälso – och sjukvårdslagen samt de kommunalt uppställda 

målen som gäller för chefens eget arbete och för verksamheten? 

- När vet enhetschefen att arbetsresultatet är tillräckligt bra både kvalitativt och 

kvantitativt? 

- Finns skillnader i förutsättningar för enhetschefers arbete för olika Särskilda 

boenden och vad kan i så fall skillnaderna bero på? 

 

Rapporten visade också att cheferna har cirka 30 medarbetare per chef. Den 

visade på att oklarheter kring kvalitet i verksamheten är kopplad både till 

lagstiftarens lagmål och intentioner i förhållande till budget. Chefernas dagar fylls 

ofta av verksamhetens vardag eller andra ”måsten” det blir övertid för planering 

och arbetsuppgifter som kräver mer fokus. Rätten till heltid har direkt påverkan på 

chefens möjligheter att nå mål.  

Handlinsplan 

Området har ingen särskild handlingsplan men man har arbetat med chefens 

förutsättningar. Sektorsledningen får information om vad som påverkar 

enhetschefernas arbetsbörda och tar ansvar för att underlätta i den mån det finns 

förutsättningar för det. Det administrativa stödet är utvecklat, verksamheterna har 

inrättat äldrekonsulenter och metodutvecklare, samt infört planeringsdagar för 

alla medarbetare med mera. 

 

Område - Hemtjänst 

ARIA – Hemtjänst identifierar fyra övergripande 

hinder: 

- Att det är oklart när arbetsgivaren/organisationen 

anser att arbetet är tillräckligt bra det vill säga nått 

en acceptabel kvalitet.  



SDF Lundby Rapport CHEFiOS i Stadsdelsförvaltningen Lundby2012-2015 

 

 2016-11-01 Sida 30 (39) 

- Att det finns flera arbetsuppgifter som inte blir klara i tid, där hemtjänstchefen 

får eller riskerar att få påpekanden.    

- Att det sannolikt krävs långvarigt och påtagligt övertidsarbete för klara av att 

nå målen i arbetsåtagandet. 

- Att det finns påtagliga risker för att hemtjänstchefens nuvarande 

arbetsförhållanden på sikt riskerar leda till ohälsa. 

 

Forskarna ställer också några övergripande frågor. 

- Vilka resurser skulle enhetschefen behöva för att kunna uppnå målen i 

Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Arbetsmiljölagen och de mål 

kommunen själv formulerat? 

- Hur ska politiker/ledningen/organisationen/enhetschefen skapa en aktiv, 

resultatinriktad dialog i Lundby om hemtjänstechefsuppdragets mål, innehåll 

och avgränsning? 

- Hur kan hemtjänstchefen få tillgång till administrativt-, tekniskt-, och HR-stöd 

som behövs. Finns det möjlighet att bli avlastad i exempelvis svåra personal- 

och brukar ärenden? 

- Tid för reflektion och återhämtning finns (så gott som) inte i enhetschefens 

arbete. Vilka konsekvenser har det för chefens arbete? Hur kan man skapa 

sådan tid om det är viktigt för chefens arbete och att uppnå sina mål? 

 

Rapporten visar att hemtjänstchefen har mellan 30-35 medarbetare per chef. Det 

finns en målkonflikt mellan lagkrav (om exempelvis ökat brukarinflytande) och 

budget i balans, oklarheterna i chefsuppdraget är i stor del kopplat till detta. 

Arbetet styrs mycket av ”brandkårsupptryckningar” det vill säga att chefen 

behöver ta hand om akuta saker i vardagen. Det påverkar möjligheten för chefen 

att arbeta med planering och långsiktighet. Området har också många 

personalärenden per chef, det vill säga medarbetare som är sjuka eller inte lever 

upp till kraven i uppdraget som undersköterska. Dessa ärenden tar mycket av 

chefens tid i anspråk.  

Handling 

Ingen särskild handlingsplan finns för området men frågan har varit aktuell och 

samtalen kring förutsättningar pågår i ledningsgruppen. Man har förstärkt det 

administrativa stödet samt tillsatt omsorgs- och metodutvecklare i verksamheten. 



SDF Lundby Rapport CHEFiOS i Stadsdelsförvaltningen Lundby2012-2015 

 

 2016-11-01 Sida 31 (39) 

Extra ersättning har utgått för att arbeta med genomförandeplaner. Hemtjänsten 

har fått ersättning i budget för två planeringsdagar som kompetensutveckling för 

samtliga medarbetare. Arbetet med Attraktiv hemtjänst har gynnat långsiktighet 

och ett gemensamt arbetssätt.  

 

Område – Hälso- och sjukvård 

Området består av sjukvårdsenheter som har sjuksköterskor och 

biståndshandläggare anställda inom sin enhet, men som verkar på boenden inom 

äldreomsorg och funktionshinder. De utför också uppdrag för hemsjukvård. 

Utöver detta består enheten av en förebyggandeenhet som arbetar för att ge stöd 

åt äldre medborgare med mål att dessa ska kunna klara sig och bo hemma 

längre. Enheten består därutöver av en administrativ enhet som stöttar hela 

sektorn i mer kvalificerade administrativa processer.  

ARIA- hälso-, sjukvårdsenheten (en kortrapport) har identifierat fyra övergripande 

hinder: 

- Det finns en tydlighet i de enskilda arbetsuppgifternas mål och det finns en 

hel del resurser som stödjer enhetschefen i hens arbete. 

- Enhetschefen har ingen arbetsbeskrivning och för att klara av 

arbetsåtagandet så krävs sannolikt långvarigt och påtagligt övertidsarbete för 

klara av att nå målen för åtagandet. 

- En riskfaktor för att enhetschefens nuvarande arbetsförhållanden på sikt leder 

till ohälsa.  

- Enhetschefen får mycket stöd från de närmaste medarbetarna, men 

kommunikationen till och mellan de olika professionerna kan på grund av sina 

olika begrepp och referensramar kan leda till vissa missförstånd. 

 

Forskarna har också identifierat några övergripande frågor 

- Vilka resurser skulle enhetschefen behöva för att kunna uppnå målen i 

Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Arbetsmiljölagen och de mål 

kommunen själv formulerat?             

- Hur kan enhetschefen få stöd i att prioritera mellan olika arbetsuppgifter, där 

många regleras i lag eller organisationspolicy?                                                                                                             

- När vet chefen att arbetsresultatet är tillräckligt bra både kvalitativt och 

kvantitativt? 
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Handlinsplan 

Området har ingen egen handlingsplan men har arbetat aktivt utifrån ett 

CHEFiOS perspektiv.  De har förstärkt organisationen med en enhetschef för att 

få ner antal medarbetare per chef, trots detta har idag en av cheferna cirka 38 

medarbetare. En enhet har förstärkts med en 1:e biståndshandläggare för att 

avlasta enhetschefen och stödja arbetsgruppen i verksamhetsfrågor. Området 

har utökats med tre administratörer inom den administrativa enhet som servar 

hela sektorn.  

 

Sektor Kultur och Fritid samt Intern service  

Sektorn består av två områden – Intern service och Kultur och fritid (KoF). Denna 

sektor är den enda i förvaltningen som inte har lagstyrd verksamhet. 

Hälften av cheferna inom KoF finns i hälsoklustren, övriga finns i risk- och 

ohälsoklustren (30 respektive 20 %). KoF har en profil som mest liknar resultaten 

i CHEFiOS BAS. (se inledning) 

Den uppföljande mätningen i januari 2014 visade på ett försämrat resultat. 

Andelen chefer i de gröna hälsoklustren minskade till 30 % och andelen i de röda 

ohälsoklustren ökade till 40 %. 

 

Vid enkätundersökningen 2015 var svarsfrekvensen inom sektorn under 50 % 

varför resultatet inte kan anses vara statistiskt säkert och därför inte redovisas 

här. Ingen handlingsplan gjord. 

 

Det har i kartläggningen framkommit problem i samverkan 

med Intern service. De frågor som berör samverkan mellan 

sektorer främst Intern Service har hanterats i den meningen 

att man arbetat med att tydliggöra köp/sälj, men det arbetet 

har istället för att främja samverkan fått motsatt effekt ute i verksamheterna och 

på enhetschefnivå. Den ekonomiska strukturen begränsar sektorns 

handlingsutrymme. 

Sektorn består av ett antal olika enheter där förutsättningarna för enhetscheferna 

skiljer sig avsevärt. Det som är den gemensamma nämnaren är att ingen av 

verksamheterna har den typ av lagstyrning som kärnverksamheterna har.  



SDF Lundby Rapport CHEFiOS i Stadsdelsförvaltningen Lundby2012-2015 

 

 2016-11-01 Sida 33 (39) 

Sektorns framgångfaktor är det genuina engagemang för sina frågor som finns 

och den samsyn som präglar dem som arbetar inom sektorn.  

 

Område - Intern service 

Intern Service består av måltid, städ och en bemanningsenhet som mest arbetar 

gentemot sektorerna Utbildning och ÄO-HS.  Intern service hade precis innan 

projektet startade utökats då personal inom kök och städ på förskolorna överförts 

till sektorn från att tidigare ha varit anställda på den enskilda förskolan.  

Området består också av en bemanningsenhet som ska serva hela delar av 

förvaltningen med korttidsvikarier.   

ARIA – Intern service identifierar några övergipande hinder: 

- Det är oklart när arbetsgivaren/organisationen anser att arbetet är tillräckligt 

bra, det vill säga nått en acceptabel kvalitet. Detta är en generell svårighet/ 

hinder för enhetscheferna.  

- Flera arbetsuppgifter hinner inte bli klara i tid och enhetschefen riskerar att få 

påpekanden. 

- Enstaka enhetschefer tvingades till påtaglig och långvarig övertid för att göra 

ett godkänt arbete, men det var inget generellt problem. 

- Att enhetschefens arbetsförhållanden på sikt riskerar leda till ohälsa är inget 

generellt problem, men är ändå något som kan inträffa.  

 

Forskarna har också identifierat några övergripande frågor 

- Hur kan köp- och säljverksamheterna bli tydligare med vad som är tillräckligt 

god kvalitet och kvantitet. Detta för att förtydliga enhetschefernas och 

medarbetarnas uppdrag? 

- Hur arbetar ledningen/organisationen med att stötta enhetscheferna att 

hantera frågor som rör personalens kompetens och möjligheter att, till 

exempel själva kunna lägga in sina avvikande tider i personalsystemet 

Personec och även klara den kommunikation som krävs i arbetet? 

 

Handlinsplan: 

Handlingsplan saknas, men området arbetar med frågorna från ARIA:n vid 

återkopplingen 2013 som Hans Lindgren håller i. Hans konstaterar att 
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ledningsgruppen behöver skriva handlingsplaner och sätta tid och ansvariga för 

att nå förändring.  

 

Området har haft hög chefsomsättning. Även om ingen handlingsplan finns så 

har åtgärder vidtagits som har sin grund i de organisatoriska förutsättningarna för 

enhetscheferna inom sektorn. 

Sedan ARIA:n gjordes 2012 har stora omorganisationer genomförts inom 

området vilket innebär att det är rimligt att anta att det är andra förutsättningarna 

idag.  

 

Område - Kultur och Fritid 

ARIA gjordes inom Kultur och fritid hösten 2015.  

ARIA- område Kultur och fritid har identifierat fyra övergripande hinder. 

- Enhetscheferna inom området har övergripande mål från politiker och 

ledning. Verksamheten är inte lagstyrd. Detta ger chefen stor frihet att prägla, 

skapa och utveckla sin egen verksamhet men det gör det också svårt att veta 

när det man gjort är tillräckligt bra eller när kvaliteten är tillräckligt god.  

- Gränserna mellan strategisk och operativ nivå är oklara.  

- Enhetschefen behöver inte ha ett påtagligt och långvarigt övertidsarbete för 

att utföra ett acceptabelt arbete. I stället är det sannolikt möjligt att använda 

ordinarie arbetstid än mer effektivt än nu.  

- När chefen utöver ordinarie arbete driver andra stora projekt uppstår hinder 

som utgör risk för att arbetsåtaganden inte blir gjorda eller att tiden inte räcker 

till, med risk för ohälsa. 

 

Följande övergripande frågor ställs: 

- Hur kan organisationen bli tydligare med vad som ingår i enhetschefens 

uppdrag? 

- Hur kan organisationen bli tydligare & mer eniga, i förhållande till vilka mål 

verksamheten har? 

- Hur kan arbetsgivaren/organisationen tydliggöra vilken typ av 

utvecklingsarbete som ska ske på strategisk respektive operativ nivå? 
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Arbete med handlingsplan har påbörjats på områdesledningsnivå (områdeschef 

och enhetschef). 

 

SLUTSATS 

Lundby har idag, tack vare arbetet med CHEFiOS, en generellt ökad samsyn och 

förståelse för verksamheterna och enhetschefernas arbetsåtagande och vidden 

av dessa. Även om två sektorer är mer aktiva i arbetet utifrån CHEFiOS-dialogen 

tillsammans med HR, så finns grunden för ett fortsatt förändrings- och 

förbättringsarbete kring organisatoriska förutsättningar inom förvaltningen. 

Intentionen har mognat in i de flesta delar av förvaltningen, vilket märks i den 

ökade samsyn och samtalsklimat som råder.  Parallellt har en viss rastlöshet 

infunnit sig hos chefer på alla nivåer, men processen kan inte påskyndas. Det är 

viktigt att utvidga samsynen kring arbetet med chefers förutsättningar och vidta 

väl avvägda åtgärder som över tid får inverkan på det dagliga arbetet för chefen.  

En utmaning är att involvera nya chefer i synsättet och språket. Det handlar 

mycket om att kunna beskriva arbetsinnehåll och konsekvenser på ett objektivt 

sätt, vilket neutraliserar dialogen och ökar möjligheten till förståelse och lösning. 

Kort sagt, att inte lägga fokus på det man känner utan på omständigheterna som 

ger upphov till dessa känslor. Detta har chefer som varit delaktiga blivit duktiga 

på. 

När man som SDF Lundby går in i ett så stort och övergripande projekt/arbete 

som CHEFiOS väcker det förhoppningar hos de cheferna som får sin situation 

belyst. Organisationen behöver således bekräfta och respektera det som 

kartlagts och agera efter det.  

SDF Lundby är en stor organisation med 2 800 anställda inom många olika 

verksamhetsområden. Det pågår hela tiden utveckling och förändringar och det 

är därför omöjligt att säga vad som är direkt kopplat till CHEFiOS och vad som 

skulle hänt ändå, som en naturlig följd av att verksamheten lever. 

Handlingsplanerna ger exempel på aktiviteter inom sektorn/området men det 

finns sådant som görs på andra håll som mycket väl hade kunnat vara en del. 

Dock är det tydligt att i de sektorer/områden som aktivt arbetat med 

handlingsplaner har de organisatoriska förutsättningarna också varit i fokus vid 

andra förändringar.   
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CHEFiOS hjälper oss att konkretisera en komplex verklighet. Komplexa 

sammanhang kräver uthållighet och helhetssyn. Lösningar kan inte förväntas 

vara vare sig snabba eller enkla. Komplexa problem som kräver breda 

samverkanslösningar är svåra att hantera. Förvaltningens styrning sker i stuprör. 

Varje enhet och sektor har sin budget. Stuprörsorganisationen begränsar 

handlingsutrymmet för lösningar över gränserna, mellan sektorer och inom ett 

område eller enheter.  

Genom CHEFiOS har vi fått en tydligare bild av komplexiteten och möjlighet att 

sortera och agera.  Det gemensamma språket och samsynen bidrar till dialog 

över gränserna.  

Arbetet med chefers organisatoriska förutsättningar är relativt nytt för 

organisationen som har arbetat med detta sedan 2012. Tidigare har fokus i 

organisationen varit på den enskilda chefens förutsättningar att klara uppdraget. 

Håller man inte budget eller har låg måluppfyllelse är det den enskilda chefen 

som brister. Nu är man istället medveten om de organisatoriska förutsättningarna 

och kan förhålla sig till dem. Det finns skillnader i hur man tagit sig an denna nya 

kunskap och synsätt vilket till viss del manifisteras i resultaten och i hur arbetet 

med CHEFiOS hanterats i de olika sektorerna.   

När CHEFiOS startade gjordes på flera håll handlingsplaner på enhetschefsnivå 

(operativ nivå) och som visade på problematiken med att arbeta med 

organisatoriska förutsättningar. Enhetschefsnivån saknade nödvändigt 

handlingsutrymme och handlingsplanerna blev därför mekaniska. Enskilda frågor 

togs upp och löstes inom ramen för sitt begränsade handlingsutrymme men det 

fanns inte mandat att åtgärda problemen i sin helhet. Detta ledde till att effekten 

uteblev och handlingsplanen blev i många fall en pappersprodukt. De saker som 

togs upp var de som enkelt kunde formuleras i en plan och lösningarna landade 

ofta på individnivå istället för att hantera prioriteringarna som gruppen behövde 

göra. Orsaken till detta handlar nog delvis om att vi saknar erfarenhet, men också 

för att cheferna på alla nivåer uttrycker att de inte har tid för planering, analys och 

reflektion. Med den här typen av handlingsplaner fyller de inte sin funktion fullt 

utan och riskerar att hamna i byrålådan. 

Förvaltningen har haft stort fokus på frågan kring administration och det 

administrativa stödet till enhetschefen. Det har satsats mycket på detta inom alla 
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sektorer, även om det ekonomiska stödet endast riktades till vissa områden. I 

stort borde denna insats ha bidragit till avlastning, men dessvärre har 

organisationen samtidigt ökat trycket på det administrativa området dels genom 

utökad intern kontroll dels genom införandet av ett nytt IT-stöd för inköp (Winst). 

Den förändring som gjorts inom IFO-FH, där man samlat all administration under 

en enhet, har varit den som gett bäst effekt.  

Frågan kring antal medarbetare per chef, i förvaltningen och därtill kopplade 

arbetsuppgifter, har inte beaktats. Medeltal anställd/chef var 2012 cirka 21 

personer. Denna siffra har under perioden ökat till att 2015 vara cirka 28 

medarbetare/chef på enhetschefsnivå.. Endast en enhet, HSE, har förstärkt med 

en enhetschef. 

Några frågor som genomlysningen 2015 ställer är:  

- Hur stor del av chefens uppgifter kan delegeras till administratörer?                                                                    

- Skulle behovet av administrativt stöd vara lika stort om cheferna hade färre 

medarbetare?        

 

Framgångsfaktorer  

Forskarnas närvaro har gett kartläggningen en legitimitet som lagt en grund för 

fortsatta dialog. Det är också en framgångsfaktor att det funnits en 

sammanhållande roll i den lokala projektledaren som planera arbetet på HR-

avdelningen.   

Kartläggningen och arbetet med CHEFiOS har gett organisationen ett 

gemensamt språk och en gemensam förståelse.  

Det är tydligt att språket kring chefers organisatoriska förutsättningar har blivit 

mer konkret än tidigare. De funktioner/sektorer som arbetat aktivt med CHEFiOS 

har en gemensam plattform som tydligt präglas av att finna långsiktiga 

gemensamma lösningar för organisationens bästa. De som varit mest aktiva i 

CHEFiOS arbetet är också orädda och öppna för insyn och dialog vilket är en 

stor framgångfaktor. 

ARIA–typchefsrapporter som metod är i sig en framgångfaktor. De har starkt 

bidragit till en ökad förståelse för chefernas arbetssituation. Detta kopplat till att 
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man också arbetat med de frågeställningar som lyfts fram i rapporten. Det har 

varit en framgångsfaktor att den lokala projektledaren varit involverad i ARIA-

intervjuerna och sammanställandet av rapporterna då förvaltningsverksamheter 

är komplexa och det annars funnits risk för feltolkningar och/eller alltför generella 

beskrivningar. 

ORGA:ns beskrivning av glappet har varit ett stort stöd i förvaltningens interna 

dialog och en stor del av det gemensamma språket. En framgångsfaktor är att 

den strategiska ledningen tagit till sig förklaringen kring varför FL-OC-mötena inte 

gett önskad effekt på glappet och är aktiva i att förändra mötena för att bättre 

motsvara syftet. 

Fortsatt arbete med kartläggning och handlingsplansarbete: 

Att göra en handlingsplan utifrån enkät och ARIA har visat sig vara en god ingång 

för dialog och fortsatt CHEFiOS-arbete. De sektorer som har arbetat aktivt med 

de organisatoriska förutsättningarna och där glappet minskat bör nu kunna 

integrera sina handlingsplaner i de ordinarie verksamhetsutvecklingsplanerna. 

Den yttersta framgångsfaktorn är en enig strategisk ledning med 

stadsdelsdirektören i centrum. Deras mod, prestigelöshet, uthållighet, 

engagemang och genuina önskan om att CHEFiOS ska leda till förbättrade 

förhållanden för cheferna och därmed bättre verksamhet för dem vi är till för, är 

det som kommer att leda SDF Lundby hela vägen fram. Deras arbete och 

inställning ger direkt påverkan på hela organisationen från stadsledning till 

trappstädning. 

 

 

 

Cecilia Siverbo 
Koordinator CHEFiOS 
HR-avdelningen 
SDF Lundby 
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