FÖRSÄKRING

Chefsrörlighet och chefshållbarhet
i kommunala förvaltningar

PROJEKTETS SYFTE
Syftet med projektet är att identiﬁera faktorer, framförallt på
organisationsnivå, som påverkar rörligheten och hållbarheten
för chefer i kommunala förvaltningar. Ett andra syfte är att
undersöka manliga och kvinnliga chefers karriärmönster och
förutsättningar för hållbarhet i mans- och kvinnodominerade
verksamheter.

Detta projekt kan sägas vara en utvidgning av forskningsprogrammet Organisatoriska förutsättningar för välfungerande
chefskap i offentlig sektor, (CHEFiOS). I detta program
kombineras ﬂera vetenskapliga perspektiv och det ﬁnns både
kvantitativa och kvalitativa data på ﬂera nivåer (individ, verksamhet, förvaltning, kommun) som används för fördjupade
studier av frågeställningar som visar sig vara intressanta. Just
Chefsrörlighet och chefshållbarhet är ett sådant identiﬁerat
tema.
PROJEKTET ”CHEFSRÖRLIGHET OCH
CHEFSHÅLLBARHET” GENOMFÖRS I FORM AV
FYRA OLIKA DELSTUDIER
1. En kunskapsöversikt om chefsrörlighet och chefshållbarhet
utifrån ett arbetsmarknads-, organisations-, arbetsmiljöoch individperspektiv.
2. En kvantitativ studie baserad på enkäter riktad till chefer
i 28 kommunala förvaltningar om orsaker till chefers hållbarhet och rörlighet.
3. En enkätstudie om orsaker till att chefer slutar.
4. Den fjärde delstudien är en kvalitativ studie i syfte att
fördjupa förståelsen av orsaker till att man slutat som chef,
alternativt avancerat till en högre chefsposition. Kunskap
om varför chefer slutar frivilligt eller ofrivilligt, hur
förutsättningarna bör se ut för att chefer vill stanna kvar
och utvecklas i sitt chefskap. Denna kunskap kan bidra till
att göra offentlig sektor till en attraktiv arbetsgivare som
erbjuder hälsofrämjande arbetsvillkor.

Mer information:
Annika Härenstam, Göteborgs universitet,
tel: 031-786 6140, annika.harenstam@socav.gu.se
Har du frågor om AFA Försäkrings FoU-verksamhet,
vänligen kontakta Susanna Stymne Airey, chef
FoU-avdelningen, AFA Försäkring, tel: 08-696 41 60,
susanna.stymneairey@afaforsakring.se
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BAKGRUND TILL PROJEKTET
Att rekrytera och behålla kompetenta chefer har blivit en
allt viktigare fråga för Sveriges kommuner. Omsättningen är
stor och det rapporteras om ökande svårigheter att attrahera
lämpliga chefskandidater. Personalomsättning i den privata
sektorn är relativt väl beforskat, men i den offentliga sektorn
är studierna betydligt färre. Hög personalomsättning får konsekvenser för såväl kvaliteten som stabiliteten i verksamheten. Men all personalomsättning är inte av ondo. Ny personal
kan motverka stagnation och bidra till utvecklingen.
Att vara chef är i de ﬂesta fall en stimulerande position
med mycket stimulerande utmaningar. Men hur påverkas
motivationen och prestationen av att inte trivas med sitt
arbete och sin arbetsplats? Chefers tankar på att vilja sluta
påverkar även personalen och därmed verksamheten negativt.
För organisationers bästa behövs därför en bra balans mellan
stabilitet och rörlighet.
Personalomsättning kan vara frivillig, det vill säga när
anställda själva väljer att sluta, och ofrivillig som uppsägning
och sjukdom. Dessutom ﬁnns naturlig omsättning på grund
av ålderspensionering. 25 000 kommunala chefer beräknas gå
i pension inom de närmsta tio åren. I kommuner är andelen
kvinnor bland chefer hög och vissa kommunala verksamheter,
som äldreomsorg, är mycket kvinnodominerade medan andra,
som teknisk service, är mansdominerade. Tidigare forskning
visar att förutsättningarna är mycket olika. Kvinnor och män
som är chefer beﬁnner sig i olika situationer. Det innebär att
ett genusperspektiv på forskning om chefers hållbarhet och
rörlighet är viktigt.

