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Chefskåren i kommuner och landsting blir allt äldre. I Halland samarbetar kommuner
och regionen för att få fler unga ledare och öka intresset för offentlig sektor.

”Man måste våga bjuda 
in de yngre att bli chefer”
T rots att stora delar av 40-ta-

listgenerationen nu gått i 
pension har chefskåren bli-
vit allt äldre under 2000-ta-

let. Enligt en rapport från Ledarna 
är fyra av tio chefer inom kommu-
ner och landsting äldre än 55 år, näs-
tan dubbelt så hög andel som i nä-
ringslivet. Andelen chefer under 35 
år har sjunkit, även om en svag ök-
ning kan ses för år 2012. 

I Halland har regionen och fem 
kommuner gått samman för att för-
söka vända utvecklingen och sam-
tidigt möta utmaningen med stora 
framtida pensionsavgångar. Sedan 
2012 driver man Trainee Halland 
för nyutexaminerade och Morgon-
dagens ledare för personer som re-
dan arbetar inom organisationen. 
Styrning och administration är ge-
mensam för båda programmen. 
Satsningarna riktar sig till dem som 

vill bli chefer och vid rekryteringen 
läggs stor vikt vid personliga egen-
skaper. 

– Man ska ha lätt att kommuni-
cera och entusiasmera. Helhetsper-
spektiv, att se olikheter som en till-
gång och tycka om att arbeta i nät-
verk och grupper är också viktiga 
egenskaper, säger Hanna Olsson, 
som är koordinator för bägge pro-
grammen. 

I båda programmen ingår ledar-
skapsutbildningar i kombination 
med personlig utveckling. Dessut-
om ska de få pröva på andra arbets-
platser än sin egen. Hanna Olsson är 
nöjd med resultaten av de första två 
årens arbete. Mer än hälften av de 
som deltagit i Morgondagens leda-
re har redan blivit chefer och samt-
liga traineer har fått fortsatt anställ-
ning. 

Men det regionala samarbetet 
har inte bara handlat om att få 
fram nya chefer och specialister 
utan också om att skapa en mer po-
sitiv bild av offentlig sektor. I det 
första traineeprogrammet fick del-
tagarna ansvara för projektet Att-
raktiv arbetsgivare, där de bland 
annat genom ett twitterkonto för-
sökte öka stoltheten inom orga-
nisationen. De gjorde även besök 
i skolor för att berätta om offent-
lig sektor. 

– Det finns en bild hos vissa att of-
fentlig sektor är grå, har hög medel-
ålder och är full av herrar i kostym. 
Då är det viktigt att visa sig bland 
dem som har de här föreställningar-
na; att gå ut på högskolor och gym-
nasier och berätta om hur det egent-
ligen är, och att vi har Sveriges vik-
tigaste jobb, säger Oscar Åström, 
organisationsutvecklare i Hylte 

kommun, som var med i trainee-
programmet 2012. 

Oscar Åström tycker att en av förde-
larna med offentlig sektor är att de 
stora organisationerna ger möjlighet 
till varierade jobb och utvecklings-
möjligheter, och att det finns möjlig-
heter att påverka. Sedan traineepe-
rioden avslutades har han bland an-
nat vidareutvecklat Hyltes interna 
chefs- och ledarprogram och ansva-
rar nu för att införa lean i hela kom-
munen. Han tycker att det finns en 
inställning inom många offentliga 
verksamheter att man ska ha en viss 
ålder innan man blir chef, och me-
nar att det behövs ett nytänkande.

– Man ska våga bjuda in yng-
re till mer ansvarsfulla uppgifter. 
Fun gerar det bra kan man överväga 
ett chefskap. Det finns de med kun-
skap och kompetens som kan axla 
rollen betydligt tidigare än vad de 
får möjlighet till.
Hur ska organisationen stötta 
cheferna till att våga ge unga an-
svar?

– Man får lyfta frågan på nät-
verksträffar, diskutera hur man ska 
möta de behov som finns i framti-
den. Då tror jag man kan väcka tan-
ken. Men i slutändan är det är upp 
till varje chef att ta initiativet.
Är traineeprogram ett bra sätt att 
föryngra chefskåren?

– Det är ju inte ett sätt att mass-
producera ledare. Men de som del-
tar får tid att reflektera över ledar-
skap och pröva på lite, så de vet vilka 
förutsättningar som gäller. Om tio 
personer går in i ett traineeprogram 
och hälften blir chefer så småning-
om, så har du fem riktigt bra chefer. 

ELIN OLAISSON
eo@dagenssamhalle.se 

Oscar Åström tror 
att han kommer 
att stanna länge  
i Hylte kommun. 
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