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Balans i yrkeslivet för chefen - som anställd

Chefen som anställd
Upplever du att tiden inte räcker till? Då är du inte ensam. 43 procent
av chefsmedlemmarna tror sig inte kunna arbeta som de gör idag,
utan att hälsan på sikt påverkas negativt.*
8 råd för att du som chef ska hålla
Saco chefsråd har formulerat råd om hur du som chef kan hantera gränslöshet och stress i din arbetsmiljö. Här
kan du ta del av dem. Få fler tips www.balansguiden.se
1. Säg nej
Lär känna dina gränser och säg ifrån när det blir för mycket. Det är bättre att göra färre saker riktigt bra.
2. Finns det tydliga mål, ansvarsfördelning och rutiner?
Annars ska du kräva av din arbetsgivare att det tas fram och tydliggörs. Det gäller att hitta rätt nivå detaljstyrning kan också skapa stress.
3. Delegera och prioritera
Fokusera på chef- och ledarskapet och 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.
4. Lägg in pauser
Ta chansen att ta en långlunch, ett träningspass eller en tidig eftermiddag när det går. Ett bra knep är att boka
in egen tid i din kalender. Ju mer du har att göra, desto viktigare är det att löpande planera in återhämtning.
5. Stäng av
Som chef behöver du ibland 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.
6. Sovra bland informationen
Som chef behöver du inte läsa alla mejl. 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.
7. Använd tekniken – men 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 bort att stänga av och sovra bland informationen, annars kan tekniken skapa stress.
8. Ha roligt på jobbet
Ta inte allt på blodigt allvar, utan lek i vardagen och bejaka lust och glädje. Välj i större utsträckning
arbetsuppgifter och människor som ger energi. Byt jobb om det roliga har försvunnit.

48%

av cheferna har arbetat fast de
borde sjukskrivit sig *

Känner du igen dig?
Lyssna på kroppen och ta signalerna på allvar.
- Spänningar i nacke och rygg
- Dåligt humör och lätt till tårar vid mindre motgångar
- Otålighet och oroskänslor
- Glömmer lätt småsaker
- Sömnproblem
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Ta hand om dig
• Socialt stöd, sömn och vila

Sömnbrist förvärrar stressymptom. Se till att du sover ordentligt och återfår sömnrytmen. Förutom
återhämtning genom vila är umgänge med vänner, familj och arbetskamrater också en viktig del.

• Mat och dryck

Stress är påfrestande, se därför till att du dricker tillräckligt och äter regelbundet. Bra kostvanor påverkar
hela dig och är viktigt för ditt välmående.

• Fysisk aktivitet

Att fysiskt orka med livet ger ökat psykiskt välmående. Oavsett fysisk aktivitet så behöver din kropp rörelse
för att må bra. För många kan promenader i naturen vara ett bra sätt att få återhämtning.

Om det gått för långt
• Sök professionell hjälp

Det första steget är att kontakta din vårdcentral alternativt företagsläkare. Tillsammans med läkaren kan
du diskutera behandlingsalternativ som psykolog, kurator, sjukgymnast eller liknande. Kanske behöver du
sjukskrivas eller få medicin.

• Analysera orsakerna

Varför blev det så här? För att kunna läka är det viktigt att analysera orsakerna både i arbetslivet, fritiden
och i din personlighet. Sätt upp en plan med insatser och delmål, gärna tillsammans med din
arbetsgivare.

23%
av cheferna upplever att de har
mer jobb än de mäktar med*

Har du en närstående eller kollega som behöver hjälp?
När utbrändheten är ett faktum orkar den sjuka sällan själv söka
hjälp. Det är viktigt att förstå att utmattningssyndrom är ett
allvarligt tillstånd som kan medföra kroniska skador på kroppen.
Förutom att lyssna och finnas tillhands kan en viktig del vara att
hjälpa till med information om tillgänglig sjukvård och vilken
rehabilitering som finns.

För att vara en god ledare och förebild
måste du ta hand om dig själv först.

Balans i yrkeslivet för chefen - som ledare

Chefen som ledare
Som chef har du många ansvarsområden. Ett av dem är
arbetsmiljön och dina medarbetares välmående. Du kan som
chef vara avgörande för människors liv och hälsa.

Vad säger lagen?
Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens, vilket i praktiken är den högsta ledningen. Vanligen delegeras
uppgiften från exempelvis VD till andra chefer närmare verksamheten. Som högsta chef har man alltid ett
befattningsansvar, och i det ingår ansvar för arbetsmiljön inom ens eget verksamhetsområde. Det innebär
bland annat att ge de anställda instruktioner om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Som chef är det
viktigt att du känner dig trygg med uppdraget. Ett bra tips är att göra delegeringen av uppgifterna skriftlig.
På så sätt ökar tydligheten kring ditt ansvar och inget riskerar att tappas på vägen.
I 2016 skärptes kraven för arbetsgivarna och i den nya föreskriften får chefen större ansvar för att förebygga
medarbetarnas ohälsa. Det innebär att ständigt jobba med förbättringar i arbetsmiljön. Det handlar inte
bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.
Föreskriften kan sammanfattas i 5 punkter:
1. Chefer och arbetsledare ska vara utbildade i hur man förebygger och hanterar ohälsosam
arbetsbelastning och kränkande särbehandling av medarbetare. Du som chef bedömer hur det ska gå
till och vad som är tillräcklig kunskap.
2. Arbetsgivaren ska motverka arbetstider som riskerar ohälsa. Som nattarbete, skiftarbete eller arbete på
distans där medarbetare förutsätts vara ständigt nåbara.
3. Företag med minst tio anställda ska ha en skriftlig arbetsmiljöpolicy som bland annat redogör för hur
man arbetar med social arbetsmiljö.
4. All kränkande särbehandling ska vara oacceptabel och ett förebyggande arbete ska vara en naturlig del
av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
5. Chefer ska vara särskilt uppmärksamma på tjänster som innefattar stor psykisk press, som att lösa
konflikter eller fatta svåra beslut.

!

Varningssignaler hos medarbetare
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedstämdhet
Slutar följa med på gemensam fika/lunch
Ökade sjukskrivningar
Börjar undvika kollegorna
Känner otillräcklighet
Försöker kontrollera sina kollegor
Känslomässiga utbrott, ilska eller ledsamhet
Får kroppsliga symptom som huvudvärk och
magproblem

Endast

12%

av ekonomerna anger att
det finns riktlinjer för
tillgänglighet utanför
arbetstid*
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Förebygg och upptäck ohälsa
Flera studier visar på vinsterna i att förebygga problem istället för att ta tag i
dem när de uppkommer. Men det kan vara svårt att upptäcka problemet då
medarbetare ibland tvekar att ta upp frågor om arbetsbelastning och stress på
grund av rädsla för att det ska påverka löneutveckling eller karriärmöjligheter.
Ett bra verktyg kan därför vara anonyma enkäter. Färdiga enkäter kan du
exempelvis hitta här: www.prevent.se/enkat-stress/enkat

Tips för en stressreducerande arbetsmiljö:
• Tydliggör arbetsuppgifter och roller
• Ge kontroll över arbetsuppgifter och skapa delaktighet
• Hjälp medarbetare att prioritera
• Minska arbetsmängden där det behövs
• Öka bemanningen
• Planera in tid för återhämtning och reflektion

41%

av ekonomerna upplever att det
finns förväntningar om att arbeta
övertid*

• Skapa utrymme för utbildning

Länkar, filmer och andra tips!

Har du tillräcklig
kompetens?
Var ärlig och ta in extern
hjälp om du behöver stöd. Ingen
kan vara expert på allt.

• Som arbetsgivare kan du vända dig till företagshälsovården för att få
hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din
arbetsgivarorganisation.
• På www.framtidensarbete.se kan du som chef få mer tips och
information kring hur du kan tänka kring tillgänglighet och det nya
gränslösa arbetet.
• Prevent är en ideell organisation som informerar och utbildar företag
inom arbetsmiljö. Läs mer: www.prevent.se
• Arbetsmiljöverket är myndigheten som har till uppdrag att se över så
att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs. På deras webbsida kan
du ta del av filmen ”Utmaningen - om den sjuka jobbstressen”.
• Se filmen: 50 saker du inte ska säga till någon som är stressad

Vad gör Civilekonomerna?
Balans och hälsa i arbetslivet är en av Civilekonomernas viktigaste frågor. Vi vet att ekonomer spelar en viktig roll i
samhället och Sverige behöver friska och välmående individer för att må bra. Förbundet är pådrivande och gör
kontinuerligt undersökningar och rapporter för att uppmärksamma arbetsmarknadens parter om villkoren och
möjligheterna till ett bättre arbetsliv. Civilekonomerna erbjuder dig som är medlem professionell rådgivning, stöd i
arbetsrätt och frågor som rör kompetens- och karriärutveckling.

* Källa: Civilekonomernas löneenkät 2016 och Civilekonomernas rapport: Hälsa och balans i arbetslivet
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