Har du gjort tomtetestet? Vad som
krävs för en välfungerande linje
Gunnar Westling

”Vilken djävla tomte! Han tror ju inte ens själv på det”.
Enhetsmötet har precis avslutats. En medarbetare sammanfattar sin syn på
enhetschefen vid kaffemaskinen under ett informellt samtal med en kollega efter
mötet.
Enhetschefen har precis argumenterat för ett nytt arbetssätt som skall genomsyra
hela verksamheten, och som skall implementeras inom kort på enheten. Förslaget
möttes inte med någon entusiasm. Tvärtom, flera medarbetare såg risker med
arbetssättet och kom med välgrundade invändningar om att arbetssättet skulle
kunna skapa sämre arbetsflöden. Enhetschefen hade också svårt att förklara en del
av de begrepp som användes i den powerpoint-presentation som användes under
mötet. Enhetschefen avslutade diskussionen med kommentaren: ”Ja, detta är hur
som helst redan bestämt. Högre upp har man redan tagit beslutet, och det kommer
bli så här. Vi får helt enkelt tugga i oss det”.
Hur blev det så här? Och vem ansvar är det? Jag vill hävda att detta är ett tecken på
att linjen, d v s styrkedjan i verksamheten inte fungerar med den ömsesidiga
integritet, både uppåt och nedåt, som krävs för att den skall fungera. Om första
linjens chefers misslyckas med sin ledning av medarbetarna i en viktig
förändringsfråga, innebär det att legitimiteten för den dagliga ledningen i övrigt
också försvagas. Resultatet blir ett misslyckande för hela organisationen.
Legitimiteten för hela organisationen och dess uppdrag krackelerar och cynism och
missnöje breder ut sig. Ofta får det konsekvensen att medarbetarna i slutändan inte
kan ta det ansvar de vill för de behov som kunder, användare, brukare, elever eller
patienter har. Något som leder till ytterligare missnöje och en känsla av hopplöshet.
En negativ spiral har inletts, vilken kan vara svår att bryta.

Ett annat skäl till att detta händer är att första linjens chef, som ofta är rekryterad av
chefen på nästa nivå, överdriver sin lojalitet till sin högre chef, och sätter den
lojalitet framför lojaliteten till att skapa bra verksamhet. Det gör att när
tveksamheter uppstår hos första linjens chef kring uppdrag, att dessa inte alltid
kommuniceras uppåt, eftersom man inte vill framstå som illojal eller besvärlig. Man
har ju sin egen karriär att tänka på. Konsekvensen blir att uppdrag och förändringar
kommuniceras utan att de ges tid till att bottna in ordentligt hos dem som skall de
facto skall genomföra dem, d v s första linjens chefer.
Jag vill hävda att det är hela chefskollektivets ansvar i en organisation att aldrig få
första linjens chef att framstå som en tomte. Det händer tyvärr alltför ofta.
Första linjens chefer bör därför alltid genomföra ”tomte-testet” innan varje
dragning inför medarbetarna. Om man själv inte har bottnat i förändringen, inte
kan översätta det till det egna verksamheten och beskriva den med egna ord, eller
själv inte är övertygad om att det kommer innebär en förbättring, så framstår man
alltid inför medarbetarna som en tomte. Första linjens chef bör därför alltid ställa
sig frågan ”finns risken att jag framstår som en tomte om jag kommunicerar detta?”.
Är svaret ja, behöver du fortsatta din egen process med att göra det till ditt eget. Om
du inte tror på förändringen, genomför den inte, och säg det till din överordnade
chef.

