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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva fem chefers vardag samt att diskutera och 

problematisera denna ur ett hälsoperspektiv.  

 

De frågeställningar som behandlas i uppsatsen är: 

• Hur beskriver cheferna sin vardag? 

• Är den vardag som beskrivs förenlig med hälsa över tiden? 

Metod 

Fem chefer, tre kvinnor och två män, intervjuades under 45-60 minuter om hur det är att vara 

chef. Utifrån ett 24-timmarsperspektiv fick de berätta om och reflektera kring sin vardag. 

Intervjuerna, som fördes i samtalsform, hade låg grad av standardisering och strukturering. 

Intervjupersonerna var 30-45 år gamla (födda under perioden 1960-1975). De arbetade inom 

näringsliv eller offentlig sektor på olika organisatoriska nivåer med chefsbefattningar inom 

ekonomi, produktion, marknadsföring eller konsultverksamhet och hade arbetat i 

chefsposition i upp till tio år. Cheferna hade personalansvar för 3-25 personer. Intervjuerna, 

som genomfördes under våren 2005, spelades in med hjälp av bandspelare och 

transkriberades därefter ordagrant. Intervjumaterialet bearbetades sedan i syfte att lyfta fram 

den enskilda berättelsen. Denna kompletterades med teman som varit gemensamma för de 

olika intervjuerna. I presentation och analys av materialet anlades ett hälsoperspektiv från 

vilket människan ses ur ett helhetsperspektiv och hälsa ses som en resurs för individen.  

Resultat och diskussion 

Den vardag som beskrivs i intervjuerna domineras av yrkesrollen. Fler av de intervjuade 

berättar om långa arbetsdagar och om svårigheten att hitta en bra balans mellan yrkeslivet och 

livet i övrigt. Tiden och orken räcker helt enkelt inte till. Utöver arbetet är familjen det som de 

intervjuade försöker att prioritera. De intervjuade berättar, att det är svårt att hinna med sådant 

som de vet att de mår bra av. Fritidsintressen, fysisk aktivitet och reflektion är några exempel 

på sådant som faller bort när arbetet prioriteras. Investeringar i den egna hälsan, i en 

bibehållen dagsform, ser i flera fall ut att utebli. Detta riskerar i sin tur att innebära, att den 

beskrivna vardagen inte är förenlig med hälsa över tiden, något som i slutänden riskerar att få 

konsekvenser för individen, såväl professionellt som privat. 
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Förord 
Varför skriver man en uppsats? En av mina kloka handledare sa till mig, att man alltid kan 

hitta författarens egen person i en berättelse. Anledningarna till att jag har skrivit denna 

uppsats är fler. Drivkraften är helt enkelt, att jag tycker att det här området är spännande och 

relevant.  

 

Framför dig har du nu en C-uppsats om chefers vardag. Jag hoppas, att den kan väcka tankar 

kring den livsstil som inte bara chefer utan så många av oss har idag, en livsstil som uppsatsen 

kanske kan peka på som en orsak till hur vi och våra arbetsplatser mår. Det är med sorg och 

förundran men även med viss förtröstan som jag inser, att vi är många som sitter i samma båt. 

Några av oss blir sjuka andra inte.  

 

Jag vill börja med att tacka mina intervjupersoner, fem begåvade chefer, som alla har varit 

mycket frikostiga med sig själva och delat med sig av sina egna liv. Med hjälp av er har jag 

fått möjligheten att skriva den uppsats om yrkesliv och hälsa som jag länge har velat skriva. 

Jag vill även rikta ett stort tack till mina handledare Agneta Sunder och Urban Bergsten samt 

till mina närmaste som har varit ett stort stöd längs resans väg. 

 

 

 

Lotta Lejdeborn 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

I en enkätundersökning, där omkring 1000 chefer svarade, ansåg endast 6 ‰, att de hade ett 

liv helt i balans. Sex av tio uppgav att de hade stora eller mycket stora brister gällande 

balansen i tillvaron.1 Kan detta verkligen stämma?  

 

Idén till denna uppsats föddes i efterdyningarna av ett arbetsplatsförlagt projektarbete hösten 

2004. Projektet syftade till att starta upp en dialog kring den psykosociala arbetsmiljön i en 

organisation. Efter avslutat projekt var det framförallt samtalen med min uppdragsgivare, den 

aktuelle chefen, som lämnade det största intrycket. De bestående tankarna var: Hur mår denne 

chef? Hur ska han orka vara ledare under rådande omständigheter? Dessa funderingar i 

kombination med min egen arbetslivserfarenhet och ett eget intresse för stressrelaterade 

frågeställningar resulterade sedan i denna C-uppsats. 

 

Kanske är vi fler som, rättvist eller ej, ser chefer som ambitiösa individer, som jobbar mycket 

och som vi förväntar oss ska kunna hantera i princip vad som helst som dyker upp. Samtidigt 

har dessa personer grundläggande behov precis som alla andra och måste således även ta hand 

om sig själva. Chefer är också människor, och det är utifrån detta faktum som uppsatsen tar 

sin utgångspunkt.  

 

Den här uppsatsen om chefer studerar inte ledarskap eller ledaregenskaper. Uppsatsen 

fokuserar istället på förutsättningarna för att, oberoende av ledarstil, personliga färdigheter 

etc., kunna utföra ett så bra arbete som möjligt. Utgångspunkten är att dagsform, dvs. hur vi 

mår och känner oss, och prestationsförmåga både hänger ihop och spelar en viktig roll för en 

persons yrkesutövande. I uppsatsen har fem chefer ombetts att berätta om hur det är att vara 

chef. Detta har de gjort utifrån ett tjugofyratimmarsperspektiv.  

 

Helhet och vardag är centrala begrepp i denna uppsats, som har för avsikt att studera dessa 

chefers berättelser ur ett hälsoperspektiv. I följande avsnitt kommer begrepp, som är viktiga 

för de fortsatta resonemangen, att gås igenom. 

                                                 
1 Insight Lab, 6 av 10 chefer upplever bristande balans i livet, 2005-06-16, <http://www.insightlab.se/news.asp> 
(2005-06-21)  
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1.2 Bakgrund 

Orden hälsa och stress används flitigt idag. Att båda dessa begrepp är tvetydiga, om de inte 

definieras, kanske man inte så ofta reflekterar kring. De kan helt enkelt betyda olika saker för 

olika människor. Eftersom båda begreppen är centrala i analysen av intervjumaterialet, är det 

nödvändigt att inledningsvis klargöra och definiera dem samt att redogöra för hur de kommer 

att användas i uppsatsen. Hälsodefinitionen kan ses som en grund på vilken uppsatsen vilar 

och utgör en utgångspunkt för analysen av intervjumaterialet. Stressfysiologins konsekvenser 

för hälsa och beteende utgör ett viktigt perspektiv i uppsatsen. 

1.2.1 Hälsa – en humanistisk ansats 

En av anledningarna till varför det är viktigt att definiera begreppet hälsa är, att den innebörd 

man lägger i det blir avgörande för hur man i slutänden kommer att bete sig för att uppnå 

hälsa. Det gäller på såväl individ-, organisations- som samhällsnivå. 

 

Likställer man till exempel hälsa med ett tillstånd av ”frånvaro av sjukdom”, som är det 

förhållningssätt som återfinns inom biomedicinska hälsoteorier och som har sin utgångspunkt 

inom medicin- och naturvetenskapen,2 kommer fokus för att uppnå hälsa att ligga på att bota 

och förebygga sjukdom. Betraktar man istället hälsa som en resurs för individen, vilket är den 

grundsyn på hälsa som används i uppsatsen, ligger fokus istället på individens 

handlingsförmåga, målsättningar och välbefinnande.3, 4 Detta senare sätt att se hälsa på, som 

återfinns inom de humanistiska hälsoteorierna, beskriver hälsa som något mer än frånvaro av 

sjukdom.5 Malmström formulerar detta på följande sätt: ”God hälsa är inte bara frånvaro av 

sjukdom, utan närvaro av friska funktioner i kroppen och själen. God hälsa är inte något man 

självklart har till dess man drabbas av sjukdom. Likväl som sjukdomar uppstår och utvecklas 

är friskhet en process som kan vara mer eller mindre igång i varje givet ögonblick.”6 De 

biomedicinska teorierna, som vanligen utgår från en patogen* grundsyn, och de humanistiska 

                                                 
2 Jennie Medin, Kristina Alexandersson, Begreppen hälsa och hälsofrämjande: En litteraturstudie (Lund: 
Studentlitteratur, 2000), ss. 42-46. 
3 Lennart Nordenfelt, Livskvalitet och hälsa: Teori och kritik, andra upplagan (Linköping: Linköpings 
Universitet, 2004), s. 81. 
4 Medin, s. 47. 
5 Ibid., s. 46. 
6 Clas Malmström, Charlie Nihlén, Positiv stress: Leda och utveckla med hälsokompetens (Stockholm: Liber, 
2002), s. 26 ff. 
* Patogen av grek. Pathos (lidande) och genesis (uppkomst, utveckling) 
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teorierna, som har en salutogen** grundsyn, både utesluter och kompletterar varandra 

beroende på sammanhang. Det viktiga är att tydliggöra, att valet av definition öppnar upp för 

olika typer av resonemang. I detta fall ger det ena valet ett fokus på sjukdomar och det andra 

ett fokus på hur hälsa skapas.  

 

Inom den humanistiska synen på hälsa blir hälsa en förutsättning bland andra, för att vi skall 

kunna prestera i vardagen. Individuell handlingsförmåga ses här som något centralt. Hälsa är 

inte heller ett statiskt tillstånd, utan den personliga upplevelsen av hälsa varierar ständigt. 

Detta innebär också att en persons hälsa kan påverkas. Med hjälp av begreppet 

hälsokompetens formulerar Malmström tankar kring detta: ”Hälsokompetens går ut på att 

förstärka personlig energitillgång, entusiasm, stresstålighet, uthållighet och välbefinnande, 

genom att medvetandegöra hur det går till att aktivt upprätthålla god hälsa och höggradigt 

välbefinnande i vardagen.”7 Hälsa handlar om hur man mår och hur man känner sig. Sjukdom 

betraktas inom dessa teorier som ett objektivt diagnostiserat tillstånd, medan ohälsa ses som 

individens egen subjektiva upplevelse av sjukdomen.8 Vidare ses sjukdom endast som en av 

flera möjliga orsaker till ohälsa. Personliga problem är en annan.9  

 

Inom den humanistiska inriktningen återfinns den holistiska hälsoteoribildningen, och där 

hittas följande definition av hälsa, som är den definition som kommer att användas i 

uppsatsen:  

 

”Att ha hälsa är att ha förmågan att åstadkomma det som är högprioriterat i ens liv.”10

 

Med högprioriterat avses här den livskvalitet som en person önskar, dvs. de värden som man 

vill fylla livet med.11 Inom denna teoribildning läggs fokus på människan ur ett 

helhetsperspektiv och på hennes handlingsförmåga i de sammanhang där hon finns.12  

                                                 
** Salutogen av lat. salus (hälsa)  
7 Malmström, s. 16. 
8 Medin, s. 73. 
9 Nordenfelt, s. 83. 
10 Ibid., s. 86. 
11 Claes Trollestad, ”Den hälsosamma organisationen: Om att utveckla såväl mänsklig som ekonomisk tillväxt”, 
i Friskfaktorer i arbetslivet, Kenneth Abrahamsson, Gunilla Bradley, Tomas Brytting, Tuula Eriksson, Jan 
Forslin, Maggie Miller, Birgitta Söderlund, Claes Trollestad (Prevent: Stockholm, 2003 a), s. 156. 
12 Medin, s. 47. 
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1.2.2 Stress 

Ordet stress har idag blivit näst intill utslitet. Dilemmat med det formulerar Theorell så här: 

”Ordet stress har idag fått så många betydelser för olika människor att det nästan blivit svårt 

att använda.”13 Det blir därför nödvändigt att tydliggöra, hur begreppet kommer att användas 

här. I uppsatsen definieras stress som: ”De psykologiska och fysiologiska reaktioner som 

uppträder vid yttre eller inre påfrestningar och som till följd därav ger upphov till 

funktionsförändringar av potentiellt patologisk natur.”14 Av detta följer att stress utgörs av 

reaktioner inne i kroppen. Dessa bör inte förväxlas med de stressorer, dvs. de stimuli som 

utlöser stressen. Hur stressreaktionerna i detalj ser ut, rent fysiologiskt, faller utanför ramen 

för uppsatsen. Här är det istället konsekvenserna av dessa reaktioner som ges ett större fokus. 

Det är dock relevant att här lyfta fram, att stress är något som kan komma att påverka 

individens hälsotillstånd, särskilt om stressreaktionen är långvarig, kraftig eller frekvent och 

om den inte efterföljs av adekvat återhämtning. Ibland används uttrycken negativ och positiv 

stress. Detta sätt att förhålla sig till begreppet kan utifrån vald definition bli missvisande, då 

det riskerar att föra tankarna till det som utlöser stressen och inte till själva stressreaktionerna 

i kroppen eller till konsekvenserna av dessa. För att undvika missförstånd används istället 

termerna funktionell och dysfunktionell/icke-funktionell stress i uppsatsen.15, 16 Det är viktigt 

att se, att en och samma stressreaktion kan vara nödvändig eller till och med livsviktig på kort 

sikt (funktionell) men att den, om den blir långvarig, återkommande eller är kraftig, kan leda 

till sjukdom, skada eller oönskat beteende (icke-funktionell/dysfunktionell).  

 

Utan förmågan att kunna reagera på faror skulle människosläktet troligen ha dött ut för flera 

tusen år sedan.17 Idag kan dock det, som en gång i tiden var en ändamålsenlig 

överlevnadsreaktion, i många situationer istället bli en belastning. Stressreaktionen innebär en 

mobilisering av resurser, där individen förbereds för en fysisk ansträngning för att fly eller att 

kämpa. Investeringar i långsiktig hälsa och överlevnad, såsom underhåll, återuppbyggnad och 

reproduktion, ställs tillfälligt åt sidan. Resurser styrs om och ställs in på kortsiktig överlevnad. 

Om detta tillstånd blir långvarigt eller ofta återkommande kommer denna omprioritering av 

resurser att få konsekvenser för individen. Sömnstörningar, energiproblem och olustkänslor är 
                                                 
13 Töres Theorell,”Stress - En vetenskaplig utmaning”, i Källa 52: Jäktad, pressad – utbränd? – Forskare 
diskuterar strategier mot skadlig stress, red. Gun Leander (Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 2000), s. 12. 
14 Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan (Stockholm: Natur och Kultur, 2002), s. 41. 
15 Ibid., s. 41. 
16 Martin Krauklis, Ola Schenström, Utbrändhet den nya folksjukdomen (Johanneshov: Larsonförlag, 2001), 
s. 59. 
17 Lennart Levi, Stress och hälsa 2000 (Stockholm: Skandia, 2000), s. 8. 
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vanliga varningssignaler för individen.18 Andra tecken på att kroppen har ”utsatts för” för 

mycket stress är en ökad frekvens av huvudvärk, ökad muskelspänning med värk i exempelvis 

nacke och axlar som följd, återkommande infektioner och förkylningar, mag-tarmproblem, 

hudbesvär, hjärtklappning, rastlöshet, aggressivitet med olika grad av irritation och 

fientlighet, uppgivenhet i form av initiativlöshet och håglöshet etc. 

 

Vid långvariga stresstillstånd påverkas även människans mentala funktioner. Exempelvis 

påverkas individens minne, koncentrationsförmåga och uppmärksamhet negativt.19 När 

stressen ökar minskar även kreativitet och flexibilitet. Vi blir också mindre empatiska.20 Att 

stress inte bara får konsekvenser för den enskilda, utan också påverkar hur vi fungerar i andra 

sammanhang, blir en direkt följd av detta. ”Idéer och tankar som skulle ha kunnat förbättra 

en organisations eller ett företags framtidsscenario och konkurrenskraft formuleras helt 

enkelt inte. Kreativa möten mellan människor prioriteras inte. Alla springer fortare i sin 

stressfåra, som blir djupare och djupare”21, menar Arnetz. 

 

Stress kan också leda till ”självmedicinering”. Exempel på detta kan vara att man börjar att 

röka mer, att man dricker för mycket alkohol eller att man tröstäter.22 Burell menar, att ”en 

stressad människa glömmer bort att vårda sin kropp, hon försummar grundläggande 

biologiska behov som sömn, mat, rörelse, dagsljus och trevligt umgänge. Omvänt gäller att 

positiva hälsovanor minskar stressupplevelsen.”23 Hon menar också, att ”en vanlig effekt av 

långvarig stress är att individen inte längre har tålamod nog att njuta av sådant som tidigare 

bidrog till livsglädje: sinnesro, samvaro, skönhet, lekfullhet, kultur.”24

 

Långvariga stresstillstånd är just långvariga, och många av symtomen kommer smygande. I 

och med att detta är en långsam process, är det svårt för individen att själv lägga märke till de 

förändringar, som i slutänden kan komma att påverka individens hälsa negativt på grund av 

exempelvis nedsatt livskvalitet, trötthet eller sjukdom. 

                                                 
18 Aleksander Perski, Ur balans: Om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till ett balanserat liv (Stockholm: 
Bonnier Fakta, 2002), ss. 53-55. 
19 Währborg, s. 87. 
20 Bengt Arnetz, Rolf Ekman, Stress – Molekylerna, individen, organisationen, samhället (Stockholm: Liber, 
2002), ss. 301f. 
21 Ibid., ss. 300f.  
22 Ibid., s. 55.  
23 Gunilla Burell, ”Kan man förändra sitt stressbeteende”, i Källa 52: Jäktad, pressad – utbränd? – Forskare 
diskuterar strategier mot skadlig stress, red. Gun Leander (Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 2000), s. 60. 
24 Ibid., s. 63. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva fem chefers vardag samt att diskutera och 

problematisera denna ur ett hälsoperspektiv.  

1.3.1 Frågeställningar 

• Hur beskriver cheferna sin vardag? 

• Är den vardag som beskrivs förenlig med hälsa över tiden? 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt och metodval 

Redan på idéstadiet stod det klart, att personliga berättelser och tolkningar av dessa skulle stå 

i centrum i uppsatsen. Eftersom den egna erfarenheten av att arbeta med målgruppen chefer 

delvis var något nytt, var det nödvändigt, att arbetet med uppsatsen skulle få vara en flexibel 

lärprocess. En viktig utgångspunkt för arbetet var också att den egna förförståelsen, inom 

framför allt hälsoområdet, skulle få vara en tillgång i uppsatsen. För att kunna närma sig 

ämnesområdet och frågeställningarna på ett adekvat sätt valdes därför ett hermeneutiskt* 

förhållningssätt, med reflekterande inslag, och en kvalitativ arbetsmetod. Det kvalitativa 

förhållningssättet tillåter en flexibilitet i upplägget och ger dessutom möjlighet till ett önskat 

djup i materialet.25  

 

Intervjuer, i form av undersökande samtal, användes som metod för datainsamling. Den 

kvalitativa intervjun tillåter ett relativt fritt samtal, där intervjupersonen, utifrån givna ramar, 

är med och påverkar samtalets utveckling.26  

  

”Genom intervjun kan man nå de inre världarna,  
det universum som varje människa rymmer.”27 Eva Fägerborg 

2.2 Deltagare 

Utifrån uppsatsens omfattning bedömdes fem personer vara ett lagom antal deltagare. Chefer i 

åldern 30-45 år, på olika organisatoriska nivåer, valdes som målgrupp. Att göra en 

avgränsning, med avseende på var i karriären och i livet man befinner sig, ansågs relevant för 

att på så sätt erhålla en något mer homogen urvalsgrupp. Gruppen är relativt ny i sin yrkesroll, 

men har framför allt en stor del av sitt yrkesverksamma liv framför sig. Både kvinnor och 

män har intervjuats.  

 

Följande kriterier låg som grund för urvalet: 

 
                                                 
* Hermeneutik: Tolkningslära 
25 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
(Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 88f. 
26 Ibid., s. 110. 
27 Lars Kaijser, Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 61. 
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• Född under perioden 1960 till 1975, dvs. 30-45 år 

• Utbildning på högskolenivå 

• Ekonomiskt ansvar 

• Personalansvar 

 

Den första kontakten med deltagarna togs via e-post. De tillfrågade inbjöds individuellt till ett 

samtal kring ”Hur det är att vara chef”. Någon närmare beskrivning av uppsatsens syfte eller 

upplägg gjordes inte vid detta tillfälle. Efter visat intresse att deltaga, följdes denna kontakt 

upp med ett telefonsamtal. Urvalet är ett bekvämlighetsurval och deltagarna har hittats i eller 

med hjälp av mitt personliga nätverk. 

2.3 Intervju – undersökande samtal 

Deltagarna söktes upp i sin vardag, på en av dem själva vald plats, för en 45-60 minuter lång 

intervju. Intervjuerna, som genomfördes under våren 2005, inleddes med en kortare 

introduktion till uppsatsen och intervjun. Intervjupersonen informerades om uppsatsens tänkta 

fokus, dvs. ”hur det är att vara chef” och att samtalet skulle utgå från deras egna beskrivning 

om ”en vanlig dag.” Intervjuerna hade en låg grad av standardisering och strukturering.28 

Intervjuaren följde upp och fördjupade intervjupersonernas berättelser med frågor och 

följdfrågor inom ett antal temaområden (se Bilaga 1- Samtalsstöd). Något standardiserat 

frågeformulär användes inte.29 Deltagarna, som inte hade erhållit några detaljer om 

intervjuerna i förväg och således var ”oförberedda”, uppmanades att vara spontana i sina 

reflektioner.  

 

Vid samtalets början informerades deltagarna om, att de när som helst fick avbryta samtalet, 

att de fick avstå från att svara på frågor samt att det färdiga materialet skulle vara 

konfidentiellt. Samtalen spelades in med hjälp av en bandspelare försedd med en separat 

mikrofon och transkriberades sedan ordagrant. Bandupptagningen kompletterades med 

stödanteckningar för framförallt följdfrågor. 

                                                 
28 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 61f. 
29 Kaijser, s. 63. 
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2.4 Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i bibliotekskatalogerna på Arbetslivsinstitutet, på 

Handelshögskolan i Stockholm, på Stockholms Universitet samt på Stadsbiblioteket i 

Stockholm. För detaljerade uppgifter om sökord, söksträngar, antal träffar etc. (se Bilaga 2). 

 

Då området är tvärvetenskapligt, har sökningar gjorts inom flera vetenskapliga discipliner. 

Litteratur har sökts inom områdena ledarskap, arbetsliv, fysiologi och hälsa. Inom ledarskaps- 

och arbetslivslitteraturen har avgränsningen till svensk litteratur och svenska studier gjorts, då 

en nationskontext har känts viktig.30  

2.5 Bearbetning och analys  

Intervjumaterialet har bearbetats genom upprepad genomläsning av de transkriberade 

intervjuerna. För uppsatsen relevanta tankar, tankegångar och personliga exempel rörande 

hälsa och livskvalitet har sedan plockats fram ur materialet både i form av citat men även som 

referat, där så har ansetts nödvändigt. Materialet har sedan ställts mot tidigare forskning och 

litteratur, men framförallt har materialet i sig lyfts fram, då detta är en del av uppsatsens syfte. 

 

Under arbetet med uppsatsen har stor vikt lagts vid att visa, att det finns viktig information i 

såväl helhet som i enstaka detaljer. De enskilda intervjuerna har därför getts individuellt och 

omfattande utrymme. Möda har också lagts på att problematisera återkommande teman från 

de fem intervjuerna. Fokus på både delar och helhet har således varit nödvändigt under såväl 

bearbetning som analys. 

2.6 Förförståelsen - den egna utgångspunkten  

Att stress kan leda till sjukdom och att någon garanti inte finns för att individen själv kommer 

att vara i stånd att avgöra, när gränsen för detta närmar sig, är den personliga utgångspunkt, 

som gett upphov till mest självreflektion och kritisk granskning av det egna syftet med 

uppsatsen under arbetets gång.  

 

Förförståelsen inom det aktuella området är färgad av den egna yrkeslivserfarenheten som 

civilingenjör i IT-branschen under åren kring millennieskiftet och av det intresse för frågor 

                                                 
30 Peter Nilsson, Ledarutveckling i arbetslivet (diss. Umeå: Pedagogiska Institutionen vid Umeå Universitet, 
2005), s. 24f. 
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kring yrkesliv, hälsa och livsstil, som väcktes under den tiden. Den egen förförståelse är också 

starkt influerad av riskerna med långvarig stress och hög arbetsbelastning. 

2.7 Validitet och generaliserbarhet 

Att närma sig uppsatsens syfte och frågeställningar med hjälp av ett kvalitativt 

förhållningssätt och med intervjuer som mätmetod har känts adekvat. Det som skulle 

undersökas har också undersökts. Möda har lagts på att beskriva tillvägagångssätt och 

förförståelse så utförligt som möjligt. Studiens upplägg, med ett mindre antal intervjuer med 

en låg grad av styrning, gör studiens generaliserbarhet svår att uttala sig om.  

 

Uppsatsens avsikt har varit att beskriva fem chefers vardag. Detta har gjorts med hjälp av 

chefernas egna beskrivningar av sin vardag. Den utsträckning, med vilken intervjuarens egen 

förförståelse har färgat datainsamlingen i själva intervjusituationen, anses ha minskats genom 

att intervjupersonerna inom givna ramar har fått påverka intervjuns inriktning. Om 

intervjuerna hade haft en högre grad av styrning, hade det slutgiltiga intervjumaterialet 

eventuellt sett annorlunda ut. Frågan är dock om det hade givit en ”sannare” bild av 

verkligheten. Genom att istället låta de intervjuades egen bild av sin vardag växa fram, anses 

validiteten i studien ha stärkts.  

 

Intervjuerna har varit studiens ”mätinstrument”. Validiteten kan ha påverkats av att 

intervjuaren är ny i intervjusituationen.31 För att öka validiteten spelades intervjuerna in på 

band, vilket möjliggjorde en upprepad avlyssning av intervjuerna. Ljudkvaliteten på 

inspelningarna uppfattades som god. Genom inspelningen av intervjuerna fick intervjuaren 

möjlighet till en återkoppling av själva intervjusituationen.  

 

Förhållandet mellan närhet och distans i intervjusituationen kan, på gott och ont, ha påverkats 

av det faktum, att intervjupersonerna sedan tidigare var kända för intervjuaren. Detta gäller 

för samtliga intervjupersoner utom för Annika. Denna omständighet möjliggjorde en önskad 

närhet i intervjuerna. Risken finns dock, att intervjupersonen i denna typ av situation inte 

känner sig tillräckligt anonym, vilket kan leda till att personen väljer att inte dela med sig av 

viss typ av information. Huruvida så har varit fallet här är svårt att säga men bör ändå 

nämnas. 

                                                 
31 Patel, ss. 86-88. 

14 



 

I strävan efter att få fram intervjupersonens egen uppfattning och för att minimera risken för 

att intervjupersonerna medvetet eller omedvetet försöker att leva upp till förväntningar, som 

de tror att intervjuaren har på dem,32 har intervjuerna inte utgått från hälsobegreppet utan från 

intervjupersonernas egen vardag. Detta var ett ställningstagande, som gjordes tidigt under 

arbetet med uppsatsen för att undvika en medveten/omedveten önskan om att vilja leva upp 

till bilden av att vara hälsosam. Hälsoperspektivet anlades istället under bearbetningen och 

analysen av det insamlade materialet. Även om hälsobegreppet inte hade en central roll under 

intervjuerna, har det inte undvikits. Intervjupersonerna informerades också om intervjuarens 

bakgrund som blivande hälsopedagog.  

 

Handledningen av uppsatsen har skett i reflekterande form med två handledare med bakgrund 

inom hälsopromotion och ledarskap samt med ytterligare en hälsopedagogstuderande. Detta 

har bidragit till att stärka arbetsprocessen, bland annat då denna handledningsform har 

möjliggjort reflektion kring den egna förförståelsen och också givit möjlighet till olika 

infallsvinklar. 

                                                 
32 Patel, s. 87f. 
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3. Resultat 
I uppsatsen har två perspektiv använts för bearbetning och presentation av intervjumaterialet. 

Inledningsvis har ett helhetsperspektiv valts, i vilket varje enskild intervju har sammanfattats. 

Sammanfattningarna, som återfinns i avsnittet Den individuella berättelsen, syftar till att lyfta 

fram helheten i varje samtal och därigenom ge en kortare presentation av den intervjuade 

personen. Sammanfattningarna blir oundvikligen tolkningar av materialet, bland annat 

eftersom endast delar av intervjuerna lyfts fram. Så långt som möjligt sker dock inte någon 

diskussion av materialet i detta avsnitt.  

 

I sammanfattningarna har de ingående delarna fått stå tillbaka för helheten. Några av dessa 

delar har samlats ihop i avsnittet Vardagen, som utgör det andra bearbetningsperspektivet. 

Uppsatsen tittar här närmare på några av de delar av vardagen, som de intervjuade har berört 

direkt eller indirekt. Här presenteras intervjupersonernas reflektioner i citatform under 

gemensamma rubriker. I och med att helheten först har presenterats är förhoppningen att 

delarna och de personliga citaten på så vis får en större innebörd och relevans.  

 

I presentationen av intervjumaterialet har intervjupersonernas konfidentialitet varit av högsta 

prioritet. Av den anledningen presenteras endast sådana personliga uppgifter, som har känts 

ytterst nödvändiga för att ge en korrekt bild, såsom kön, civilstånd, barn etc. Exakt ålder, 

utbildning, antal barn, typ av företag och exakt befattning är några av de uppgifter, som inte 

återges i uppsatsen. Namnen, som presenteras i uppsatsen, är av denna orsak fingerade. De 

intervjuade personerna arbetar antingen inom näringsliv eller offentlig sektor med 

chefsbefattningar inom ekonomi, produktion, marknadsföring och konsultverksamhet. De har 

ett personalansvar för 3-25 stycken personer och har arbetat i chefsposition i upp till tio år. 

Intervjupersonerna är mellan 30 och 45 år gamla. 

 

För att öka tydligheten i de olika avsnitten återges några citat vid mer än ett tillfälle. Detta 

beroende på att de aktuella citaten innehåller mer än en aspekt. 

3.1 Den individuella berättelsen  

Nedan följer sammanfattningar av intervjuerna. Sammanfattningarna presenteras i den 

ordning som intervjuerna genomfördes.  
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3.1.1 Adam 

Vid intervjutillfället hade Adam inte någon chefsbefattning, något som han dock har haft och 

som han ser sig själv ha i framtiden. Han betonar dock, att det har varit nyttigt att under en tid 

ha en annan typ av anställning. Under sin chefsperiod var Adam sambo. Idag är han gift och 

har barn. Detta samtal präglades av episoder från tiden som chef och reflektioner kring det 

egna ledarskapet. 

 

Adam målar upp en bild kring hur han som relativt ung, på en hög chefsbefattning, fick axla 

ett stort ansvar under något som kom att bli en turbulent tid för företaget. Hans föregångare 

”gick in i väggen.” Tankar kring att vara ung chef, i många fall yngre än de personer som man 

är chef över och den oundvikliga utmaning som detta kan innebära, dök upp under samtalet. 

”Jag tror att man måste vara beredd på, att om man är ung, så kommer man alltid att i vissa 

läger bemötas med skepsis”, säger han. Han berättar om hur han arbetade för att öka 

motivationen hos sina anställda. Han berättar också om vikten av att vara envis i sitt ledarskap 

och att inte ge sig. ”En lärdom är väl att, när man tycker att man har gått runt och pratat, 

man har försökt vara tydlig, man har lyssnat, man har försökt att ge feedback på deras 

kommentarer, så gör man aldrig tillräckligt.” Adam berättar om tuffa tider, där han behövde 

avskeda folk. Han talar om att han ville ha ett arbetsklimat med ”högt i tak”, något som ibland 

blev jobbigt. ”Jag försökte köra enligt devisen, att det är högt i tak och då måste man försöka 

att leva upp till det och det är också jobbigt ibland. […] Jag körde väl min stil och sen så 

inser man ju, att alla tycker inte att det är bra när man är rak. Jag vet en person, som mer 

eller mindre började gråta, när jag var så rak i min kritik. Och då är jag ganska noga, när 

jag ger kritik, att den är sakligt underbyggd”, säger han. 

 

Under intervjuns gång växer bilden av en stor arbetsbelastning med många resor och långa 

dagar fram. Den här perioden i Adams liv gav inte mycket utrymme för annat än jobb. Detta 

var något som blev jobbigt för hans sambo, hans nuvarande fru. Adam berättar, att han under 

en period gick till jobbet efter endast fyra, fem timmars sömn, något som blev en vana, som 

han inte ifrågasatte. Adam beskriver chefsrollens två sidor. Han säger: ”Det som jag är mest 

glad över idag är, att jag fick det där jobbet så tidigt i mitt liv. […] Jag insåg ganska snabbt, 

att man fick väldigt bra lön och en väldigt bra kompensationsstruktur, men att det fanns en 

väldigt stor avigsida också, som man ibland kanske inte ser, när man strävar mot någonting. I 

och med att man har fått det rätt tidigt, tror jag att jag personligen har insett, att det är 
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många värden i livet som kanske är viktigare och som förhoppningsvis gör mig till en bättre 

chef.”  

 

Not. Under uppsatsens skrivande är Adam tillbaka i en chefsbefattning. 

3.1.2 Henrik 

Henrik är en gift småbarnsfar. Barnen går på dagis och hans fru har en egen karriär. Henriks 

fru arbetade fram till för några veckor sedan 80 %, men idag arbetar båda två heltid. Henrik 

har ledarerfarenhet från andra företag och har också prövat att under en period inte arbeta i 

arbetsledande befattning. Ett avbrott som han tycker var nyttigt och som han inte ångrar. 

Henrik har valt sitt nuvarande arbete medvetet, eftersom han ville tillbaka till en 

arbetsledande ställning. 

 

Samtalet med Henrik kretsar kring själva arbetsdagen. Det handlar om den energi som krävs 

för att göra ett så bra jobb som Henrik vill. Han berättar, att det på sista tiden har varit många 

tuffa dagar. Men på det hela taget känns jobbsituationen optimistisk, då han har genomfört ett 

antal förändringar, som om de faller väl ut, kommer att lätta hans arbetsbörda eller i alla fall 

frigöra tid, så att han äntligen kan få börja arbeta med sådant som han tycker egentligen borde 

vara hans jobb. Mycket tid har gått åt till olika typer av projekt, som faller på honom i och 

med att hans tjänst innebär, att han är litet av spindeln i nätet. Dessa projekt tar tid som gör att 

han känner, att han inte är tillräckligt tillgänglig för sin personal. 

 

Henrik berättar om en stor arbetsbörda, som på sista tiden inte lämnat mycket energi över för 

egna aktiviteter och för familjen. Han beskriver en vardag med vissa rutiner men stor 

flexibilitet till exempel avseende arbetstider. Utan möjlighet till flexibla arbetstider skulle 

Henrik och hans fru få det svårt att få ihop vardagen med lämning och hämtning av barn på 

dagis. På frågan om hur mycket han arbetar svarar han: ”Ja, jag vet inte. Jag har faktiskt inte 

koll, men säg att jag kanske jobbar tio timmar om dagen eller något sådant. Sen är det 

skillnad på arbetad timma och arbetad timma också. I den här rollen, den här typen av jobb, 

jag sitter inte och klagar, men det är rätt så tuffa timmar. Det är inte något jobb, där man 

sitter på kammaren och kan reflektera och fundera och så där. Det är inte de timmarna. Jag 

kommer inte ihåg, när jag hade en lunch på över en halvtimme senast.” Henrik lever på 

hoppet och är övertygad om att det blir bättre sen. Att det fungerar med familjen är, enligt 
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Henrik, delvis på grund av flextiden. Målet är att dela på ansvaret för hemmet. De tio 

arbetstimmarna infaller någon gång mellan klockan 5:30 och 22-tiden. Efter en arbetsdag är 

Henrik jättetrött och som han säger: ”Det är bara att inse, att så är det. Det är inget att sticka 

under stol med.” Att hinna med något mer är svårt. 

3.1.3 Charlotte 

Charlotte har omkring 10 år i ledande befattning bakom sig. Vid intervjutillfället innehar hon 

inte en chefstjänst. Det är inte ett eget val utan en konsekvens av en nyligen genomförd 

omorganisation. Detta avbrott i ”chefskarriären” ser dock Charlotte som en möjlighet, om än 

oönskad, till reflektion över det egna ledarskapet. Charlotte är sugen på ett nytt jobb i 

arbetsledande position. Hon lever idag ensam och har inga barn. 

 

Samtalet med Charlotte pendlar mellan en typisk dag vid den förra tjänsten som chef och hur 

hennes vardag ser ut idag, när hon inte är chef. Beskrivningen av chefstjänsten ger en bild av 

en vardag fylld av olika möten och förberedelser av dessa, ett ständig flöde av att ”diskutera, 

informera, ta hem, gå vidare”. Hon berättar om arbetsdagar på i snitt 10-12 timmar och att 

arbete på helgerna var vanligt. Charlotte säger att, när det var mycket på jobbet, orkade hon 

inte göra någonting annat än att jobba. Trots det höga tempot och den stora arbetsbelastningen 

är det arbetsglädjen som är den röda tråden i detta samtal. Så här säger hon: ”Vi fick väldigt 

mycket positiv feedback ifrån alla håll. Det är ju energigivande och sen tyckte jag, att jobbet 

var oerhört stimulerande”. Charlotte har flera exempel på reflektioner över det egna 

ledarskapet, som hon har gjort under det år, då hon inte varit chef utan haft en chef. Bland 

annat lyfter hon upp det vardagliga fikandet, som hon idag har fått upp ögonen för, som ett 

bra sätt att vara tillgänglig för sin personal. När hon talar om ledarrollen, berättar hon om den 

balansgång, som det medför att ha en befattning som innebär, att man arbetar både operativt 

och som arbetsledare och svårigheten att prioritera. Det operativa arbetet har många 

deadlines, som gör att det blir gjort, medan själva ledaruppgifterna ibland blir lidande. Ändå 

är det arbetet med att få gruppen att fungera, så att den kan göra ett bra jobb, som Charlotte 

tycker är roligast med sitt arbete. Hon beskriver det så här: ”Det är roligt att vara ett team 

som jobbar. Jag tycker, att det är kul att vara teamledaren, att få det här gänget att jobba mot 

samma mål och tillsammans lägga upp målen givetvis också. Sen är man ganska styrd utifrån 

också. Men att få till att folk mår bra men ändå producerar saker och att man får till en enhet 

som har ett bra rykte. Det är kul!”. Idag jobbar Charlotte inte alls lika mycket. Någon timmes 
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övertid kan det nog bli men inte som förut. Den extra tiden kan hon idag viga till sina vänner, 

sin häst och övriga fritidsintressen. Den stora arbetsbelastningen och den glädje, som arbetet 

har givit och de drivkrafter, som Charlotte har kring detta, har även en annan sida, som hon 

delar med sig av, när vi pratar om sådant som man inte hinner med, om man arbetar väldigt 

mycket. Så här löpte samtalet kring denna sida (med utgångspunkten i att jobbet var oerhört 

stimulerande): 

 

Intervjuare:  Vägde det upp det som man inte hann med? 

Charlotte:  Då tyckte jag nog det egentligen. Fast idag, när man ser i backspegeln, kan 

jag egentligen undra, om man inte har missat saker egentligen, när man har 

jobbat så mycket som jag har gjort. 

Intervjuare:  Vad är det man missar? 

Charlotte: Familj, vänner, barn och hela det paketet. Man har egentligen jobbat den 

perioden. 

 Man har egentligen inte varit så, ja man har inte prioriterat det här med att 

kanske träffa någon… Det kan jag nog, när jag tittar tillbaka i backspegeln 

ifrågasätta, om det var värt det. 

 

Charlotte säger att, om hon framöver tar ett nytt ledarjobb, skall hon försöka se till att ha en 

bättre balans mellan livets olika delar än vad hon har haft tidigare. 

 

Not. Charlotte är i skrivande stund tillbaka i en chefsbefattning. 

3.1.4 Annika 

Annika är mamma med barn i skolåldern. Hon är frånskild och har barnen hos sig halva tiden. 

Annika arbetar heltid och är just på väg in i ett nytt jobb. Hon har flera olika chefsbefattningar 

bakom sig. Dessa har delvis varvats med befattningar utan ledningsansvar.  

 

Annika inleder samtalet med att berätta, att hon delar upp livet i före och efter – före och efter 

en period av utbrändhet. När hon beskriver sin dag, sitt dygn, är det ett dygn fullt av struktur. 

Samtalet handlar mycket om att förhålla sig till livet, både jobb- och privatliv. Annika 

reflekterar både kring hur det är idag och hur det var tidigare. Livet tidigare, dvs. livet före 

utbrändheten, var ett liv styrt av en lång ”att-göra”-lista, dålig sömn och långa, pressade 
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arbetsdagar. Den jobbiga process som utbrändheten sedan ledde till innebar att hon blev 

tvungen att tänka igenom hur hon ville ha sitt liv. Idag upplever hon att hon har ett liv i 

balans. Vardagen utmärks av aktiva och medvetna val, varav det ena har inneburit ett byte av 

arbetsplats. Samtalet handlar om att styras inifrån och den positiva känslan av kontroll som 

det ger Annika, som till stora delar är nöjd med sitt liv idag. Annika berättar också, att ”det 

har blivit viktigare också med att jag gör saker som jag tycker är roligt”. Hon har idag 

fritidsintressen som hon ägnar sig åt. Hon träffar vänner och har idag en annan relation till 

barnen. Hon är också glad, att hon idag kan säga, att en av de stora vinsterna med 

utbrändheten och dess konsekvenser är, att hon inte för vidare ett stressat beteende på sina 

barn. Lite dåligt samvete har hon, att hon inte tar bättre hand om sig fysiskt. Med fysiskt 

menar hon, att hon borde röra på sig mer. Hon har ”inte riktigt haft orken att sätta igång med 

det projektet ännu.”  

 

Utöver utbrändheten är hennes skilsmässa det som har gjort störst skillnad i vardagen, och det 

beskriver hon på detta sätt: ”Så det har verkligen underlättat mitt liv att jag skilde mig, för nu 

har jag barnen på halvtid och dem hade jag på heltid förut. Så det har varit en, tror jag, 

ganska tuff omställning för min före detta man att börja ta ansvar för barnen och ta ansvar 

för den tiden som han har dem. Det var mycket som missades i början, och fortfarande också, 

måste jag säga. Men det är en framgångsfaktor faktiskt”. 

3.1.5 Malin 

Malin är den av de intervjuade cheferna som är både yngst och nyast i chefsrollen med mindre 

än ett års sammanlagd erfarenhet. Hon är gift och har barn. Barnen går på dagis. Malins make 

gör också karriär och båda två arbetar heltid. Detta samtal kretsar kring en vardag uppfylld av 

ekvationen att få ihop ett heltidsjobb av den här typen med att vara småbarnsförälder och 

kvinna i karriären gift med en man, som också har karriärambitioner.  

 

Malin ger mig inblick i ett av sina dygn, och hon kan redogöra för nästan varje timme. Dagen 

börjar någon gång vid klockan 5:30. Här finns struktur från morgon till kväll. Trots att det 

egentligen är en uppradning av praktiska göromål som Malin går igenom, ger detta en bild av 

en vardag, som innebär en jakt efter extra minuter, på jobbet, efter jobbet och på natten; i 

slutänden en situation med hög upplevd stress. Orden kommer i en strid ström och orsaken är, 

enligt Malin, att hon funderar på sin situation varje dag. Arbetet i sig upplever hon inte som 
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krävande rent tidsmässigt. Däremot innebär arbetsuppgifterna en intensiv kontakt med 

människor, både på möten och via telefon, något som tar mycket energi. På frågan om vad 

som är viktigt i livet just nu svarar hon direkt: ”Att sluta stressa.” Som ett led i detta har hon, 

mot sin egentliga vilja, själv valt att inom någon månad gå ner på deltid. Bakgrunden till 

motviljan att gå ner i arbetstid förklarar hon så här: ”Jag har nämligen varit väldigt, väldigt 

emot att jobba 80 %, jättelänge, därför att jag tror att många tjejer som jobbar 80 %, jobbar 

ändå 100 % på jobbet, och sen så går de hem, och så gör de ännu mer jobb hemma än vad de 

gjorde innan, och då jobbar man helt plötsligt 150 %.” För att få må bra har hon dock känt 

sig tvungen att ta detta beslut. Förhoppningen är att på så vis få ihop rätt antal timmar på 

jobbet utan att känna sig pressad hela tiden. Valet att ta detta chefsjobb var ett aktivt, 

målmedvetet val och något som Malin verkligen har velat göra. Att gå ner i arbetstid är därför 

tudelat. Malin talar också om att köpa in hjälp för att underlätta de två karriärerna. ”Egen tid 

får jag när jag tvingar mig att ta det”, säger hon. Ofta leder egen tid dock till en ökad total 

stress, eftersom hon upplever, att hon har tappat tid, som hon skulle ha gjort något annat på. 

Under våren har hon medvetet plockat bort aktiviteter från privatlivet för att frigöra tid och 

ork. Träning som är ett bra sätt att må bra på, enligt Malin, är svårt att hinna med. En gång i 

veckan finns tid avsatt och det hinns med periodvis. Förhoppningen är att en deltidstjänst 

löser lite av denna brist på tid för egna aktiviteter. 
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3.2 Vardagen  

Intervjuerna har, som tidigare nämnts, utgått från personernas egen berättelse om en vanlig 

dag*. Utifrån detta vardagens perspektiv kommer nu enskilda delar av intervjumaterialet att 

presenteras i citatform under de gemensamma rubrikerna Chefen – Medmänniskan – Jag 

själv, Balans och Reflektion. Tanken är här att bygga vidare på den bild av de intervjuade som 

gavs i det tidigare avsnittet, Den individuella berättelsen. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Chefen -  Medmänniskan -  Jag själv, Balans och Reflektion. 

3.2.1 Chefen – Medmänniskan – Jag själv 

Eftersom intervjupersonerna kontaktades i egenskap av att de har valt att arbeta som chef, var 

yrkespersonen en viktig utgångspunkt i samtalen. Men eftersom uppsatsen studerar hela 

människan, handlade samtalen även om andra sidor hos intervjupersonerna. I detta avsnitt har 

chefsperspektivet kompletterats med ytterligare två perspektiv: intervjupersonen som 

medmänniska, dvs. de sociala kontakter och relationer livet rymmer på det privata planet, och 

intervjupersonen själv. Eftersom de flesta intervjuerna kom att beröra familjen, utgör den 
                                                 
* Den valda undersökningsmetoden har tillåtit intervjuerna att utvecklas under studiens gång. Dock har fokus 
under samtalen varit att beskriva vardagen som chef med egna ord. 

JAG SJÄLV  

MED-

MÄNNISKAN 

 

 
CHEFEN 

BALANS 

REFLEKTION 
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fokus i delarna som rör medmänniskan. Intervjumaterialet innehåller inte så mycket 

information om övriga sociala delar som exempelvis umgänget med vänner, släkt, sociala 

åtaganden etc. Därmed inte sagt att det inte finns en sådan sida. Ur dessa tre perspektiv följer 

här intervjumaterial kring arbetsmängd, familj och egen tid.  

3.2.1.1 Arbetsmängd 

När de intervjuade talar om sina arbeten, berättar de om jobb som känns roliga, spännande 

och utmanande. För de flesta är det också tydligt, att det finns en stor medvetenhet bakom 

yrkesvalet och i flera fall även i valet av den aktuella tjänsten. På samma gång vittnar deras 

berättelser också om många långa dagar. Charlotte talar om arbetsdagar under sin chefsperiod 

på tio till tolv timmar i snitt. Hon talar också om mycket helgarbete. Henrik uppskattar sina 

arbetsdagar till i snitt tio timmar. Annika berättar om att hon arbetade fram till halv elva på 

kvällarna innan hon drabbades av stressrelaterad sjukdom. Bilden av, att de intervjuade 

periodvis lägger ner mycket av sin vakna tid på sitt arbete, finns i materialet.  

 

Charlotte och Adam talar under sina intervjuer om drivkraften till att i perioder jobba mycket 

och hårt. 

Charlotte: […] man får den där positiva feedbacken.  

 

Adam: Kraft kommer väl både från att man vill göra det man är satt att göra, men 
samtidigt så känns det också. Jag kände väl i den situation som jag var i, att jag 
kan inte hoppa av jobbet just nu. Jag menar, vi har precis genomfört ett stort 
förändringsprojekt … Och det är egentligen löjligt, man kan ju reflektera över hur 
löjligt det här är, men vadå, om du mår dåligt, måste du väl fan sluta!... Men då 
kände man liksom, hur skulle det se ut om man söker ett annat jobb? ”Jag hade 
det där jobbet i ett år, och jag slutade, när det blev som jobbigast.” Det är inget 
bra track record. Svaret är väl att det är både piska och morötter. Man intalar 
sig, att det vi gör är rätt och det andra är väl, att man säger att: ”Jag kan inte 
sluta just nu i alla fall.”  

3.2.1.2 Familjen i karriären 

Den privata livssituationen ser olika ut för intervjupersonerna. Samtliga berättar, att de under 

perioder haft svårt att få tid över för den privata delen av livet. Några delar med sig av känslan 

av att inte uppleva sig ha tillräckligt med tid över för sin familj.  

 

Henrik reflekterade över svårigheten att få tillräckligt med tid över för annat än jobbet. 
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Henrik: Men jag tror, och det är väl till viss del ett syndrom i samhället, att vi 
skruvar upp förväntningarna så högt på vad vi skall hinna med och vad vi ska 
göra för någonting. Det handlar mer om att hitta ett förhållningssätt till det. 
Skruva ner förväntningarna. Och sen, i mitt fall, att försöka göra någonting åt 
jobbsituationen. Visst det är jättesvårt att hinna med. Att hinna med [sambons 
namn], jag menar vi som par [himlar med ögonen], det är… Ja, vi var ute en 
gång där! 

 […] Och det är det klassiska, och det säger alla som sitter i vår sits, att det är 
jättesvårt. Jag tror att jobbet tar överhanden väldigt mycket för många. Men 
sättet att lösa det på är att jobba på att försöka att ha en annan jobbsituation, och 
det är jättetufft. Det är många arbetsgivare, tror jag, som inte riktigt accepterar 
det. Krasst sett är det ett val man får göra då, och det är säkert inte alla som gör 
det medvetet, utan det blir en känsla som styr en. Jag vet inte om man kan koppla 
ihop skilsmässofrekvensen med det då. 

 

Några av de intervjuade tar upp tankar kring karriär och föräldraskap. Framförallt är det 

reflektioner kring att kombinera barn och karriär som tas upp. Annika berättar om att hon, när 

hon var gift, fick ta hela ansvaret för barnen. Hon är idag skild och har barnen på halvtid. Så 

här talar hon kring att inte se familjen som ett gemensamt projekt, något som hon tror är 

mycket vanligt. 

Annika: Man kan se det på många, att det inte är så, att man ser det som ett 
gemensamt projekt, att man har värmen och kommunikationen kvar och försöker 
att lösa det så bra som möjligt gemensamt, att man försöker att dela på bördan. 
Vi gjorde inte det i alla fall, tyvärr. Så att det har blivit lättare. Min egen tid har 
ju gagnats av att jag skilde mig. 

 

Även Malin talar om utmaningen i att kombinera två karriärer med ett familjeliv som 

inkluderar barn. 

Malin: Min man och jag pratar om att det inte går att göra två karriärer 
samtidigt som man har små barn. Vilket vi försöker att göra. Vi sa det, det går 
inte, eller alltså, det känns inte som det, inte två karriärer samtidigt. Jag vet inte. 
Jag tycker samtidigt, att vi har förutsättningarna. Man måste ha mer hjälp i så 
fall, med då barnvaktshjälp, med någon som kan rycka in på eftermiddagarna och 
ta barnen från dagis och ge dem middag och sen kan man fråga sig då, sen får 
var och en ta beslut, om det är värt det eller inte.  

 

Malin berättar om pusslandet med hämtning och lämning av barnen som för hennes del ofta 

leder till att hon känner sig stressad. 

Malin: Men standard är att min man hämtar måndagar. Jag hämtar tre dagar och 
min mamma en dag. Och hämtar man inte så har man lämnat. Så de här andra tre 
dagarna, när jag hämtar, så är jag väldigt stressad på eftermiddagen. 
Eftermiddagen är så grymt kort kan jag tycka.  
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Hon berättar också om en skillnad i förhållningssätt mellan henne och hennes man, när det 

gäller att arbeta hemma på kvällen. 

Malin: Han har ofta så att, när han går tidigare, när han hämtar barnen, då har 
han ofta någonting som han behöver göra klart sedan. Men han är duktigare på 
att göra det direkt efter att barnen somnar och lämnar kanske tvätt och köket och 
sådana saker och så gör han klart jobbet. Jag är mer så att jag gör klart tvätt och 
sådant och sedan har jag det här dåliga samvetet, att jag borde göra någonting 
med jobbet.  

 

Henrik talar också om att kombinera två karriärer. Sedan någon vecka tillbaka har hans fru 

gått upp på heltid igen efter att ha arbetat deltid. Tanken är att de skall dela lika på ansvaret 

för hem och familj. I nuläget uppskattar Henrik sin del till 40-45 %.  

Henrik: Hon har ju tagit mest. Om man tittar på det senaste halvåret, så har hon 
tagit mest, men just nu är det nog… jag kanske tar 40-45 % och det är ju målet att 
vi skall dela på det. Och det kommer inte att vara några problem, om jag lyckas 
med det här andra [att få bukt med arbetssituationen], så kommer det inte att 
vara något problem. För det vill jag göra också. För att få balansen där. Men sen 
är det klart att det är jobbigt. Och barnen de är inte så jättepigga, när man 
hämtar dem heller. De har ju varit igång hela dagen.  

 
Adam och Charlotte hade under sina tidigare chefstjänster inte barn. De beskriver istället 

perioder som i stort sett bara handlade om arbete. I samtalet med Adam framgår att tiden för 

annat än jobb var knapp, något som han vet var mycket jobbigt för hans sambo.  

 

Adam tar upp det faktum att han idag har barn, vilket han inte hade under den tid han var 

chef. Han är också inne på att olika personer i detta läge prioriterar olika. 

Adam: Det [att kombinera en chefskarriär med familjelivet] kommer att bli 
väldigt intressant för det [att få barn] har verkligen ändrat hur man ser saker och 
ting, vad som är viktigt. Man är ju inte allt. Nu försöker man vara mer effektiv på 
jobbet, och man sitter inte och dräller i onödan. Man vill hellre åka hem, i alla 
fall nu. Men det är väl också det, det finns de som har barn och som prioriterar 
jobbet ändå till 100 %. Jag menar så det är väl hur man är som person. 

3.2.1.3 Jag själv - min egen tid 

När samtalen kommer in på egen tid, visar det sig att det är något, som fler av 

intervjupersonerna upplever, att de inte har särskilt mycket av. Med egen tid avses här tid vars 

syfte i första hand gagnar en själv.  
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Intervjuare: Så det här med egen tid. När du skrattade, betyder det alltså, att det 
egentligen inte är så mycket.  

Malin: Nej, det är inte det. Det är till och från jobbet!  

Malin: Jag får bara egen tid, när jag tvingar mig själv att få det. […] Jag tycker 
att jag har gett mig själv egen tid, fast vi får väl höra hur det låter när jag 
berättar om det. Haha! Men det har lett till att jag har blivit än mer stressad. 

 
Malin berättar att hon, för att få ihop vardagen med jobb och familj, medvetet den senaste 

tiden har prioriterat bort aktiviteter, där hon inte känner, att det positiva som dessa aktiviteter 

ger, väger upp den energiförlust som det innebär för både henne och hennes man att försöka 

få ihop pusslet med barnen. När hon talar om, att hon skall gå ner på deltid för att hinna med 

alla vardagens bollar, beskriver hon det så här: ”Mitt mål är inte att barnen skall gå kortare 

på dagis, utan att jag ska få mer tid för mig själv. Och sen kommer den tiden att gå åt till att 

storhandla. Och då kanske jag kan storhandla utan att vara stressad. Alltså att göra de 

sakerna utan att stressa.”  

 

För Annika är detta med egen tid något som har ändrats idag jämfört med perioden innan 

sjukskrivningen.  

Annika: Min egen tid, det var ju den som totalt fick stryka på foten förr. 

Annika: Min egen tid, den har ju gagnats av att jag skilde mig. Den har gagnats 
av att jag gick in i väggen och insåg, att jag inte bara får mitt värde genom vad 
jag presterar på jobbet. Det är inte det enda viktiga. Och där har jag börjat att 
prioritera saker som golfen, kören och mina vänner.  

 

Vad gör intervjupersonerna för att ladda batterierna mentalt och fysiskt? Vad berättar de att de 

gör med den egna tid som de har? Fritidsintressen och träning är något som flera tar upp som 

något viktigt och något som de mår bra av. Som beskrevs ovan är det just att få loss tid till sig 

själv och egna aktiviteter, som flera av de intervjuade upplever som svårt. Problemet är alltså 

att få tid till detta. De talar om det i termer av att det helt enkelt inte hinns med.  

Malin: Träning är det bästa. Det är super, super, bra. Det mår jag jättebra av. 
Men jag kommer inte iväg mer än en gång i veckan. Och tyvärr fallerar det ibland 
också. Periodvis så blir det verkligen ordentligt en dag i veckan. Men sen 
periodvis kan det gå några veckor och så blev det ingenting.  

Intervjuare: Du sjöng förut. Är det något som du gör?  

Malin: Nej, det har jag slutat med. Jag hinner inte det.  
 

Henrik säger så här om träning och andra aktiviteter på fritiden som ger energi: 
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Intervjuare: När du har en sådan här jobbig period, som du har haft, har du 
något sätt att försöka att hitta energi?  

Henrik: Nej, träna har jag försökt att göra, men det faller liksom på eget grepp 
någonstans. Däremot så, jag gjorde det i höstas, och jag skall försöka att komma 
igång med det igen, och det är att cykla till och från jobbet, i alla fall några dagar 
i veckan. För då bygger jag in träningen där. Jag inser, att jag har träningskort, 
men jag kommer inte iväg. Nej, skall man hinna jobba, hinna vara lite med 
barnen och sen är klockan halvnio. Hur pigg är man då? Gå iväg och träna då, 
ska mycket till. Så att kontentan är egentligen att bita ihop alltså.  

Intervjuare: Vad ger dig mest energi idag?  

Henrik: Det är två saker: träna, skidåkning t.ex., det ger helt klart energi och sen 
är det att musicera ihop med andra, vilket jag nästan aldrig gör nu. Det ger 
jättemycket energi också. Får se om jag kan försöka väcka liv i det också.  

 

Annika berättar om hur hon ser på den egna tiden och vad hon gör med den. 

Annika: Det har blivit viktigare, att jag gör saker som jag tycker är roliga. Jag 
började spela golf för några år sedan, och det försöker jag prioritera att göra och 
kan även, som män, göra det på arbetstid. Och sen har jag börjat att sjunga i kör. 
Också något som jag känner är viktigt att göra, som jag tycker om och som jag 
får energi av.  

 

Annika: Kören är bara rolig. Den är suverän faktiskt. […] Och det är ingen 
prestation. Så där är det inte det, att jag känner att jag är duktig, utan det är bara 
väldigt roligt!  

 

När det gäller att koppla av säger Annika, att hon ”försöker att koppla av lite kontinuerligt”. 

Hon berättar också, att hon bland annat mediterar. Det är inte något som hon gör i första hand 

för att koppla av, utan det är något som hon tar till när hon känner att det finns ett behov. ”Det 

är som att man upplever, att det finns saker i det undermedvetna; det finns saker som vill 

komma upp”, säger hon. Till sin hjälp har hon en cd.  

 

Malin talar också om att koppla av, men hon talar mer om att då och då ladda batterierna 

snarare än att göra det kontinuerligt. Ovan beskrevs att den egna tid som hon har är den som 

hon ser till att ta sig, och den handlar mycket om att pyssla om sig själv och att unna sig själv 

något. Hon berättar om manikyr och om någon eller några dagar på spa per år. 

 

Charlottes vardag ser annorlunda ut nu, när hon efter omorganisationen och i sin nuvarande 

tjänst i stort sett inte jobbar över alls. Hon berättar, att hon idag hinner träffa vänner i mycket 

större utsträckning. Rider gör hon fortfarande.  
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Charlotte: Häst, vänner, familj: mamma och pappa, jag lever ju ensam. Det är det 
som är viktigt egentligen och att man själv mår bra. 

3.2.1.4 Sömn – ett grundläggande behov  

Några av cheferna reflekterar kring sin sömn. De lyfter fram vikten av sömn och att detta är 

något som man försöker att prioritera. Några talar också i termer av, att det blir problem när 

sömnen inte fungerar. Sömn lyfts här fram som ett eget avsnitt, eftersom det är ett 

grundläggande mänskligt behov som, trots tankar om prioriteringar, är något som inte går att 

välja bort. 

Malin: Jag har upptäckt mer och mer, att jag egentligen behöver sova mina åtta 
timmar. 

Malin: Jag har usla dagar när jag inte har sovit.  

 

Annika: Jag sover rätt bra numer. Jag tycker nog, att det räcker ganska bra ändå. 
Jag går upp då vid sju och förhoppningsvis några kvällar i veckan i alla fall så 
somnar jag vid elva. Och det är åtta timmar. Och det klarar jag mig bra på. […] 
Jag sov extremt dåligt förut [före utbrändheten]. Numera tycker jag, att jag sover 
bra. Jag kan somna på kvällarna och det är skönt att gå och lägga sig. Det var 
det aldrig förut. För då låg jag och verkligen löste alla jobbproblem på kvällarna.  

 

Henrik: Jag har faktiskt tänkt på det, att försöka att sova, så att man inte drar in 
på det. Det är lätt att dra in på det där och hamna på fem, sex timmar, och det 
klarar jag inte av. Det går inte.  

 

Att sömnen kan vara en kvittens på hur man har det i största allmänhet blir tydligt i Adams 

samtal om sömnstörningar under en period med mycket jobb.  

Adam: Jag vaknade på nätterna. Jag kunde vakna på natten och ha 200 i 
hjärtpuls och kände, att det här är inte bra.  

[…]Och så kom man in i en sådan här cirkel, att man vaknar. I och med att jag 
reste mycket, så åkte jag jättetidigt på mornarna, och många nätter vaknade jag, 
halv fem och var klarvaken och hade gått och lagt mig vid midnatt. Och då tyckte 
jag: ”Men då åker jag till jobbet.” Och så var jag på jobbet halv sex och så 
började det bli en vana, att du är på jobbet sex på mornarna. Du tänker inte. Du 
tänker inte! Du reflekterar inte över, att det här kanske inte är så normalt.  

 

Precis som för många föräldrar innebär småbarnsåren risk för en försämrad sömn, något som 

Malin berättar om. Malin berättar, att mycket av det som vanligtvis är roligt och utmanande 

just nu bara känns jobbigt. Nu för tiden börjar hon och hennes man att få sova lite bättre, men 

29 



vanligen väcks de någon gång per natt av något av sina barn och behöver gå upp. Då kan det 

ibland vara svårt att somna om, innan barnen vaknar igen vid halvsextiden på morgonen.  

Malin: Man sover för lite och är för stressad över alla möjliga saker. Sen är man 
väl olika som person, alltså. Mycket, tyvärr alltså, så tror jag att min man är 
mycket bättre på att hantera de här sakerna än jag.  

3.2.2 Balans 

Avsnittet nedan lyfter fram sådant i materialet som bidrar till att öka förståelsen för hur 

helheten ser ut i de intervjuades vardag. Valt angrepp är att titta på balansen mellan de tre 

rollerna: chefen, medmänniskan och människan.  

3.2.2.1 Balansakten  -  strävan efter balans  

Malins tankar kring hur svårt och frustrerande det kan vara att hitta en balans mellan 

vardagens olika delar får inleda avsnittet. 

Malin: Tyvärr tror jag, att mest energi den här tiden har varit på att få ihop 
pusslet med barnen, och därför känns det inget bra. Det borde bara rulla på. För 
energin borde egentligen läggas på saker man hittar på, på helgerna och kanske 
vardagkvällarna och saker man gör på jobbet. Men jag tycker, att jag lägger för 
mycket energi på att fundera på hur vardagen ska gå ihop.  

 

För flera av de intervjuade gäller, att man periodvis har haft en arbetsbelastning, som inte ger 

utrymme för så mycket mer än arbete. Charlotte utvecklar några tankar kring detta inför 

framtiden. 

Charlotte: Om man skall gå in på ett nytt ledarjobb, så skulle jag nog se till, att 
jag har en balans på ett helt annat sätt, än vad jag hade tidigare. Jag skulle nog 
inte kunna ställa upp och jobba lika mycket som jag gjorde förr. OK, periodvis. 
Ja, självklart, men jag inbillar mig, att det kanske är lättare att få struktur, om 
man kommer in ny i en roll och från början lägger ribban, än när man, så som det 
var, satt med ett jobb och sen helt plötsligt fick man ta med sig det jobbet plus att 
man blev ledare, … Och så förändrades det på resans gång. Jag kanske är 
blåögd, jag vet inte. 

 

Henrik reflekterar över svårigheten att få tillräckligt med tid över för annat än jobbet. 

Henrik: Men jag tror, och det är väl till viss del ett syndrom i samhället, att vi 
skruvar upp förväntningarna så högt på vad vi skall hinna med och vad vi ska 
göra för någonting. Det handlar mer om att hitta ett förhållningssätt till det. 
Skruva ner förväntningarna. Och sen, i mitt fall, att försöka göra någonting åt 
jobbsituationen. Visst det är jättesvårt att hinna med. Att hinna med [sambons 
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namn], jag menar vi som par [himlar med ögonen], det är… Ja, vi var ute en 
gång där! 

 […] Och det är det klassiska, och det säger alla som sitter i vår sits, att det är 
jättesvårt. Jag tror att jobbet tar överhanden väldigt mycket för många. Men 
sättet att lösa det på är att jobba på att försöka att ha en annan jobbsituation, och 
det är jättetufft. Det är många arbetsgivare, tror jag, som inte riktigt accepterar 
det. Krasst sett är det ett val man får göra då, och det är säkert inte alla som gör 
det medvetet, utan det blir en känsla som styr en. Jag vet inte om man kan koppla 
ihop skilsmässofrekvensen med det då. 

3.2.2.2 ”100%” jobb  -  när jobbet tar överhanden 

Här följer några av Adams, Charlottes och Annikas reflektioner och kommentarer kring hur 

det är att jobba mycket under längre perioder.  

Charlotte: Det var då jag skaffade mig min häst också för att komma från jobbet. 
Vissa dagar försökte jag att gå tidigare och vissa dagar, med automatik jobbade 
man längre då. Men i snitt så, vad ska man säga om man slår ut det på snitt 10-12 
timmar per dag kanske. På den tiden jobbade vi tyvärr alldeles för många helger 
också. Och det blev väl litet bättre med tiden ändå. Men man lär sig.  

Intervjuare: Hur känner man sig, när man kommer hem efter en tolvtimmars dag?  

Charlotte: Jo, men då är man ju ganska trött. Och då, ibland i perioder, då var 
det ju ”jobbet”. Man tar inte med sig jobbet hem, men man pratar ändå kanske en 
del jobb ändå utan att må dåligt av det. Inte det här, att man inte kan somna eller 
att man bara ligger och maler och maler. Den delen hade jag inte, men däremot 
kanske man pratar mycket jobb. Det var den världen man var i. Och det kan jag 
känna idag om man träffar någon som pratar väldigt mycket jobb. I början faller 
man in i det, men sen kommer jag på mig själv, nej men, man måste inte!  

 

Charlotte återkommer senare under samtalet till känslan av att jobbet ibland tar överhanden. 

Charlotte: Just sådana perioder när man jobbade mycket och kom hem och bara 
inte orkade göra någonting. Det är inget bra. Det är inge’ bra! Det är verkligen 
katastrof. 

 
Adam berättar om en vardag, där balansen mellan arbetet och resten av livet under en period 

rubbades. Han talar om långa dagar och mycket resande. Under en period fanns det varken tid 

eller energi över för mycket annat än arbete.  

Adam: Men ibland tänkte man så här, i och med att man reste mycket så satt man 
på flyget och tänkte, va fan, det här är ju helt absurt. Man kan ju inte hålla på så 
här.   

[…] Och det som jag märkte var, som min sambo sa till mig, att jag blev väldigt 
disträ på sikt. Om vi satt hemma framför teven, förutom att man alltid var hemma 
sent, så satt man framför teven, och så kunde hon säga någonting och så svarade 

31 



jag. Så pratade hon igen och så sa jag inte så mycket. Och så sa hon: ”Vad sa jag 
nyss? Nu tänker du på jobbet va?” Jag tyckte, att jag inledningsvis var bra på att 
koppla bort jobbet, men där tror jag, att man inte skall lura sig själv. Man tar ju 
med sig jobbet hem, men ibland är man duktigare. Jag kom in i en situation, när 
det var som mest hektiskt och min kalender var fullsmetad med möten, som 
innebar att när klockan var sex på kvällen, då upplevde jag, att då fick jag börja 
jobba. Och så upplever man, att jag gör ju saker hela tiden, och ändå kräver folk 
mer. Och folk är inte nöjda.  

[…] Men till slut börjar man hamna i det här, att man inte tycker att saker och 
ting händer. Jag menar, jag satt där klockan sex, sju på kvällarna. Många 
människor, tror jag vill vara hemma då. Och så har man fått något material som 
man har bett om, och så tycker man att: ”Men de har ju inte fattat det här. De har 
gjort det helt fel! Nu får jag göra det själv istället.” Istället för att man tog sig tid, 
det här klassiska felet, man tog sig inte tid att vara tydlig i sin instruktion. 
Delegerar man skall man ju naturligtvis vara beredd på att, så länge det är gjort, 
kan det vara gjort i ett annat format än det du hade tänkt dig.  

 

Att Annika idag har en annan ambition med sin vardag än före sin sjukdomsperiod, har 

framgått av de tidigare avsnitten. Här beskriver hon delar av vägen till dagens medvetenhet. 

Annika: Jag var väldigt slut, innan jag blev sjukskriven, jobbade och hade ingen 
koll på läget längre. Jag jobbade till kanske elva på kvällarna väldigt ofta. Skrev 
bara listor, ”att göra”-listor. Jag var väl uppe i tre A4-sidor, och det kom aldrig 
ner. Och jag hade ingen koll heller på prioriteringar. Jag hade tappat greppet om 
vad som egentligen behövde göras. Skrev upp allt på de här listorna.  

[…] Vi hade startat ett förbättringsprojekt på en massa områden, där vi måste 
förbättra oss. Kundnöjdheten var väldigt låg. Vi hade stora problem. […] Det var 
ett väldigt stort projekt, och jag var projektledare. Jag kände de första riktiga 
stressymtomen på sommaren. Då började jag kunna få, nästan, svimningsattacker 
i bilen och hjärtklappning och kände mig … Jag kände, att jag mår inte bra. 

[…] Men jag är väldigt tacksam för det idag. För hade det inte blivit det, så hade 
jag fortsatt att prestera mig genom livet. Då hade jag fortsatt att lägga på ett kol 
till. Jag är väldigt duktig och ambitiös och har koll på läget, struktur och ordning 
och allt det här, en kontrollerande personlighet. Så jag hade fortsatt, förmodligen 
tills jag gick i pension, utan att ha värdet i mig själv.  

3.2.2.3 Att vara i och att ha balans 

Både Charlotte och Annika beskriver, att arbetsbelastningen har ändrats idag jämfört med hur 

det var innan omorganisationen respektive sjukdomsperioden. De berättar om en vardag med 

andra ingredienser än arbete. Efter omorganisationen arbetar Charlotte inte lika långa dagar 

som tidigare. 

Charlotte: Nu är den tiden fylld också, så jag förstår inte, hur man hann med att 
jobba! Haha! Nej men det är väl det. OK stallet åker jag ju till. Det gjorde jag på 
slutet också, när jag var ledare. Så det har det inte blivit så mycket mer av. Det 
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är, att man kommer från jobbet lite tidigare än vad man gjorde förr. Och sen är 
det framför allt, att man har möjlighet att träffa vänner i större utsträckning. Jag 
menar, som förr var jag kanske mån om att boka upp en kväll i veckan för att 
träffa några vänner, och så var jag i stallet två gånger, och resten måste ju vara 
jobb. Och det behöver jag inte tänka på, på samma, sätt, nu. Nu prioriterar jag 
vänner och sådana saker.  

 

Annika: Genom de här hårda åren och den här, så att säga, jobbiga processen, 
som jag har gått igenom, har jag fått lov att tänka igenom, hur jag vill ha mitt liv. 
Så hade du frågat mig tidigare, hade det inte alls sett ut så här. Utan det är de 
sista åren, det var år x som jag blev sjuk och gick i terapi i totalt två år. Det är det 
som har gjort hela förändringen. Idag tycker jag, att jag har bra balans faktiskt. 
Jag tror, att kvinnor generellt lider väldigt mycket av den här duktigheten, som 
man uppfostrar små tjejer med. […] Jag tror, att väldigt många kvinnor i min 
ålder, som är chefer, lider väldigt mycket av den här duktigheten, och att 
verkligen jobba åtta timmar per dag och allt det här, som man kan se, att många 
män inte alls uppfyller. Så att man måste faktiskt våga maska lite. 

3.2.2.4 Må bra 

Några av de intervjuade talar om vikten av att må bra och kopplar det även till yrkesrollen. 

Annika: Jag försöker att må bra. Jag börjar i den ändan. Jag försöker att inte 
tänka att utseende och allt det där är det viktigaste. Utan det är viktigast att jag 
mår bra. Jag tror att det märks då.  

 

Charlotte: Jag tror, att man måste må bra i själen, att man måste känna sig glad 
och pigg. Det behöver väl alla människor göra givetvis, men som ledare måste 
man nog i ännu större utsträckning kanske känna, att man mår bra. För hur skall 
man annars kunna hantera relationer till andra, när man själv känner sig 
deprimerad, eller vad det nu kan vara. […] Det tror jag kan vara viktigt också, 
om man av någon anledning mår mindre bra, att man meddelar det i sin grupp. 
För om de ser, att jag reagerar annorlunda någon gång, att de vet, att ”jaja, men 
den personen har det jättejobbigt just nu, skilsmässa eller vad som helst”. Man 
kan inte vara samma …  

 

Adam: För att återigen, jag upplever, att man som chef, om du inte mår bra själv 
och är trygg i dig själv, så kan du inte vara en chef som är bra i förlängningen, 
mot andra. Om du mår dåligt på hemmaplan, eller om du mår dåligt eller har 
dåligt samvete, att du inte hinner med din respektive… Den här balansen tror jag 
är jättesvår.  
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3.2.3 Reflektion 

Det sista temat, som har använts för att behandla intervjumaterialet, är reflektion. Reflektion 

beskrivs i Nationalencyklopedin som ”noggrann och djup eftertanke”. Reflektion kan vara ett 

sätt att öka medvetenheten kring de val man gör. I intervjumaterialet belyses reflektion ur 

några olika aspekter. I stora drag kan sägas, att intervjuerna med något undantag visar, att 

reflektion är något som inte hinns med, inte prioriteras. Flera av de intervjuade har under 

perioder, av olika skäl, inte innehaft chefspositioner. De talar om den möjlighet till reflektion 

som detta indirekt har givit dem. Avslutningsvis kommer ett avsnitt i vilket tankar kring att 

använda en samtalspartner för reflektion tas upp.  

3.2.3.1 Hinns inte  -  prioriteras inte 

De intervjuade talar om svårigheten att få loss tid till reflektion. Detta är något som inte hinns, 

inte prioriteras. De intervjuade menar, att det alltid finns sådant som är viktigare. 

Henrik: Det är inte något jobb, där man sitter på kammaren och kan reflektera 
och fundera och så där. Det är inte de timmarna.  

 

Charlotte: Reflektion har man inte mycket tid till, tyvärr. Det är väl någonting 
som faller bort. Det tror jag, att man skulle behöva ha mycket, mycket, mycket, 
mycket mer av.  

Intervjuare: Hur skulle man få till det tänker du?  

Charlotte: Jag vet inte. I och med att man är så bunden av deadlines hela tiden. 
Jag vet inte. Men det är någonting som man måste bemöda sig om att få till. […] 
Jag tror, oavsett om man är ledare eller inte, så vill man ha tid att reflektera på 
sina arbetsuppgifter, och det behöver inte vara ledande arbetsuppgifter. Det tror 
jag är väldigt uttalat från alla, att det är det där som man hela tiden får prioritera 
undan. Det är hela tiden andra saker.  

Intervjuare: Vad skulle reflektion ge dig? 

Charlotte: Jo, men det är väl ändå, att man reflekterar över sitt eget sätt att 
hantera situationer, att reflektera över olika saker, som ska göras, hur det 
påverkar personalen.  

 

Adam delar med sig av ett exempel när han inte stannade upp och reflekterade.  

Adam: I och med att jag reste mycket, så åkte jag jättetidigt på mornarna, och 
många nätter vaknade jag halv fem och var klarvaken och hade gått och lagt mig 
vid midnatt. Och då tyckte jag: ”Men då åker jag till jobbet.” Och så var jag på 
jobbet halv sex. Så började det bli en vana, att jag var på jobbet sex på mornarna. 
Du tänker inte. Du tänker inte! Du reflekterar inte över, att det här kanske inte är 
så normalt. 
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3.2.3.2 Från sidan 

Alla intervjuade, utom Malin, har vid något tillfälle i sin chefskarriär haft en tjänst, där de inte 

varit chef. De intervjuade talar om vad detta kliv åt sidan, eller nedåt på karriärsstegen, har 

inneburit för dem i termer av möjlighet till att få en nykter syn på den tidigare tjänsten. I 

andra samtal blir det tydligt, att den intervjuade har hunnit reflektera över sin roll som chef 

och vad den innebar i konkreta termer både personligen och för de anställda.  

 

I Charlottes fall låg en omorganisation bakom bytet av tjänst.  

Charlotte: Samtidigt kan jag tycka också, nu med facit i handen, att det kanske är 
bra att ta en paus [från ledarjobbet]. Faktiskt. Man måste reflektera lite över sitt 
ledarskap också. Och kanske då, att man får sitta som icke-ledare och studera 
andra ledare. Det tror jag är oerhört lärorikt.  

 

Charlotte ger några specifika exempel på sådant som hon har reflekterat över. 

Charlotte: När man är ledare, springer man väl kanske på ganska mycket utan att 
egentligen alltid reflektera så mycket, när det är mycket att göra. Och nu sitter 
man och studerar andra, och då kan jag reflektera över mitt eget ledarskap, och 
då är det kanske sådana här småsaker som till exempel det här med, att jag 
kanske inte var så himla bra på, när jag var ledare, att gå och fika speciellt ofta. 
Ibland gjorde jag det, men oftast inte. Och det ser jag ju idag, när man har en 
chef, som i princip aldrig befinner sig i fikarummet, att det är verkligen någonting 
som man som arbetstagare saknar, att ha den här lite informella kontakten. Ja, 
hela den biten. […] En annan sak, som jag också tänkt på, är det här med 
arbetsplatsträffar. […] Det är sådana möten, som jag tycker har varit ganska 
tråkiga tidigare. Ett nödvändigt ont. Och nu när vi inte har det, sådana möten, 
när vi har en chef, som inte tycker, att de är viktiga, då känner jag, men de är ju 
jätteviktiga! 

Charlotte: Och det kan jag känna, att det här som man har lärt sig, alltså 
utvecklats under det här året, det är egentligen mycket mer, än man hade lärt sig 
och kommit underfund med, om man hade varit kvar i chefsrollen. Så på det sättet 
har det ändå varit ett väldigt lärorikt år, både på hur man hanterar att gå från 
ledare till arbetstagare och även att kunskapsmässigt sitta på en annan avdelning. 
Det och ny roll. Det är lärorikt.  

 
Adam hade flera skäl till att byta arbete varav ett var arbetsmängden.  

Adam: Med facit i handen tycker jag, att [chefsjobbet] var en jättenyttig 
erfarenhet. Sen kan jag säga, att det finns ju en anledning till att jag slutade. Man 
höll mer eller mindre på att jobba ihjäl sig.  

Adam: Jag tror, att nu är jag nog egentligen mer sugen på att ta ett 
ledarskapsansvar igen. Det skulle jag tycka var roligt. Men det var nyttigt att ha 
en brejk faktiskt.  
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När Annika skulle börja arbeta igen efter sin sjukskrivning tvingades hon att gå tillbaka på en 

helt annan tjänst än den chefstjänst hon haft tidigare.  

Annika: Jag var inte den här framgångsrika chefen längre, för jag orkade inte 
vara det, så jag hade inte den rollen kvar. Dessutom, när jag kom tillbaka på 
sommaren, så hade jag att välja på att gå tillbaka på en lägre tjänst med en 
tredjedel mindre i lön eller sluta, eftersom den här psykopatiska chefen sparkade 
mig [från chefspositionen]. Egentligen var det här inte riktigt. Så här får man inte 
göra. Men det visste inte jag. Jag var inte med i facket, och jag kollade inte med 
någon mer än personalchefen, som också ljög.  

[…] Jag var väldigt sårbar, extremt sårbar i den situationen. Så jag kände inte, 
att jag kunde ge mig ut på arbetsmarknaden och söka något nytt jobb. Jag ville 
verkligen inte ha något personalansvar. Jag ville inte ha några krav på mig. Så 
jag gick med på att ta den lägre tjänsten. Och den hade jag ett år sen efter det 
[…], så att jag var, jag var ingenting. Jag hade tappat den rollen. Och det tror 
jag också var himla bra, för jag är inte rädd längre. Jag är inte rädd. Och går det 
åt skogen på [mitt nya jobb], ja då gör det, det. Då får jag väl hitta mig något 
annat att göra som jag tjänar tillräckligt mycket pengar på, så att jag kan bo 
kvar. 

3.2.3.3 I praktiken 

Enligt citaten ovan är reflektion något som inte hinns med och som flera av de intervjuade 

önskar sig mer av. Annika skiljer sig här från mängden, då reflektionen har blivit en del av 

hennes liv efter utbrändheten. Annika säger så här om att jobba med sig själv, ett arbete som 

påbörjades under terapin: ”Det blir ett sätt att vara kan jag känna.” Annika har hittat former 

för kontinuerlig reflektion. I den reflektion, som hon beskriver nedan, reflekterar hon över sig 

själv i stort och skiljer inte på de olika delarna i livet.  

Annika: Det har jag fått in, faktiskt, som en naturlig del i mitt liv, att reflektera, 
att ta en fika för mig själv. Jag skriver lite dagbok i Filofaxen också för att titta 
tillbaka, reflektera, backa, se var man befinner sig, hur man mår egentligen. Den 
stora skillnaden, det är min terapi som har gjort, är att jag idag går ner och 
känner efter, istället för att bara köra på och bara vara i huvudet. Mera känna 
efter hur jag mår. Känna efter i en fråga, t.ex. på jobbet: ”Vill jag göra det här 
eller inte? Hur känns det? Nej men det här känns väldigt idiotiskt. Varför ska vi 
tvinga igenom det här? Vem är det egentligen som vill ha det?” Och så kan jag 
ifrågasätta det mer. Och det är för att jag känner efter istället och inte bara 
okritiskt: ”Det här ska bara göras.” 

 

Adam berättar om hur han reflekterar över framför allt karriären. 

Adam: När det gäller arbetet, så har jag försökt att göra ”2-års liv”. Och sen 
försöker jag att göra ”bokslut” för att använda en ekonomiterm.  

Intervjuare: Vad är det för termer du gör de boksluten i?  
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Adam: Det är väl varje gång jag tar ett jobb, så har jag försökt att fråga mig 
själv: ”Vad är det i det här jobbet som jag kan åstadkomma, och hur kan det 
utveckla mig?” Och då försöka att vara väldigt konkret: ”Varför tar jag det här 
jobbet?” […] Sen får man i det bokslutet försöka säga: ”Har jag lärt mig mer om 
det här?”  

3.2.3.4 Med hjälp av andra 

Några av de intervjuade väljer att tala om behovet av en mentor. I samtalen lyfts olika 

argument fram för varför en mentor är en bra idé. Framför allt är det stödet för reflektionen, 

som man tycker är viktigt. Någon talar om reflektion beträffande yrkesrollen, en annan om 

livet i stort. Reflektion handlar också om en personlig resa. 

 

Charlotte skiljer på ett internt bollplank, som hon använt som stöd i svåra personalfrågor och 

på den externa mentor, med vilken hon har kunnat föra andra typer av resonemang med sig 

själv mer i centrum. 

Charlotte: Det jag tycker är jätteviktigt, det är att ha en mentor. Jag hade det 
under ett år, och det är någonting som jag verkligen tycker är superbra!  

Intervjuare: Du sa tidigare att man absolut behöver det, när man är ny i rollen ... 

Charlotte: Då tror jag att det är väldigt viktigt, men jag tror också, att man har 
behov av det periodvis under hela tiden man är ledare, inte konstant, men då och 
då. Att få den förmånen att reflektera kring hur man själv agerade, hur jag kände. 
Varför reagerar jag så i den situationen? […] Man får lite reflektion på sin egen 
roll.  

 
Hon beskriver skillnaden i behovet av bollplank och en mentor.  

Charlotte: Man måste ha något bollplank. Nu har jag haft en sådan tur, att jag 
har haft en personalchef, när jag var chef, som har varit på samma nivå och som 
man har kunnat ha som lite bollplank. Och det tror jag, att man måste ha. Man 
måste ha någon. Det är jättebra. Men jag tror, att en mentor också är bra, för det 
är ju oftast en person som är utanför organisationen. För annars är det ofta att 
man fastnar i exakta saker, och mentorn kan kanske lyfta frågan, eller vad det nu 
handlar om, till en allmän situation.  

Intervjuare: De är bortkopplade från verksamheten? 

Charlotte: Ja, det tror jag är bra.  

Intervjuare: Var din mentor det? 

Charlotte: Ja, min mentor var helt suverän. Nu har jag aldrig haft en mentor, som 
har varit inne i verksamheten, men jag inbillar mig, vilket kanske kan vara helt 
fel, att det är bättre att ha någon utanför. För då säkerställer man på något sätt, 
att man diskuterar ledarrollen. Det är någonting som jag, om jag skulle gå 
tillbaka till ledarrollen, skulle vilja ha igen.  
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Adam talar också om reflektion i formen av det stöd en mentor kan tänkas ge. 

 Adam: För mig, vad mentorn är som stöd, det är inte att ge dig svaren. Mentorn 
hjälper dig att nyansera situationen och bilden, hjälper dig, så att du kan kliva ett 
steg åt sidan och försöka att ta en nykter syn på det här. De kanske kan bolla 
olika alternativ, men alternativen är inte lösningar. 

 
Adam och Charlotte berättar att de saknade ett stöd i början av ledarbanan.  

Adam: Det är väl så här, om jag skulle bli chef idag över en större verksamhet 
och ha chefer under mig som är unga, så skulle jag nog faktiskt aktivt verka för 
att de får någon typ av ledarskapsstöd, mentorer. Jag tror, att det är väldigt 
viktigt och då verkliga mentorer, inte sådana här som bara frågar.  

 

Charlotte: I början, när man var ny i rollen, då tog den nog mer energi än vad 
den gav. Man slängdes in i rollen utan att ha några som helst ledaregenskaper 
och egentligen skulle göra sitt gamla jobb också. Och det kan jag ju känna efteråt, 
att det var inte speciellt smart, utan där skulle man haft någon form av stöd. 
Ledarskapsutbildning! Eller mentor! Det tror jag egentligen skulle ge mer. Där 
man kan få möjlighet att reflektera och bolla. Det stödet tror jag, att man skall 
tänka på, när man går in i den rollen utan erfarenhet egentligen, i någon form. 
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4. Diskussion 
Studier av hälsa hos specifika yrkesgrupper utgår ofta från ett arbetsplatsperspektiv. Det 

känns naturligt. Det handlar om ett yrke och då är arbetssituationen intressant. I den här 

uppsatsen har ett vidare perspektiv valts både mot bakgrund av vald hälsodefinition och på 

grund av att uppsatsens fokus ligger på dagsform. Studerar man individuella förutsättningar 

för att utföra ett visst arbete, dvs. att prestera, blir det nödvändigt att utöver personliga 

färdigheter, egenskaper, erfarenheter etc., också föra resonemang kring dagsform och att 

denna inte är konstant. Grunden för hur vi mår och känner oss, det som i uppsatsen faller 

under begreppet hälsa, läggs under dygnets samtliga timmar. För att kunna studera dagsform 

måste man därför flytta blicken också utanför yrkesrollens givna ramar, dvs. utanför arbetstid. 

Detta känns extra relevant för en grupp yrkesarbetande, där fyrtiotimmarsveckan inte är så 

vanlig, där de tidsmässiga ramarna tenderar att tryckas utåt. Sömn är ett exempel på en 

aktivitet som i förlängningen påverkar vår arbetsinsats och som äger rum utanför arbetets 

arena. Det är således viktigt att se, att livets olika delar smälter samman och påverkar 

varandra även när förmågan att hålla isär livets olika delar upplevs som stor. Den vardag, som 

har beskrivits i intervjuerna, är källan ur vilken de intervjuade ska hämta kraft, energi och 

inspiration för att kunna utföra sitt arbete. Detta avsnitt kommer att syna denna vardag ur ett 

perspektiv, där yrkeslivet utgör en av flera dimensioner.  

 

Med intervjuer om 45-60 minuter gör uppsatsen inte anspråk på att i detalj berätta hur 

intervjupersonerna lever sina liv. Materialet ger oss glimtar ur dessa personers vardag genom 

exempel, resonemang och reflektioner. Materialet visar på personer som vill vara chefer. De 

tycker om utmaningen. De tycker att arbetet är spännande. I berättelserna blir också en annan 

sida tydlig, där vi ser att det ibland är jobbigt. Man har långa dagar med många kontakter med 

andra människor i något som av fler beskrivs som ett högt tempo. Fler av de intervjuade 

beskriver svårigheten att hitta en önskad balans i vardagen mellan framför allt arbete och 

familj. Dessa fynd är inte unika för de intervjuade utan återfinns, i olika former, i andra 

studier, där chefer intervjuats om sin livssituation.33, 34, 35, 36 Intervjumaterialet visar också, att 

                                                 
33 Claes Edlund, Birgitta Ahltorp, Gunnar Andersson, Stein Kleppestø, Karriärer i kläm – Om chefen, familjen 
och företaget (Stockholm: Norstedts, 1990), s. 59ff. 
34 Tuija Muhonen, Kvinnor, karriär och familj: En studie om chefer i fyra olika branscher (diss. Lund: 
Institutionen för psykologi vid Lunds Universitet, 1999), s. 200f. 
35 Claes Trollestad, Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet: hos högre chefer och ledare 
(Stockholm: Svenska förlaget liv & ledarskap, 2003 b), ss. 21-37. 
36 Christina Franzén, Sophie Linghag, Susanne Zander, Arbetsglädje i livet: Om ledarskap på 2000-talet 
(Stockholm: Ledarskapsakademin, 1998), s. 25. 
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egen tid i form av exempelvis träning, fritidsintressen, återhämtning och reflektion är något 

som fler har svårt att hinna med. Också detta är något som går igen i andra studier.37, 38,  39 Så 

här formulerar sig en av de chefer som citeras av Trollestad:  

”Jag upplever att det egna livsutrymmet har krympt under de senaste åren. Det blir allt 
mindre tid över för mig själv och min egen utveckling. Några fritidsintressen vid sidan av 
familjen hinner jag helt enkelt inte med.”40

 

Situationen är således tudelad, och i intervjuerna lyser en frustration kring detta igenom.  

 

Arbetet tycks, på gott och ont, vara högt prioriterat, och visst är det kanske som Edlund 

skriver: ”Att vara chef är också ett attraktivt arbete i en rad avseenden: socialt; ekonomiskt; 

när det gäller möjligheter till inflytande och egen utveckling. På ett personligt plan är kanske 

just möjligheterna till egen karriär speciellt betydelsefulla genom att de utgör det synbara 

och för alla uppenbara tecknet på erkänsla – man är duktig och har gjort en viktig insats.”41 

Franzén skriver i Arbetsglädje i livet – om ledarskap på 2000-talet, att det idag anses ”fint” 

att arbeta mycket och att detta också krävs och förväntas av individen, om denna vill göra 

karriär.42, 43 Till exempel visas lojalitet gentemot företaget av individen genom att denna 

arbetar mycket och genom att arbetet prioriteras före allt annat i livet.44 Att inte anta de 

utmaningar, som yrket kräver, ger en bild av att man inte vill vara med och spela i dessa 

divisioner.45 Edlund menar, att chefsarbete ställer stora krav på engagemang, både vad gäller 

tid och energi, och att intensiteten i dessa krav idag har ökat och troligen kommer att fortsätta 

att göra det.46 Oberoende av om drivkrafterna bakom denna prioritering av arbetet finns hos 

personen själv eller om den kommer utifrån, är det för det fortsatta resonemanget värt att 

påpeka, att det levda mönstret, i intervjuerna, går igen även i andra studier och att de 

intervjuade därmed till viss del följer ett väntat, förväntat, beteende.  

 

Bilden av en yrkesroll, som tillåts att sätta agendan på ett sätt som får konsekvenser för livet i 

övrigt, växer långsamt fram i intervjumaterialet. Att lägga ner mycket tid och energi på 

                                                 
37 Muhonen, s. 200f. 
38 Trollestad, 2003 b, ss. 21-48. 
39 Edlund, s. 53f. 
40 Trollestad, 2003 b, s. 43. 
41 Edlund, s. 35f. 
42 Franzén, 1998, s. 25. 
43 Ibid., s. 113. 
44 Ibid., s. 79. 
45 Edlund, s. 129. 
46 Ibid., s. 35f. 

40 



arbetsuppgifter, som man trivs med och tycker om, kan mycket väl anses vara en friskfaktor. 

Dilemmat är, vilket blir tydligt i fler av intervjuerna, när yrkesrollen ”sväller ut” över dygnets 

timmar på bekostnad av annat i livet. De intervjuade beskriver en vardag med obalans och 

tidsbrist. Två timmars extra arbete per dag, dvs. en arbetsdag på tio timmar, innebär i 

förlängningen en extra arbetad vecka* per månad, tid som ska tas någonstans ifrån. Priset av 

detta blir att investeringar i ”livskarriären”, som normalt sett har fritiden som bas, helt enkelt 

uteblir. Tiden räcker inte till. I intervjuerna ser vi att sådant, som upplevs som viktigt och 

sådant som de intervjuade själva vet att de mår bra av, finns bland det som inte hinns med. 

Indirekt eller direkt prioriteras satsningar i den egna hälsan ned och uteblir. Annika utgör här 

ett undantag. Hon upplever att hon idag har bra balans i livet, en balans som hon menar bland 

annat möjliggörs av det faktum att hon, som frånskild, endast har barnen på halvtid. Detta, i 

kombination med en större medvetenhet i vardagen kring hur hon fungerar, har lett till mer 

egen tid. Karriären satsar hon fortfarande på.  

 

Utöver arbetet är familjen det som de intervjuade försöker se till att hinna med att prioritera. 

Detta gäller framförallt i de fall, där den privata situationen innefattar barn, och det syns 

tydligast i de fall, där intervjupersonen är en kvinna. De intervjuade beskriver ett delat ansvar 

för barnen, praktiskt och tidsmässigt, som bland annat innebär, att man förväntas att hämta 

barnen på dagis. Barnen kan inte prioriteras ner eller bort. Detta gäller såväl Henrik, Annika 

som Malin, även om Henrik indikerar att han idag inte riktigt har tagit hela sitt ansvar, något 

som han säger sig vilja göra framöver. Muhonen visar i sin studie av kvinnliga chefer, att barn 

hjälpte kvinnorna att sätta gränser för arbetet. Kvinnorna menade, att det var angeläget att gå 

hem istället för att fortsätta arbeta.47 I intervjumaterialet är det svårt att se om privata nära 

relationer prioriteras i samma utsträckning, när barn inte finns med i bilden, vilket gör att 

detta lämnas. Både Adam och Henrik, som idag har barn, talar dock om att de inte tycker sig 

hinna med sin respektive i tillräckligt stor utsträckning. Det är svårt att prioritera detta. Henrik 

reflekterar kring dagens livsvillkor och kopplar ihop det med skilsmässofrekvensen. Charlotte 

talar i termer av att periodvis egentligen ha prioriterat ned det mesta utom arbetet, vilket hon 

nu i efterhand ifrågasätter det riktiga i. Båda indikerar att den valda livsstilen kan få 

konsekvenser. 

 

                                                 
* Här avses en arbetsvecka på 40 timmar. 
47 Muhonen, s. 202. 
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Två av cheferna lever idag i förhållanden med respektive och barn, samtidigt som de arbetar 

minst heltid. Av övriga tre chefer är en frånskild och har barnen på halvtid, en är 

ensamstående utan barn och en känner sig tvingad till att arbeta deltid för att få ihop vardagen 

med barnen och respektive. En iakttagelse utifrån detta, med reservation för att urvalet är 

ytterst begränsat, är att de två förstnämnda är män och övriga tre är kvinnor. Detta kan 

jämföras med enkätresultat från forskningsprojektet 2000-talets ledare, där de tillfrågade 

kvinnliga cheferna gav uttryck för att de i stor utsträckning kände, att de tvingades att välja 

mellan barn och karriär, på grund av att arbetsvillkoren är svåra att kombinera med familj.48 

Också de tillfrågade manliga cheferna i 2000-talets ledare upplevde, att det var problematiskt 

att förena karriär och barn. Konsekvenserna för männen blev dock att välja en fördelning 

mellan karriär och ansvar för barn, snarare än antingen eller.49 I Arbetsglädje i livet skriver 

Linghag att: ”äktenskap och familj ofta är en tillgång för män i karriären medan det för 

kvinnor indirekt är ett hinder.”50  

 

När det kommer till familjelivet, visar intervjumaterialet på en förväntan från båda parter, när 

det gäller att bidra i familjen. Hur fungerar de traditionella ramarna för chefsyrket med 

framför allt långa arbetsdagar, resor etc. i ett samhälle, där vi i stor utsträckning har familjer 

med två yrkesarbetande vuxna eller bara en vuxen? Att inte ha ”markservice” hemma blir ett 

dilemma för vilken chef som helst oavsett kön, när yrkesvardagen kräver ett stort tidsmässigt 

engagemang. Malin talar om svårigheten att kombinera två karriärer under småbarnsåren. 

Även Muhonen lyfter i sin studie fram frågan om vems arbete som är viktigast.51 Franzén 

påpekar att risken är, att denna ”konflikt” mellan män och kvinnor kommer att accelerera i 

hemmen.52 Samtidigt skulle detta kunna innebära, att den vardag, som tidigare har ansetts 

vara kvinnliga chefers dilemma, där en viss tid av dygnet måste avsättas för att familjelivet 

skall fungera rent praktiskt, framöver i större utsträckning än tidigare även kommer att bli 

manliga chefers problem. Det kommer att vara svårt att lägga all tid på yrkesrollen. Under 

rådande villkor är risken, att familjesituationen blir en stressfaktor för dessa personer och inte 

den möjlighet till återhämtning som man kanske tänker sig. 

 

                                                 
48 Franzén, 1998, s. 93. 
49 Ibid., s. 83. 
50 Ibid., s. 80. 
51 Muhonen, s. 204. 
52 Franzén, 1998, s. 93. 
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Egen tid är något som för de flesta, utom Annika, inte hinns med i någon större utsträckning. 

Fritidsintressen och träning är sådant som de intervjuade nämner, att de vet att de mår bra av 

men som är svårt att hinna med i någon större utsträckning. Enligt Henrik får man istället 

”bita ihop” och Adam talar om ”piska och morötter”. Charlotte menar att tid för umgänge var 

något som inte hanns med i någon större utsträckning tidigare. Idag upplever hon dock att 

situationen är en annan. Hon säger också, att hon tidigare indirekt prioriterade ned att träffa 

någon. Malin berättar att hennes vardag idag har blivit ohållbar, vilket har lett till att hon har 

försökt att frigöra tid för egen del. Att börja arbeta deltid har för Malin blivit ett sätt att 

prioritera sig själv, sin egen hälsa. Hon tar i och med detta ett eget ansvar över situationen. 

Annika säger att egen tid var det som tidigare fick ”stryka på foten”. Hon talar om att vara 

styrd inifrån idag. Hon har tagit kommandot över sitt eget liv. ”Jag försöker att må bra – jag 

börjar i den ändan”, säger hon. Prioriteringar av egna behov, utöver att prestera på arbetet 

som chef, lyser annars med sin frånvaro i intervjumaterialet. Detta gäller exempelvis 

regelbunden fysisk aktivitet.  

 

Mot bakgrund av de uppoffringar, inom fler av livets arenor, som de intervjuade beskriver att 

de gör för att kunna utföra sitt arbete tillfredställande och mot bakgrund av långsiktiga, 

eventuella konsekvenser, som dessa kan komma att få för individen själv, väcks funderingar 

kring hur stor den egna medvetenheten kring detta egentligen är. I samband med intervjuerna 

utrycktes av intervjupersonerna hur sällan det var som man satt ner och funderade kring sin 

roll och kring livet i stort. Reflektion, eller eftertanke, kan annars vara ett sätt att öka 

medvetenheten kring val man gör och i förlängningen vara ett medel för att kunna styra dit 

man vill. Vem är jag? Vad vill jag? Vilka värden vill jag fylla livet med? Osv. Att inte vara 

medveten i kombination med att ”springa på” (Charlotte) i ett högt tempo gör, att risken för 

att inte kunna förutsäga var man kommer att hamna är stor. Saker blir som de blir. Lägger vi 

därtill den i nuet starka upplevelse av meningsfullhet och utveckling, som yrkesrollen ibland 

ger, kanske behovet av att reflektera eller att känna efter inte upplevs som nödvändigt. Ett 

stort fokus på arbetet i nuet ställs inte mot mer långsiktiga konsekvenser för livet i stort. 

Reflektion är något som Charlotte och Adam anser sig behöva mer av i vardagen, samtidigt 

som man säger, att detta är något som man inte hinner med, som man väljer att inte prioritera. 

Trollestad menar, att högre chefer sällan ger sig tid eller möjlighet till reflektion kring livs- 

och värdefrågor.53 Adam berättar, att han reflekterar kring sin yrkesroll i något som han kallar 

                                                 
53 Trollestad, 2003 b, s. 152. 
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för bokslut. Annika är annars den som tydligast visar, att hon använder reflektionen som ett 

verktyg i vardagen för att ta ut riktningen. Kontinuerlig reflektion har för henne blivit ett sätt 

att vara. 

 

De intervjuade beskriver en situation med ett högt tempo. För dem av de intervjuade, som 

idag inte innehar chefspositioner, ser situationen delvis annorlunda ut, men samtliga talar om 

sin vardag som chef i termer av tids- och/eller energibrist. Tydligt är också, att fler av de 

intervjuade har ”känt av” sin stress, dvs. stressen har blivit icke-funktionell. Adam beskriver, 

hur han under en period vaknande på nätterna med hjärtklappning och att han också hade 

sömnstörningar. Malin säger under intervjun, att hon ”sover för lite och är för stressad över 

alla möjliga saker” och att hon måste sluta att stressa. Henrik talar om dagar med högt tempo 

och korta luncher. Han beskriver en upplevd tidsbrist, både på arbetet och på fritiden. Han 

beskriver också en brist på energi, framför allt utanför jobbet. Att chefers vardag, precis som 

andra yrkesgruppers, kan leda till ohälsa i form av sjukdomstillstånd ger Annikas berättelse 

exempel på, en period som fick stora konsekvenser för Annika. Också Adam talar om detta, 

när han inledningsvis berättade, att han tillträdde sin förra chefstjänst efter att hans 

föregångare hade ”gått in i väggen”.  

 

Det faktum, att långvarig stress påverkar oss redan innan vi upplever en försämrad 

livskvalitet, bör lyftas fram här, då detta är relevant vid resonemanget om bibehållandet av en 

hög dagsform. Att stress kan leda till bland annat ett ändrat beteende, ett minskat 

välbefinnande och till sjukdom beskrevs tidigare. Så här beskriver Arnetz exempel på mentala 

förändringar som kan ske vid långvarig stress: ”Kognitivt fungerar vi på en lägre intellektuell 

nivå med minnes- och koncentrationssvårigheter samtidigt som vi blir mindre kreativa, 

sociala och empatiska. Vi blir mera egoistiska och fokuserade på vår egen överlevnad. 

Gruppens och organisationens överlevnad blir mindre viktig. Vi blir ”teflonmänniskor” som 

förefaller immuna mot yttre påfrestningar, med försämrad förmåga till inlevelse i hur andra 

människor känner.”54 Både vid kortvarig och långvarig stress innebär den stresspsykologiska 

reaktionen i sig en primitivisering av beteendet.55 Arnetz menar vidare, att långvarig stress i 

en organisation påverkar både dess prestationsförmåga och dess verkningsgrad.56 Långvarig 

stress blir en angelägenhet, för såväl individen som organisationen, redan innan stressen leder 

                                                 
54 Arnetz, s. 302. 
55 Währborg, s. 127f. 
56 Arnetz, s. 302. 
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till sjukdom, eftersom stressen naggar humankapitalet i kanten. Detta riskerar i förlängningen 

att påverka yrkesutövandet. Goda sömnvanor, fysisk aktivitet och socialt stöd är några 

exempel på sådant som fungerar som en skyddsfaktor vid stress och som gör att stressen kan 

bemästras bättre.57, , 58 59 Exempelvis reagerar en vältränad person mindre på givna stressorer 

än vad en person, som inte är lika vältränad, gör.60 Dessa skyddsfaktorer, som också nämns i 

intervjuerna som sådant som upplevs som viktigt för de intervjuade och som de vet att de mår 

bra av, fyller således också en viktig funktion för hälsan även ur ett stressfysiologiskt 

perspektiv. Olyckligtvis prioriteras dessa delar inte alltid av de intervjuade. 

 

Vad behöver då människor för att må och känna sig bra? Vad gör människor som håller sig 

friska och som upplever sig ha en god hälsa? Rydqvist och Winroth skriver att hälsa skapas 

”där människor arbetar, lever och älskar”. De lyfter bland annat fram ett väl fungerande 

socialt nätverk, en känsla av sammanhang (där man känner att man betyder något, är någon 

och vill något), en livsstil och levnadsvanor, som främjar hälsa och en bra och fungerande 

närmiljö som centrala förutsättningar för hälsa.61 Även Trollestad poängterar det 

grundläggande i att ha en helhetssyn på människan. Han skriver: ”Skilda viktiga dimensioner 

av det mänskliga måste både ges utrymme och integreras. Det innebär också att de 

personliga och professionella aspekterna inte får isoleras från varandra.”62  

 

Individens hälsa skapas i vardagen. Hälsan blir, sett ur detta perspektiv, en konsekvens av 

våra dagliga vanor och den livsstil som dessa bidrar till. Hälsa som tillstånd är inte teori utan 

praktik. Vi ser i uppsatsen, att flera av de intervjuade vet att sömn och motion är viktigt. De 

berättar också, att detta är något som de vet att de mår bra av och borde göra mer av. Vi ser 

dock, att denna vetskap inte alltid är någon garanti för det praktiska utövandet. Den 

hälsofrämjande aktiviteten stannar i tanken och praktiseras inte i vardagen. Den hälsa vi 

”åtnjuter” idag har vi för det mesta investerat i tidigare. Om vi slutar att göra vissa 

investeringar, blir nog frågan, när och på vilket sätt detta kommer att få konsekvenser för oss. 

Kanske hinner vi göra nya investeringar, innan dessa konsekvenser realiseras. Det är också 

viktigt att se, att utfallet kommer att bero på den enskilde individen och de omständigheter 
                                                 
57 Währborg, s. 74. 
58 Ibid., s. 83. 
59 Ibid., s. 263. 
60 Ibid., s. 262. 
61 Lars-Göran Rydqvist, Jan Winroth, Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion (Farsta: SISU Idrottsböcker, 
2002), s. 21. 
62 Trollestad, 2003 b, s. 161. 
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kring vilka hon eller han finns. Begreppet hälsokompetens öppnar upp för tankar kring, att 

hälsa inte är något som man automatiskt bara har. För att vi ska må och fungera bra krävs att 

vi ständigt gör nya investeringar. För att vi skall fungera fysiskt, psykiskt, socialt osv., bör vi 

ha en individuell balans i tillvaron mellan några av de områden som samtalen har berört. 

 

Fyra av de fem intervjupersonerna har arbetat i flera år med chefs- och ledaruppgifter. Det är 

något som man tycker om och som man idag uppfattar att man vill fortsätta med. De är med 

andra ord etablerade inom chefsyrket. Yrkesvardagen handlar således inte om ett ”gästspel”, 

där man under något eller några år ”ger allt” för att sedan dra sig tillbaka och återuppta livet 

utanför arbetet. Utifrån utgångspunkten, att det istället handlar om ett karriärsval, är det 

relevant att resonera kring förutsättningarna i yrket för att kunna må och prestera bra över en 

längre tid. Det är därför av vikt att föra in ett tidsperspektiv, om än hypotetiskt, i 

diskussionen. Hur kommer framtiden att se ut, om man fortsätter att göra det man gör och att 

prioritera som man gör idag? Är intervjupersonernas vardag, som den beskrivs här, förenlig 

med hälsa över tiden? Bristen på balans i vardagen i kombination med långvarig stress och 

bristen på eftertanke väcker funderingar kring detta. Risken är att vardagen faktiskt inte är 

förenlig med hälsa över tiden. 

 

Intrycket av att man anser sig behöva prioritera arbetet på det sätt som man gör finns som en 

röd tråd i intervjuerna. Samtidigt finns också en underton av handfallenhet och acceptans 

inför situationen. Man lever på hoppet. Det blir bättre sen! Kanske skulle man kunna säga att 

de intervjuade faktiskt väljer att inte prioritera alls. Här skiljer sig Annika och i viss mån 

Malin från de övriga genom ett fokus på hälsa i nuet. Hälsa har stora marginaler, vilket 

innebär att vi kan ”missköta” oss och våra relationer under en längre tid utan att vi ser några 

konsekvenser. Detta är i sig både positivt och negativt för individen, men möjliggör att vi går 

in i en vardag som egentligen inte fungerar för oss över tiden, men som blir en vana som 

sedan är svår att bryta sig loss ur. En försämrad hälsa på grund av för lite återhämtning är en 

lång process. 

 

Uppsatsen berör chefers vardag ur ett fokus, som endast inkluderar chefsrollens yttre ramar 

och hur dessa kombineras med livet i övrigt. De utmaningar, som själva chefsrollen i sig 

innebär, har lämnats. Trots detta, att man bortser från den belastning som rollen som chef i sig 

innebär för individen, kan man se att de intervjuade cheferna belastas på ett sätt, som verkar 

svårt att kombinera med en upplevelse av en hög egen hälsa. Kanske är det inte den stora 
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arbetsbelastningen i sig som utgör ett hinder, utan frånvaron av hälsofrämjande aktiviteter i 

vardagen, som utgör en riskfaktor. Intervjumaterialet väcker frågan, om det rimliga i att 

arbetet ger konsekvenser för individen och individens privatliv på ett sådant sätt som i 

slutänden riskerar att även drabba individens förmåga att prestera på jobbet. Franzén menar 

att: ”En allmän uppfattning är att företag inte får/ska lägga sig i det privata. Men det är just 

det företag gör hela tiden genom att utforma arbetsvillkor som får konsekvenser för 

familjelivet.”63 Uppsatsen pekar på just detta, att fritiden och vad vi gör med den, även om 

den bör få vara en privat angelägenhet, är en tillgång av intresse för arbetsgivaren och att 

arbetsgivaren här har en viktig uppgift. Uppgiften är att se till att det finns förutsättningar för 

den enskilde arbetstagaren, chef eller ej, att ta sitt ansvar för den egna hälsan, så att man kan 

prestera 100 %, när man är på jobbet. Om man som arbetsgivare omöjliggör detta, måste man 

också vara beredd att diskutera vilka konsekvenser detta får för samtliga inblandade parter.  

 

”Trötta ledare vad sprider de?” (Charlotte) 

 
 

                                                 
63 Christina Franzén, Jenny Lantz, Balanserad tillväxt: Om lönsamma chefsvillkor och människovärdigt 
liv(Stockholm: Ledarskapsakademin, 2000), s. 88. 
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5. Slutord 
Denna C-uppsats har försökt att belysa vardagen för en viktig yrkeskategori. Detta är en 

kvalitativ studie, några generella slutsatser går inte att dra. En förhoppning är, att uppsatsen 

trots detta ändå har väckt tanken, att det hälsofrämjande ledarskapet bör ta sin utgångspunkt i 

ledaren själv. 
 

Både intervjumaterialet och resonemangen i uppsatsen känns säkert igen från andra studier. 

Detta är inget nytt! Så här ser det ut för många idag, både för chefer och andra. Visst är det så, 

att trots att varje persons individuella berättelse är unik, omfattar den samtidigt delar som, för 

många yrkesarbetande vuxna och för familjer idag, känns allmängiltiga. Det som beskrivs är 

den vardag som så många lever i idag. Det är svårt att hitta en balans och att hinna med. 

Uppsatsen visar exempel på att chefer kan vara minst lika trötta som sina anställda. Många 

biter ihop och går på knäna. Det är inte bara medarbetarna, som är stressade och slutkörda. 

Även chefer har ett humankapital, som urholkas av stress och långa dagar, men framför allt 

kanske på grund av frånvaro av sådant som ger återhämtning, som innebär, att man fyller på 

med energi och att man har möjlighet att reflektera över vardagen. Det är i dessa personers 

händer, som många lägger över ansvaret för att komma med brillianta lösningar på 

arbetsplatsernas problem, och det är dessa personer, som vi förväntar oss ska stå starka, när 

det blåser kallt under perioder av neddragningar, omorganisationer, interna konflikter osv.  

 

Ett indirekt syfte med uppsatsen har varit att lyfta fram chefers vardag i debatten om ohälsan i 

samhället. Detta i en tid då det talas om hälsofrämjande processer på arbetsplatserna och 

vikten av att medarbetare mår bra. Uppsatsen pekar på att vi även bör lyfta blicken uppåt i 

organisationerna och att vi måste lyfta fram cheferna som en potentiell grupp att börja arbeta 

med, och för, även i dessa frågor. Det hälsofrämjande ledarskapet måste utgå från ledaren.64 

Det faktum, att man inte har tid att ta hand om sig själv och att man kan se en hög grad av 

upplevd eller levd stress i vardagen, indikerar att man inte prioriterar sin hälsa, något som i 

slutänden riskerar att få konsekvenser för individen, såväl professionellt som privat. 

Uppsatsen visar, att en prioritering av yrkeskarriären ibland omöjliggör en samtidig 

prioritering av den egna hälsan. Bilden av chefer som supermänniskor, som står pall i alla 

väder, kan bli en tung börda för den enskilde individen att bära. Måste det vara så? 

                                                 
64 Malmström, s. 20. 
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5.1 Vidare forskning 

Många funderingar kring chefers arbetsvillkor och konsekvenserna av dessa har väckts under 

arbetet med uppsatsen. Fler av dessa har dock fallit utanför uppsatsens syfte och 

avgränsningar. Bland annat snuddar uppsatsen endast vid problematiken kring hur vardagen 

för cheferna får konsekvenser utanför den egna personen, där arbetsplatsen och den privata 

arenan bidrar med flera frågeställningar, som inte ingår i denna uppsats men som efter 

uppsatsens skrivande kvarstår som både intressanta, relevanta och aktuella. 

 

Förslag till vidare forskning är främst att utöka denna studie antingen i omfång eller djup samt 

att komplettera den med ytterligare frågeställningar. Uppslag på frågeställningar för vidare 

studier är: 

 

• Individnivå: Verkningsgrad och prestationsförmåga 

Hur påverkas prestationsförmågan och den personliga verkningsgraden hos chefer som under 

en längre tid lever och arbetar under de förhållanden som beskrivits i uppsatsen? 

 

• Organisationsnivå: Chefen som förebild  

Vilka beteenden/Vilken livsstil premieras på våra arbetsplatser? 

Det går inte att komma ifrån, att chefsyrket är ett yrke med hög status. När bilden av 

”framgång” och hög status personifieras i beteenden, som innebär att det är viktigare att jobba 

och att sätta jobbet framför allt än att se till att må bra, och så länge det är den typen av 

beteenden som belönas i våra organisationer, är det inte konstigt om hälsosatsningar betraktas 

mer som kosmetik för företagen, som en löneförmån för den anställda, istället för att ses som 

en nödvändig källa för organisationen ur vilken kraft, energi och kreativitet tar sin form.  

Istället blir hälsa ointressant och individens ensak. Är det möjligen så, att det är först när vi 

personligen upplever de positiva effekter, som en god hälsa och ett liv i balans innebär för 

oss, som vi förstår potentialen i denna? Det är bara den som har smakat glass, som vet hur 

glass smakar!  

 

• Samhällsnivå: Rekrytering av chefer 

Vem väljer att bli chef och hur påverkar det ledarskapet? 

Intervjupersonerna i uppsatsen talar om svårigheten att få tillräckligt med tid över för livet 

utanför arbetet. I forskningsprojektet 2000-talets ledare säger deltagarna, att de vill ha balans 
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mellan arbetstid och fritid. De vill inte behöva välja.65 Vad innebär detta för den framtida 

rekryteringen av chefer? Kommer vi i framtiden att hitta ”rätt” personer till våra chefstjänster, 

om villigheten att offra ”allt” för arbetet är en av de främsta kvalifikationerna och om 

människor som prioriterar en balanserad tillvaro kanske väljer att avstå från dessa arbeten?  

 

                                                 
65 Franzén, 1998, s. 92. 
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Bilaga 1  -  Samtalsstöd 
 

Bakgrund 

• Ålder 
• Utbildning 
• Företag och tjänst 
• Hur länge har man arbetat på företaget 
• Hur länge har man arbetat som chef 
• Var i karriären befinner man sig? 
• Hur lever du idag privat? 

 
En vanlig dag 
 
Temaområden 

• Vad ger energi? (Arbete/Privat) 
• Vad tar energi? (Arbete/Privat) 
• Jag 

o Fysisk aktivitet 
o Fritidsintressen/Hobbys 
o Avkoppling 
o Aktiviteter/Privata åtaganden 
o Umgänge 

• Familj 
• Drivkrafter och motivation 
• Viktigt och värdefullt 
• Balans 
• Prioriteringar 
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Bilaga 2  -  Käll- och litteratursökning 
 

VAD? 

Ämnesord Synonymer 

Chef* 
 
 
Ledarskap 
 
 
Hälsa 
 
 
 
 
Stress 

Ledare 
Kvinnliga chefer 
 
Personalledning 
Chefsarbete 
 
Hälsopromotion 
Hälsofrämjande 
Frisk* 
Välbefinnande 
Familj* 
 

 
VARFÖR? 

Förutsättningar för hälsa i chefers/ledares vardag utgör fokus i uppsatsen. Vardagen studeras i 
relation till den egna individen, dvs. chefen själv och inte i relation till ledarskapet eller till 
gruppen. Stress och hälsa utgör varsitt analysperspektiv. Sökordet familj har inkluderats för 
att hitta studier som omfattar chefers privatliv. 

 
HUR? 

Databas Söksträng Antal träffar 
Arbline (WSU=chef* ELLER WSU=*chef ELLER 

WSU=*chefer ELLER WSU=ledar*) OCH 
WSU=familj* 
 
(WSU=chef* ELLER WSU=*chef ELLER 
WSU=*chefer ELLER WSU=ledar*) OCH 
WSU=häls* 
 
(WTI=chef* ELLER WTI=*chef ELLER 
WTI=*chefer ELLER WTI=*chefen ELLER 
WTI=ledar*) OCH (WSU=hälsa* ELLER 
WSU=*främjande ELLER WSU=välbefinnande) 
 
(WTI=chef* ELLER WTI=*chef ELLER 
WTI=*chefer ELLER WTI=ledar*) OCH 
WSU=välbefinnande 
 
(WTI=chef* ELLER WTI=*chef ELLER 
WTI=*chefer ELLER WTI=ledar*) OCH 
WSU=familj* 
 

12 
 
 
 
135 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
9 
 
 
4 
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WSU=stress OCH WSU=hälsorisker 81 

Substansen 
(Stockholms 
Universitet) 

Ämnesord=chefsarbete 
 
 

83 
 
 

Stockholms 
Stadsbibliotek 

Hälsopromotion 
Health promotion 
Hälsofrämjande 
Stress 

4 
3 
25 
177 

 
KOMMENTARER 

Sökning på hälsa och chefer ger i många fall träffar som avser hälsan hos chefernas 
anställda. Funnen relevant litteratur har funnits gömd i en ganska stora massa av material 
och har varit svår att urskilja med hjälp av andra typer av sökord.  
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