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Megakrafter styr

Arbetslivet formas av

• Den nya ekonomin

• Den nya tekniken

• Nya organisationsformer

Källa: Christin Mellner, doktor i arbetspsykologi, Stockholms Universitet



VUCA-time

Källa: US Army



Paradoxen med det flexibla 
arbetslivet är: 

Ju mer frihet i arbetet desto 
svårare att 

göra sig fri från arbetet.

Christin Mellner

Fil.dr. Stockholms Universitet

”



Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket 2015

Organisatorisk och social arbetsmiljö 



FÖRVÄNTNINGAR PÅ CHEFER



Kopplat till prestation

• Återkoppla 

• Ställa frågor och coacha 

• Instruera 

• Egen prestation

Ledarbeteenden

De 7 arbetsledande beteendena från Judith Komaki, Professor emeritus i Industrial and Organizational  
Psychology, New York

Ej kopplat till prestation

• Arbetsrelaterat

• Ej arbetsrelaterat

• Ej i interaktion



Ledarbeteenden

Simon Elvnäs, Skolan för Teknik och Hälsa, Avd för Ergonomi KTH 

Återkoppla

Coacha & 
ställa frågor

Instruera

Egen 
prestation

Arbetsrelaterat

Chefers upplevelse

Återkoppla
Coacha & 

ställa frågor

Instruera

Egen 
prestation

Arbetsrelat
erat

”Verkligheten”



Chefers situation

• Hög förändringstakt

• Bredare ansvarsområden

• Individualisering

• Oklara roller/rollkonflikter



“7 av 10 chefer tycker att de har mer 

administration idag än för fem år sedan, 

trots – eller kanske på grund av de digitala 

hjälpmedlen, it-stöd och liknande.”

Tidningen Chef, nr 2 2015



• Arbetar mer än andra

• Har mer sömnsvårigheter

• Har högre sjuknärvaro

Chefer ny riskgrupp

Källa: Christin Mellner, studien ”Hållfast – hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv”



Det finns så mycket forskning som sätter 
fokus på frågan: Hur ska en bra chef vara?

Vi frågar istället: Hur ska en organisation 
se ut som man kan vara en bra chef i?

”
Annika Härenstam

Professor i arbetsvetenskap Göteborgs Universitet

Källa: Boken Ett hållbart arbetsliv – om organisation och ledarskap



Beskriv den optimala 
organisationen som man kan vara 

bra chef i.
Enas om tre viktiga aspekter



KASAM (en känsla av sammanhang)

Källa: KASAM, Hälsans mysterium, Aaron Antonovsky

* Christin Mellner, Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv 2015



Hur är dina förutsättningar?

Källa: Chefskompassen, Ledarna



Vad är en hållbar chef?

Källa: Forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer, BliwaStiftelsen 2009

Chefer som vill och kan verka som chefer över tid



• Psykiskt välbefinnande

• Låg utmattning

• Låg cynism

• Effektivitet

• Hög energi och engagemang

• God allmänhälsa

• Få/inga negativa effekter på 
privatliv

• Vilja att fortsätta som chef

Definition Hållbar chef

Källa: Lund University Commissioned Education



Källa: Forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer, Bliwa Stiftelsen 2009



Yttre, organisatoriska förutsättningar har 
större samband med hållbara chefer 

än de individuella aspekterna



Hur?

• Medvetandegöra

• Lokalt utvecklingsarbete

• Anpassa till verksamheten

• Förväntningsavklara/uppdragsdialog





Komplexa mål
Otydligare och mer komplexa
i offentlig sektor
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RIKTNINGRELATION

RAMRESULTAT

Både du och den 

verksamhet du leder 

behöver en tydlig riktning 

för att veta vilka vägval 

som behöver göras.

Att nå verksamhetens 

och dina personliga mål

leder till olika typer av resultat.

I ditt chefs- och ledarskap 

behöver du bygga

tillitsfulla relationer 

till många olika

intressenter.

Alla chefsuppdrag har 

både möjligheter och 

begränsningar. Det är inom 

den ramen du kan verka.



Tack!


