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Jag gläds med alla er som nyligen har klarat 
av studierna och påbörjat era yrkeskarriärer. 
Det är en härlig känsla att få dra nytta av sina 
kunskaper och testa de idéer som vuxit fram 
under studieåren. Jag önskar att ni behåller er 
glöd och er vilja att göra skillnad. Ni behövs!

Många akademiker hamnar tyvärr i ett 
helt annat känsloläge efter en tid i arbetslivet. 
Jag tänker på den frustration, ibland 
desperation, som många känner när de inte 
får möjlighet att använda sina kunskaper fullt 
ut. När detaljstyrning, ökad administration 
och slimmade organisationer minskar 
möjligheten att göra ett bra jobb. Den 
debatten har till stora delar handlat om 
välfärdsyrkena. Om minutstyrning i 
hemtjänsten och om pålagor i läraryrket, till 
exempel. Men det gäller i hög grad också 
SRATs medlemmar. Det här är personer med 
stark yrkesidentitet och höga krav på sig 
själva. När stressen kolliderar med ambitio-
nerna tappar de orken. Jag har hört många 
olika yrkesföreträdare berätta om ständig oro 
och dåligt samvete. Om hur ångesten slår till 
efter en arbetsdag när de inte har lyckats 
prestera det som de, utifrån sitt kunnande, 
bedömer som viktigt. Sådant tär – och det 
syns i sjukstatistiken. En rapport som Saco 
presenterat visar att akademiker har den i 
särklass största ökningen av sjukfrånvaro i 
samhället. Hälften av alla akademiker som är 
sjukskrivna är det på grund av psykisk ohälsa. 
Både män och kvinnor drabbas, men 
kvinnorna är värst utsatta. Det här håller inte! 
Vi kan inte acceptera att engagerade och 
kunniga människor blir sjuka av jobbet.

Vikten av att ta tillvara anställdas 
kompetens och förmåga har uppmärksam-
mats av regeringen. En utredare har, på 
civilminister Ardalan Shekarabis uppdrag, 
tagit sig an frågan om hur ”medarbetarnas 

Viktigt för hälsan
att få vara professionell

kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska bli 
mer vägledande i styrningen av den kommu-
nala sektorn”. När civilministern beskrev 
målsättningen för den så kallade Tillitsdelega-
tionen konstaterade han att ”de som jobbar i 
välfärden och nära medborgarna ofta har bäst 
kännedom om verksamheterna”. Med 
formuleringen ”låt proffsen vara proffs” 
träffar han mitt i prick.

Det är bra. För oss inom Saco är det 
emellertid inga nya tongångar, utan snarare 
självklarheter. Det här är argument som vi 
har använt så länge jag minns, och som vi i 
princip är överens med arbetsgivarna om. 
Akademiker är experter inom sina 
professioner. Att inte ta tillvara på den 
utbildning som både samhället och enskilda 
medarbetare har investerat in är oansvarigt 
slöseri. Det gäller förstås inom alla arbets-
marknadssektorer. 

Vi vet att det är lättare att klara av hög 
arbetsbelastning och perioder av stress om 
man samtidigt kan styra över sin arbetssitua-
tion och ta ett självständigt professionellt 
ansvar. För att det ska fungera väl krävs 
tydliga och väl kända mål, klara budgetramar 
och utvärderingar av hög kvalitet. Det i sin 
tur ställer krav på ett bra ledarskap.

”Låt proffsen vara proffs” gäller därför i 
hög grad också chefer – på alla nivåer. Det är 
också en fråga som vi har drivit sedan länge, 

» Dela med dig 
av dina idéer. 
Sök kunskap  
på nya håll! «

att chefen måste ha tid, mandat och resurser 
för att utöva sitt chefskap. De är många som 
inte hinner med det som är så viktigt både 
för dem själva, för medarbetarna och för 
verksamheten – själva chefskapet. För alldeles 
för många chefer är det bara en av flera 
uppgifter, som de slits emellan. Det är 
ledsamt att så många arbetsgivare sliter ut 
sina chefer på det sättet. Att fortsätta så här är 
ingen bra strategi. Bättre då att göra vad man 
kan för att förändra situationen. Så tänk till 
och säg ifrån, ni chefer! Gör det innan ni går 
sönder! Och glöm inte att det finns stöd att 
få från förbundet!

Ett professionellt arbetssätt präglas också 
av respekt för andras yrkeskunnande och vilja 
att samarbeta. Att ta sig an en uppgift från 
olika håll ger mervärde. Det är därför 
samarbetet över professionsgränserna är så 
viktigt. Också här finns mycket kvar att göra, 
både inom den offentliga förvaltningen och i 
näringslivet. Som så ofta lönar det sig att 
börja där man befinner sig, på den egna 
arbetsplatsen. Där har var och en av oss ett 
eget ansvar, utifrån den egna professionen. 
Så, dela med dig av dina idéer! Sök kunskap 
på nya håll! Och säg ifrån när du ser att man 
borde ta en annan väg! Att ta initiativ till 
förbättringar är också ett professionellt 
förhållningssätt. n n n


