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Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer 
gränslöst. Det ger möjligheter till flexibilitet men ställer också nya 
krav på dig som chef och ledare. Saco Chefsråd har formulerat 8 råd 
om hur du kan hantera gränslöshet och stress i din arbetsmiljö. 

 

8 råd till dig som chef 

1. Säg nej. Lär känna dina gränser och säg ifrån när det blir för 
mycket. Det är bättre att göra färre saker riktigt bra än många 
halvbra. Lita på dig själv och lyssna inte för mycket på hur andra 
säger att de gör. Så länge du levererar det som efterfrågas kan du 
göra på ditt eget sätt.  
 

2. Finns det tydliga mål, ansvarsfördelning och rutiner? 
Annars ska du kräva av din arbetsgivare att det tas fram och 
tydliggörs. Det du har ansvar för, måste du också ha mandat och 
resurser för. Hur ni arbetar med att ta fram och konkretisera mål 
kan variera mellan organisationer, men det arbetet måste göras. 
Det gäller att hitta rätt nivå - detaljstyrning kan också skapa 
stress.  
 

3. Delegera och prioritera. Fokusera på chef- och ledarskapet. 
Kräv administrativt stöd. Det kan vara en känslig fråga och du 
kan uppfattas som ”märkvärdig” om du inte hanterar din 
administration själv. Men alla vinner på att arbetet organiseras 
effektivt och kompetensen utnyttjas på bästa sätt. Våga delegera 
uppgifter till dina medarbetare, och kom ihåg att ge de 
befogenheter som behövs för att kunna utföra uppgiften. 
Prioritera dina medarbetare och sätt av tid till samtal med dem.  
 

4. Lägg in pauser. Ta chansen att ta en långlunch, en sovmorgon, 
ett träningspass eller en tidig eftermiddag när det går. Ett bra 
knep är att boka in egen tid i sin kalender. Ibland blir det en 
intensiv arbetsperiod, och det kan också vara stimulerande, men 
om det alltid är så, måste du säga ifrån. Ju mer du har att göra, 
desto viktigare är det att fortfarande planera in återhämtning. 
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5. Stäng av. Ibland behöver du jobba på kvällar och helger, men 
inte jämt. Planera in tid när du ska vara helt ledig och försök att 
stänga av tankarna på jobbet då. Ägna dig gärna åt något annat 
intresse eller engagemang utanför jobbet.  
 

6. Sovra bland informationen. Du behöver inte läsa alla mejl. 
Du behöver absolut inte läsa alla mejl på en gång, ibland löser sig 
saker av sig själv. Var tydlig mot dina medarbetare vilken 
information du vill ha och hur du vill ha den presenterad. Be inte 
bara om underlag, utan även om lösningsförslag. Se också till att 
ha tydliga riktlinjer för hur ni hanterar mejl. Vem behöver 
informationen och vems är ansvaret att agera?  
 

7. Använd tekniken – låt den inte styra dig. Teknik skapar 
flexibilitet. Det är positivt och ger dig möjlighet att utnyttja resor 
och väntetider för att jobba. Men glöm inte att bort punkt 5 och 6: 
stäng av och sovra bland informationen! 
 

8. Ha roligt på jobbet. Ta inte allt på för blodigt allvar, utan lek i 
vardagen och bejaka lust och glädje. Välj i större utsträckning 
arbetsuppgifter och människor som ger energi, försök att välja 
bort det som stjäl energi och som du vet att du går i gång negativt 
på. Se till att variera arbetsuppgifterna. Byt jobb om det roliga 
har försvunnit.  
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Vad säger forskningen?  

Sacos utredare i chef- och ledarskapsfrågor, Karin Karlström, 
kommenterar chefsrådets råd utifrån forskning 
kring psykosocial arbetsmiljö.  
 

Gränslöst arbetsliv – både 
utmaningar och möjligheter 

Teknik, ekonomi och organisationsformer gör 
arbetet alltmer gränslöst. Vi kan i allt högre 
utsträckning bestämma när och var vi ska arbeta.  
Ofta är det inte heller tydligt när arbetet är 
genomfört.  

Detta ställer nya krav på chef- och 
ledarskapet. Det kan även få konsekvenser för 
chefens egen psykosociala arbetsmiljö. Det gränslösa arbetslivet skapar 
också många möjligheter till ett flexibelt arbetssätt. Om det hanteras på 
ett sunt sätt, kan det underlätta för många att få till sitt livspussel.  
 

Chefer jobbar mycket 

I en undersökning från Arbetsmiljöverket uppger 65 % av cheferna att 
de har för hög arbetsbelastning och 64 % svarar att de drar in på 
luncher, arbetar över och tar med jobbet hem. 28 % säger att de har 
svårt att sova på grund av jobbet.   
 

Chefer upplever mening, inflytande och kontroll 

Även om cheferna upplever att de har en tuff arbetssituation så tycker 
80 % att arbetet är meningsfullt och 86 % anger att de på det stora hela 
är nöjda med arbetet. Genom arbetsmiljöforskningen vet vi att personer 
som i sitt arbete upplever mening, inflytande och kontroll, drabbas i 
lägre utsträckning av psykosocial ohälsa.  
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Stress är inte farligt – men återhämtning viktigt 
Perioder med högre arbetsbelastning är inte farligt i sig, så länge man 
får möjlighet att återhämta sig. Sömn är en av de viktigaste 
återhämtningsfunktionerna. 

Några varningssignaler att vara uppmärksam på hos individen är 
sömnproblem, minnesproblem, svårigheter att koppla av, trötthet, 
irritation, ångest och nedstämdhet.  

Stress kan även få andra konsekvenser i organisationen som till 
exempel samarbetssvårigheter, konflikter, arbetsskador, sjukfrånvaro 
och personalomsättning.  

Att förebygga stress 

För att förebygga stress är det viktigt att se över vissa organisatoriska 
faktorer. Den goda arbetsorganisationen karaktäriseras av: 

 
- formell och tydlig besluts- och ledningsstruktur 
- samsyn mellan nivåer om mål och verksamhet 
- tydliga och kommunicerbara mål 
- tydlig ansvarfördelning och balans mellan befogenheter och 

ansvar 
- avgränsade uppdrag och roller 
- handlingsutrymme, det vill säga att ha inflytande och kontroll 

i/över arbetet 
- olika typer av stöd till chefer och anställda (till exempel 

administrativt, socialt och informativt stöd) 
 
Källor: Arbetsmiljöverkets rapport 2014:13 Arbetsmiljön 2013 
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Saco chefsråd 

är ett fristående råd med chefer från olika yrkesområden. Inom rådet 
finns lång erfarenhet av chef- och ledarskap inom såväl privat som 
offentlig sektor. Rådet har bildats för att stärka kunskapen inom 
Sacofederationen om chefers arbetssituation, villkor och strategiska 
utmaningar.  

Rådet består av Göran Arrius, ordförande för Saco, Lena Ekelius, 
leg läkare på Capio Citykliniken i Malmö, Helena Hegardt du Rées, VD 
och förläggare på bokförlaget Atlantis, Jens Henriksson, koncernchef 
och VD för Folksam, Susanne Iwarsson, leg. Arbetsterapeut och 
professor vid Lunds universitet, Bettina Kashefi, chefsekonom på 
Sveriges Kommuner och Landsting, Jens Mattsson, GD vid Statens 
veterinärmedicinska anstalt, Stig Orustfjord, GD för Livsmedelsverket 
och Björn Åkerman, managementkonsult på Management Partners. 
 

För dig som är chef 

Inom Saco finns ungefär 140 000 medlemmar som är chefer, vilket gör 
att vi är en av Sveriges största chefsorganisationer. Du kan vara medlem 
i ditt Sacoförbund genom hela din karriär. Saco och förbunden arbetar 
för att du som chef ska kunna göra ett bra jobb och att det ska löna sig 
att vara chef. Läs mer på www.saco.se/chef 

Du kan också prenumerera på nyheter om chef- och ledarskap via 
Sacos Chefsnyheterna: www.saco.se/prenumerera.  
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