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Den 31 mars träder nya föreskrifter ikraft 
om organisatoriska och sociala aspekter på 
arbetsmiljön. Behovet av starkare styrning har 
varit på tapeten länge. Frågan var uppe redan 
för 35 år sedan, då allmänna råd om psykiska 
och sociala aspekter på arbetsmiljön 
utfärdades. Att vi har diskuterat den många 
gånger sedan dess har förstås sina skäl. Många 
medlemmar far illa av för hög arbetsbelast-
ning, otydliga mål och konflikter på 
arbetsplatsen. Jag hör alldeles för ofta 
berättelser om stressreaktioner, ångest, 
sömnlösa nätter … 

Och nu, äntligen, får vi mer tvingande 
föreskrifter på det här området. Arbetsgivarna 
får ett tydligare ansvar för att anpassa 
resurserna till de krav som ställs på medarbe-
tarna. Men också för att det finns en tydlig 
ledning, förutsättningar för bra kommunika-
tion, gott samarbete och socialt stöd på 
arbetsplatsen. 

Har man varit med i arbetslivet ett tag så 
vet man vad som gör det roligt att gå till 
jobbet. Känslan av att göra bra ifrån sig, 
samvaron med arbetskamrater, att få 
uppskattning och möjlighet att lära sig nya 
saker ... Vi vet också att vi gör ett bättre jobb 
när vi mår bra. Ändå ser det ut som det gör. 
Den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland 
kvinnor, och är idag den vanligaste diagnosen 
vid längre sjukskrivningar. Det är naturligtvis 
svårt att skilja ut vad som beror på arbete och 
vad som bottnar i andra saker i livet. Men att 
det finns ett klart samband mellan arbete, 
psykisk ohälsa och sjukdom har belagts i 
forskningen. Också statistiken från Arbets-
miljöverket från 2014 talar sitt tydliga språk 
– sociala och organisatoriska faktorer var den 
näst vanligaste orsaken till anmälda arbets-
sjukdomar. Mellan 2010 och 2014 ökade den 
med 70 (!) procent. 

Tydligare krav på arbetsgivare
för att stärka psykisk hälsa

Forskare har också visat att friska 
arbetsplatser inte kommer till av en slump. 
Det har stor betydelse för hälsan om man 
arbetar strukturerat för att skapa en i alla 
avseenden god arbetsmiljö. Så vad väntar 
man på? Är det inte bara att sätta igång? Det 
handlar, lite hårdraget, om att välja hälsa och 
arbetsglädje i stället för psykisk ohälsa och 
sjukskrivning. Det kan inte vara något svårt 
val – särskilt som vi också vet att anställda 
som mår bra på jobbet presterar bättre och 
alltså bidrar till ökad effektivitet, utveckling 
och tillväxt. En klok investering alltså!

Sambandet mellan psykisk hälsa och 
arbetsmiljö har uppmärksammats av många 
av de stora internationella organisationerna, 
som FN, OECD, och ILO (Internationella 
arbetsorganisationen). De har sett problemet, 
beskrivit det – och tar allvarligt på det. Det 
gör vi inom SRAT och Saco också. Vi arbetar 
aktivt på flera plan med de här problemen, 
genom påverkansarbete, i den fackliga 
utbildningen, i förhandlingssammanhang och 
i direktkontakter med arbetsgivare och 
medlemmar. Jag har också drivit frågan i 
europafacket i arbetet med EFS positionspap-
per om arbetsmiljö och lyckats få med de 
psykosociala frågorna, stress och arbetsbelast-
ning. Förhoppningsvis kommer även det 
gränslösa arbetet att finnas med. Arbetsmiljö-
arbetet är arbetsgivarens ansvar. Men tanken 

» Vi vet att  
vi gör ett 
bättre jobb 
när vi mår 
bra. «

är att alla inblandade, alltså också skyddsom-
bud och anställda, ska arbeta tillsammans 
med ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att 
förebygga och åtgärda förhållanden som ger 
upphov till arbetsrelaterad stress och få till en 
fungerande balans mellan krav och resurser.  
Det här kräver en hel del av alla parter, både 
kunskap, tid och engagemang. Och, visst 
fungerar det bra på sina håll. Men jag får 
också rapporter från skyddsombud som har 
för lite tid för sina uppdrag, som inte får 
tillräcklig utbildning och har för dåligt stöd 
av ledningen. Det duger inte! 

Nu handlar ju inte psykisk hälsa enbart 
om vad vi gör och hur vi har det på jobbet 
– även om det är oerhört viktigt. Det är ju 
det där med balans i livet också. Tänk om vi 
kunde hitta ett bättre sätt att anpassa 
arbetsinsatserna till privatlivets olika skeden. 
Så mycket lättare det skulle bli om vi kunde 
se på vår egen utveckling mer som en 
klätterställning än som en karriärstege. Om vi 
kunde ta ett steg snett nedåt ibland, när 
resten av livet kräver sitt – och klättra vidare 
uppåt när vi har rimliga förutsättningar för 
det. Om vi kunde backa lite från ett stort 
ansvar under en intensiv tid i privatlivet och 
satsa desto mer när det har lugnat ner sig. 
Det kanske är värt en diskussion vid nästa 
medarbetarsamtal eller skyddsrond? n n n


