
Socialhögskolan
Komparativ Socialpolitik
SOL 061
Höstterminen 2002

STRESS I ARBETSLIVET

ORGANISATIONS- OCH LEDNINGSFAKTORER SOM BEFRÄMJAR

PSYKOSOCIAL HÄLSA

Författare: Anna-Karin Arnstad

Handledare: Lars Harrysson



2

ABSTRACT

The purpose of this essay was to examine the causes of stress and psychosocial unhealth in
organizations, and shed light on which organizational and managerial elements that can
prevent unhealthy stress and aid to a good psychosocial environment. I looked into the
characteristics of a “healthy” organization and investigated how the management can
contribute to a good psychosocial environment and healthy co-workers.

To answer my questions I studied literature on the subject. I fulfilled the study by adding four
interviews in a psychiatric organization. I interviewed staff from four different professions
and departments.

An important stressor is when a person doesn’t fit into his or her environment. I discovered
that stress is likely to occur in the work environment if there are individual feelings of high
demands, lack of influence as well of social support. This is enhanced by temporary
employments and organizational changes.

A good management is one of the most important characteristics of a “healthy” organization.
The supervisor should empower co-workers to participate in organizational affairs, and enable
the employees to experience work satisfaction. Good management includes knowledge and
interest in supervision, accessibility and a supportive attitude towards the co-workers.
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FÖRORD

Stressen i arbetslivet med neddragningar, överbelastning och resursbrist är en av

anledningarna till att människor mår allt sämre. Det bristande välbefinnande och den ohälsa

stressen leder till berör individernas helhetssituation i samhället, bl.a. arbetsliv, fritid,

familjesituation och övrigt socialt nätverk.

Denna uppsats kommer särskilt att fokusera på arbetsrelaterad stress och vad organisationen

och ledningen kan göra för att förbättra hälsan hos de anställda. Jag vill tacka de personer

inom Division Psykiatri som jag fått förmånen att intervjua, för deras tid och vilja att dela

med sig av sina erfarenheter. Ett tack också till min handledare Lars Harrysson för goda råd

och väl genomförd handledning. Slutligen vill jag tacka min bror och min pojkvän för att de

engagerat sig i mitt arbete och gett uppmuntrande ord på vägen.
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1. INLEDNING

Det har skett omvälvande förändringar i världssituationen under det senaste decenniet. Till

dessa hör globaliseringen, informationsexplosionen, nya teknologier och ökad konkurrens. I

Sverige har man den senaste tiden kunnat se genomgripande förändringar vad gäller

anställningsformer och arbetssätt. Pressen i arbetslivet har blivit hårdare genom exempelvis

downsizing (neddragningar och strukturförändringar till följd av ekonomiska krav) och

beställar- och utföranderoller i den offentliga sektorn med betoning på mål- och

uppföljningskriterier (Jürisoo, 2001, s 22). Dessa förändringar har lett till ökade krav och

mindre egenkontroll i arbetet. Detta har i sin tur bidragit till arbetsrelaterad stress och ökad

sjuklighet och sjukfrånvaro.

Förändringarna har fått konsekvenser i det sociala livet. Familjelivet blir på olika sätt lidande

av kvällsarbete, distansarbete och ständig tillgänglighet i arbetet. Stressen hämmar också den

mentala och känslomässiga närvaron i hemmet (Jürisoo, 2001, s 34). Speciellt för kvinnor är

det svårt att få ihop arbete och privatliv, då de oftast har huvudansvaret för hemmet och

samtidigt har ökad belastning i arbetslivet. Barnen är också mer stressade till följd av

föräldrarnas situation. Sammantaget kan sägas att krav och stress är genomgående element i

hela livssituationen.

Det svenska humankapitalet har börjat må allt sämre under senare år. Mediadebatten har den

senaste tiden ägnat mycket uppmärksamhet åt stress i arbetslivet. Sydsvenskan (021214)

skriver att de långtidssjukskrivna svenskarna på tre år blivit dubbelt så många. Två av tre

långtidssjukskrivna är kvinnor och enligt artikeln lider drygt var fjärde långtidssjuk av

depression, stress, utbrändhet eller andra psykiska besvär. Ohälsans totala kostnader i Sverige

är enligt Ekman och Arnetz (2002, s 300) minst lika stora som den svenska hälso- och

sjukvårdsbudgeten, cirka 100 miljarder kronor, varav ungefär 20% beräknas vara

stressrelaterat. Ohälsosam stress påverkar både det fysiska och psykiska välbefinnandet hos

människor, och blir stressen långvarig ökar risken för uppgivenhet. Detta kommer i sin tur att

i längden påverka företagets prestationsförmåga.  Det blir en ond cirkel; organisationens

förmåga att producera minskar, effektiviteten sjunker och stressen ökar ytterligare.

Under min tid som socionomkandidat inom psykiatrin, vårterminen 2002, fick jag inblick i

vad arbetsrelaterad stress kan innebära för människorna i en arbetsorganisation. Jag iakttog en
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personal som ständigt var överbelastad och stressad till följd av resursbrist och en ökad

tillströmning av patienter. De anställda, som tidigare haft möjlighet att relativt snabbt hjälpa

de flesta som sökte sig hit, tvingades nu hänvisa till minst ett års väntetid utom i absolut akuta

och livshotande fall. Mycket tid användes till att hålla ifrån sig patienter som behövde hjälp,

men inte kunde prioriteras. Diskussioner fördes kring den ohållbara situationen, men ingen

bra lösning verkade vara i sikte. Det blev en alltmer stressad och uppgiven stämning på

arbetsplatsen. Arbetsglädje och välbefinnande byttes ut mot otillräcklighet, brist på kontroll

över situationen och känslan av att inte göra ett bra arbete. Jag började fundera över vad

organisationen skulle kunna göra för att förhindra stress och utbrändhet och förbättra hälsan

hos de anställda. Dessa tankar ligger till grund för uppsatsens syfte och frågeställningar.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka orsakerna till stress och psykosocial ohälsa i

arbetsorganisationer, och belysa vilka organisations- och ledningsfaktorer som motverkar

ohälsosam stress och bidrar till en god psykosocial arbetsmiljö.

Vilka stressfaktorer kan finnas i arbetsmiljön?

Vad är utmärkande för en ”hälsosam” organisation?

Hur kan arbetsledningen bidra till en god psykosocial arbetsmiljö och friska medarbetare?

1.2 Metod och urval

I min undersökning har jag valt att särskilt fokusera på stress utifrån ett lednings- och

organisationsperspektiv, med speciell inriktning på psykosociala faktorer i arbetsmiljön.

Särskilt har jag intresserat mig för människovårdande organisationer.

Jag har inhämtat kunskap i ämnet genom böcker, forskningsrapporter och vetenskapliga

artiklar. Via källförteckningen i en uppsats med ett liknande ämne fann jag intressanta böcker

skrivna av ledande stressforskare, utifrån vilka jag sedan kunde söka vidare. Kombination av

sökord i de olika databaserna visade sig vara värdefulla instrument för att hitta material. Jag

har tagit del av flera rapporter utarbetade av Arbetslivsinstitutet.

I litteratur om stress och psykosocial ohälsa i arbetslivet är utbrändhet ett begrepp som

ständigt återkommer. Jag har därför valt att skriva ett kort avsnitt om utbrändhet.

Rehabiliteringsåtgärder för att hjälpa långtidssjukskrivna tillbaka till arbetet är en stor och
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betydelsefull uppgift för arbetsorganisationer. För att avgränsa mig har jag dock valt att

fokusera på förebyggande organisatoriska åtgärder mot stress och ohälsa.

Arbetet har en organisationsteoretisk utgångspunkt, och särskild uppmärksamhet ägnas åt den

psykosociala arbetsmiljön och begreppet stress. Jag har valt att presentera ämnet både utifrån

ett patogent och ett salutogent perspektiv, alltså både belyst faktorer i en organisation som kan

orsaka stress och psykisk ohälsa och hur dessa kan motverkas, men även tittat på det friska i

organisationen och hur det kan förstärkas. Detta har gett en mer heltäckande förståelse av

problemområdet.

Som ett komplement till litteraturstudien har jag genomfört en fallstudie i en stor organisation

och använt mig av kvalitativ intervjumetod. Fallstudien har gett mig möjlighet att pröva den

forskning och de teorier jag tagit del av. Enligt Holme och Solvang (2001, s 92) kännetecknas

kvalitativ metod av en närhet till forskningsobjektet. Som forskare försöker man sätta sig in i

den undersöktes situation och se världen utifrån hans eller hennes perspektiv. Med detta som

utgångspunkt kan man skapa sig en djupare och mer fullständig uppfattning av det fenomen

man studerar (ibid). Genom att ta del av erfarenheter från yrkesverksamma och exempel från

verkligheten har jag fått en klarare bild av forskningsområdet.

Fallstudien är genomförd i en psykiatridivision inom hälso- och sjukvården. I samråd med

divisionschefen fick jag kontakt med fyra personer inom organisationen med kunskap i ämnet,

men utifrån lite olika perspektiv. Jag har talat med en personalsekreterare, som är samordnare

för det nationella projektet HAKuL, ett projekt som arbetar med att förebygga ohälsa hos

anställda. Dessutom har jag träffat två enhetschefer, en inom barn- och ungdomspsykiatrin

och en inom vuxenpsykiatrin. De har delat med sig av sina erfarenheter av arbetsledarrollen,

och förmedlat sin uppfattning om vad som orsakar och motverkar stress och psykisk ohälsa

inom organisationen. Jag har även talat med en facklig representant inom organisationen, och

på det sättet också fått en del kunskap utifrån ett arbetstagarperspektiv.

Intervjuerna har spelats in på band och skrivits ut i sin helhet. På vissa ställen har det varit

svårt att höra vad intervjupersonerna säger. Med hjälp av stödanteckningar har jag ändå

kunnat återge det mesta som sagts vid intervjuerna. Jag har i enstaka fall gjort smärre

justeringar i citaten för att få ett bättre flyt i framställningen. På grund av deras rätt till

anonymitet har jag valt att ge personerna som deltagit fingerade namn.
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En intervjumanual har legat som grund för samtalen. Denna har ändrats en del under arbetets

gång, och jag hänvisar här till den senaste versionen (bilaga 1). Jag är medveten om att

intervjumanualen och mitt sätt att ställa frågor har präglats av den information jag tidigare

tagit del av, och på det sättet kan en viss styrning ha skett i intervjusituationen. Eftersom jag

inom tidsramen för denna undersökning bara haft möjlighet att intervjua fyra personer inom

verksamheten kan jag inte dra några generella slutsatser av fallstudien. Trots att

intervjupersonerna har olika yrkesroller är deras uppfattningar kring problemet tämligen

enhetliga, och stämmer väl överens med teorier och tidigare forskning. Min förståelse i ämnet

har breddats för att den har blivit belyst utifrån olika yrkeskategoriers perspektiv.

1.3 Fortsatt framställning

I kapitel 2 beskriver jag arbetsorganisationen ur ett organisationsteoretiskt perspektiv, och tar

upp vad som ingår i ledarskapsrollen. Utifrån organisationslärans utveckling redogör jag för

hur människans behov och beteendemönster började uppmärksammas i arbetslivet. Jag går

igenom vad som innefattas i motivationsbegreppet och redogör för Maslows behovshierarki.

Teorier om mänskliga behov och mänskligt beteende leder fram till att undersöka den

psykosociala arbetsmiljön och dess ställning i arbetsorganisationen.

Kapitel 3 inleds med en diskussion kring stressbegreppet utifrån olika teorier. Resten av

kapitlet handlar om vilka stressfaktorer som kan finnas i arbetsmiljön, och vilka konsekvenser

de kan få för de anställda. Jag redogör också för ett antal organisationsförhållanden som kan

betraktas som ogynnsamma för personalen. Det faller sig naturligt att, i samband med en

genomgång av orsaker till stress inom organisationen, också komma in på organisations- och

ledningsfaktorer som motverkar stress.

Det 4:e kapitlet tar upp vilka förbättringar som kan göras i organisationen, med utgångspunkt

från kunskapen om vad som förstärker respektive motverkar stress. Här fokuserar jag på

hälsobefrämjande organisationsfaktorer och tar upp hur ledningen kan bidra till en god

psykosocial arbetsmiljö.

I det 5:e kapitlet presenterar jag min undersökning av Division Psykiatri. Med teoridelen som

bas ges här en bild av hur olika yrkeskategorier upplever sin arbetsorganisation utifrån

problemområdet. Introduktionsavsnittet ger en kort beskrivning av situationen i psykiatrin
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idag, med personalbrist och ökad belastning. Jag presenterar härefter åtgärder och resultat från

projektet HAKuL, som startats för att främja arbetshälsa. De två följande avsnitten presenterar

intervjupersonernas uppfattning om vad som orsakar stress i organisationen och vilka

organisations- och ledningsfaktorer som främjar hälsan hos de anställda.

I kapitel 6 sammanfattar jag undersökningens resultat och integrerar informationen i kapitel 5

och de tidigare kapitlen. I det 7:e och avslutande kapitlet förs en diskussion utifrån teori och

empiri i tidigare forskning och intervjustudien.

2. ORGANISATIONSLÄRA OCH PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

I detta kapitel kommer jag att redogöra för organisationsteori och hur den mänskliga faktorn

kom in i organisationsläran. Jag kommer in på Maslows behovshierarki och teorier om

människans beteende i arbetslivet. Jag belyser härefter den psykosociala arbetsmiljön som en

del av arbetsorganisationen och beskriver på vilket sätt den kan bedömas.

2.1 Organisationsteori

Enligt Nationalencyklopedin (1994) är organisationsteori eller organisationslära en

samlingsbeteckning för teorier som beskriver och analyserar företag och förvaltningar

avseende struktur, styrning, beteendemönster, normer m.m. Arbetsorganisation är ett område

inom organisationsteorin som handlar om hur själva arbetet utförs. I en organisation handlar

man på ett organiserat sätt för att nå vissa mål. Arbete, ansvar och befogenheter fördelas och

ett rollsystem skapas. Roller, normer och värderingar samordnar en verksamhet och reducerar

variationen inom organisationen (Thylefors, 1996, s 85).

Organisationsstrukturen ger organisationen dess form och anger vilka formella krav som ställs

på medlemmarna. Centrala element i organisationsstrukturen är enligt Jacobsen och Thorsvik

(1995, s 114f) mekanismer för arbetsfördelning och specialisering. Den innefattar också

mekanismer som ska styra de anställda i organisationen och samordna deluppgifterna.

Organisationsstrukturens huvudsyfte är att påverka beteendet i en speciell riktning (Jacobsen

& Thorsvik, 1995, s 114f). Ofta överensstämmer inte den sociala strukturen med de formella

förväntningarna i en organisation. En förklaring är att organisationen består av människor

med egna meningar och känslor och av grupper med informella normer och regler (ibid).
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Grupper bildas för att sträva mot organisationsmålen. Grundtanken är att det organiserade

arbetet är effektivare än flera individers arbete sammantaget. Man arbetar med specialisering

och metoder för samordning för att på bästa sätt nå fram till målen. Organisationer kan ha en

komplex målstruktur och mål kan ha olika funktioner. Organisationens mål och

medarbetarnas behov går, som nämnts, inte alltid ihop och konflikter kan uppstå till följd av

detta (Jacobsen & Thorsvik, 1995, s 66). Genom detta blir också begreppet effektivitet

problematiskt, och diskussioner om effektivitet måste ta hänsyn till att det kan finnas olika

mål som måste uppfyllas och att målen kan var motstridiga (ibid).

Medvetenheten om organisationens mål och kärnverksamhet kan behöva utvärderas, speciellt

i politiskt styrda organisationer, såsom landsting, med komplicerade uppgifter. I alla

serviceorienterade organisationer är personalens skicklighet och attityder mest avgörande för

verksamhetens framgång (Jürisoo, 2001, s 115ff). Även ledaren fyller en mycket viktig

funktion och behöver kunskap om kärnan i verksamheten, viljan att åstadkomma något, en

god självkännedom och ett naturligt intresse för andra människor (ibid). Ledningskultur,

rekrytering och träning av chefer samt förändringar när det gäller chefs- och ledarskap är

faktorer som behöver diskuteras i organisationen.

Hersey och Blanchard (1982) definierar chefskap som arbete med och genom individer och

grupper för att fullborda organisationsmål (hämtat ur Thylefors, 1996, s 86). Enligt en annan

definition av Bryman (1996) är ledarskap en sammanhängande rad av handlingar med avsikt

att utöva inflytande på en grupp människor, så att gruppen kan sätta mål och nå dessa mål

(hämtat ur Jacobsen & Thorsvik, 1995, s 385). Man brukar säga att chefsarbete innebär att

planera, organisera, leda och kontrollera. Efter att ha planerat genom att sätta upp mål, ange

syften och finna vägar att nå dessa är ledarens nästa uppgift att organisera, d.v.s. fördela och

samordna mänskliga och materiella resurser. Ledning innebär att skapa engagemang och leda

organisationen i riktning mot målen. Kontrollen innebär att utifrån särskilda normer utvärdera

prestationer för att kunna ge feedback och göra eventuella korrigeringar (Thylefors, 1996, s

86). I organisationen finns riktlinjer och gränser för ledarnas handlingsfrihet som i stor

utsträckning bestämmer deras arbetsuppgifter. Ledarna har dock stor möjlighet att påverka

dessa förhållanden, och detta kan också betraktas som en av ledarnas viktigaste uppgifter

(Jacobsen & Thorsvik, 1995, s 385).
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2.2 Organisationslärans utveckling

I början av 1900-talet växte det fram olika skolor om hur organisationer skulle bedrivas så

effektivt som möjligt. Fredrick Taylor förknippas med en skola som kallas scientific

management eller rationaliseringsrörelsen på svenska. Taylor menade att enda sättet att höja

produktiviteten var att sätta lönen i relation till producerad arbetsmängd, dvs arbete på ackord

(hämtat ur Mabon, 1992, s 20f). Stora delar av den svenska industrin byggdes upp på dessa

grundvalar. En annan rörelse fokuserade mer på den administrativa effektiviteten, dvs hur

avdelningar bör utformas och hur en chef bör leda organisationen. Den franske

gruvingenjören Henri Fayol är här förgrundsgestalt.

Varken Taylor eller Fayol ägnade något intresse åt hur enskilda anställda upplever sin

situation. Denna dimension fördes in i organisationsläran genom Hawthorneundersökningen,

som genomfördes 1927-1932 under ledning av den australiensiske psykiatern Elto Mayo

(hämtat ur Mabon, 1992, s 26f). Man iakttog och intervjuade fem flickor på

Hawthornefabriken utanför Chicago, som fick genomgå olika förändringar i

arbetsförhållandena. Till att börja med införde man en rad förbättringar; viloperioderna blev

längre och arbetsveckan förkortades från 48 till 42 timmar. Varje förändring ledde till en

förbättring av produktiviteten. Förbättringarna togs bort efter arton månader, vilket ledde till

att produktiviteten minskade något. Den var dock fortfarande mycket högre än vid

undersökningens början. Då förbättringarna slutligen återinfördes ökade produktiviteten ännu

mer, med resultatet att även när flickorna arbetade 42 timmar var produktiviteten större än

någonsin (ibid). Forskarna förvånades över att produktiviteten ökade även då försämringar

infördes.

En omfattande intervjuundersökning genomfördes inom företaget för att få ytterligare

information om de anställda. Det visade sig snabbt att undersökningen avspeglade attityder

och värderingar hos de anställda snarare än faktiska omständigheter. Undersökningens

genomförande i sig föreföll ha en positiv inverkan på de anställda, som verkade uppskatta att

de uppmärksammades som individer med värdefulla synpunkter. Flickorna blev en starkt

sammanhållen grupp, som i viss mån kunde påverka sin egen situation. Genom detta växte det

fram en gruppnorm att göra bra ifrån sig. Begrepp som gruppnormer och yrkesstolthet

infördes nu i organisationsläran. För första gången tog man hänsyn till de anställdas känslor

och attityder. Den mänskliga faktorn började beaktas i diskussioner om effektivitet (Mabon,

1992, s 28).
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2.3 Motivation och mänskliga behov

Motivation kan beskrivas som en inre psykologisk process hos människor som skapar en

drivkraft som får oss att handla, och som ger handlingen riktning samt upprätthåller och

förstärker den (hämtat ur Jacobsen & Thorsvik, 1995, s 222f). Begreppet motivation kopplas

ofta ihop med begreppet arbetstillfredsställelse. Ett allmänt antagande är att tillfredsställelse i

arbetet leder till bättre prestationer (ibid). Det är emellertid svårt att empiriskt fastställa detta

samband. Arbetstillfredsställelse kan sägas ha ett värde i sig och ett av målen i moderna

samhällen är att kunna erbjuda alla ett arbete som de trivs med. Detta kommer till uttryck i

arbetsmiljölagens psykosociala krav på arbetsförhållandena. Engagemang är ett annat begrepp

som ofta förknippas med motivation. Engagemanget visar i vilken utsträckning man

identifierar sig med organisationen och dess mål och värderingar. Ett stort engagemang antas

leda till bl.a bättre prestationer och mindre frånvaro. Även detta är ett antagande som är svårt

att bevisa vetenskapligt (ibid).

Enligt Jacobsen och Thorsvik (1995, s 224) bygger behovsteori på ett antagande att mänskligt

beteende kan härledas till inre fysiologiska behov, t.ex. hunger och törst, och psykologiska

behov, t.ex. kärlek och uppskattning. Man skiljer på primära och sekundära behov. I den

primära kategorin hör t.ex. mat, dryck, sömn och sexualbehov. Det råder oenighet och

oklarhet i om det finns primära behov som inte är fysiologiska. Kan t.ex. självbevarelsedrift

och modersinstinkt betraktas som medfödda behov? Sekundära behov är förvärvade eller

skapade i en viss omgivning utifrån personliga egenskaper, som t.ex. behov av samhörighet,

självhävdelse eller förkärlek för en viss sorts mat (ibid).

Enligt Maslows behovshierarki måste de fysiologiska behoven först tillgodoses för att

människor ska motiveras att sträva efter andra behovstillfredsställelser. Efter att de

fysiologiska behoven tillfredsställts är det trygghets- och säkerhetsbehoven som väger tyngst.

Här handlar det om självbevarelse och planering inför framtiden. Härefter blir samhörighet

det dominerande i behovsstrukturen. Människan som är en social varelse strävar efter

meningsfulla relationer med andra, och att accepteras av olika grupper. Tillfredsställelsen av

samhörighetsbehovet följs av behovet av uppskattning, både från sig själv och andra. Detta

skapar en känsla av självsäkerhet, prestige, makt och kontroll. Man upplever att man fyller en

viktig funktion och kan påverka sin omgivning. Blir inte dessa behov tillfredsställda på ett

konstruktivt sätt kan individer lägga sig till med omoget och störande beteende, och på så sätt

ändå uppmärksammas. Sociala problem kan uppstå p.g.a. att människor misslyckas med att
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tillfredsställa uppskattningsbehovet. Behovet av självförverkligande som följer efter

uppskattningsbehovet är önskan om att bli det man har förutsättningar för att bli. Om detta

sade Maslow: ”det en människa kan bli, måste hon bli”(hämtat ur Mabon, 1992, s 146).

Maslow betonade att hans behovshierarki är en förenkling, men ansåg att den utgör ett typiskt

mönster som fungerar för flertalet människor. Det har visat sig vara mycket svårt att bekräfta

teorin genom empiriska undersökningar om människans beteende i arbetslivet. Ett problem är

att människor inte tillfredsställer sina behov enbart på arbetsplatsen, utan även på andra håll i

samhället. Det finns emellertid inte utrymme i denna uppsats att undersöka samspelet mellan

arbete och fritid.

2.4 Människans beteende i arbetslivet

McGregor har utarbetat två teorier om människans beteende i arbetslivet. Teori X utgår ifrån

att arbete i sig är motbjudande för många människor. Enligt denna teori är många människor

inte beredda att ta på sig ansvar, och föredrar att bli styrda. Många har vidare begränsad

förmåga att kreativt lösa organisatoriska problem, och måste vara föremål för tvångsåtgärder

och noggrann övervakning för att företagets mål ska uppnås (Mabon, 1992, s 148). Teori Y

utgår i stället ifrån att arbete för människor är lika naturligt som att leka, om villkoren är

gynnsamma. Många har förmågan att kreativt lösa organisatoriska problem och kan vara

självstyrda och skapande i arbetet, om de är motiverade på rätt sätt.

Traditionella organisationsskolor som scientific management kan sägas ha utgått från teori X,

med diskussioner om hur de anställda kunde styras, kontrolleras och övervakas.

Företagsledare som istället tror på teori Y hjälper de anställda att mogna genom att överlåta

allt större områden till självstyrning. Härigenom kan de anställda nå tillfredsställelse av

Maslows högre nivåer. Många företagsledare satsar på medarbetarnas grundläggande behov

och trygghetsbehov, men underskattar de anställdas önskemål om att tillfredsställa de högre

behoven (Mabon, 1992, s 157). Genom att skapa ett bra klimat inom arbetsgruppen och

tillhandahålla utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter kan chefer påverka de anställdas

möjligheter att känna samhörighet, uppskattning och självförverkligande. Detta kommer att

utvecklas senare i denna rapport.
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2.5 Psykosocial arbetsmiljö

Forskning om hur arbetets uppläggning och ledning påverkar hälsan hos de anställda kom

igång på allvar på 1970-talet (Jedin et al, 1999, s 15). Även om mest forskning har satsats på

den fysiska arbetsmiljön finns det omfattande kunskap om hur den psykosociala arbetsmiljön

påverkar, och hur arbetets uppläggning och ledning bidrar till hälsa. Inom arbets- och

organisationspsykologin studerar man människan i arbetslivet med inriktning på människans

anpassning till arbete och arbetsmiljö, samt arbetsmiljöns anpassning till människans

förutsättningar att utföra olika arbetsuppgifter och känna trivsel och välbefinnande i arbetet.

Hälsa och arbetstillfredsställelse är dominerande forskningsområden. WHO

(Världshälsoorganisationen) definierar hälsa så här: Hälsa är ett tillstånd av fullständigt

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaron av sjukdom eller skada

(hämtat ur Ekstam et al, 2001, s 129). Jag har denna beskrivning som utgångspunkt när jag

använder begreppet hälsa.

Psykosocial arbetsmiljö fokuserar på hur människor upplever, hanterar och påverkas av olika

typer av påfrestningar i arbetet. Den psykosociala arbetsmiljön har en speciell ställning bland

arbetsmiljöfaktorerna. Dels har den fått störst uppmärksamhet i den senaste tidens debatter,

dessutom finns det en kvalitativ skillnad mellan denna och andra hälso- och arbetsmiljörisker.

Det är ofta lättare att komma tillrätta med fysiska belastningar, exempelvis tunga lyft, än att

förändra den psykosociala arbetsmiljön. Krav-kontrollmodellen, som senare ska beskrivas

utförligare, används ofta för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Enligt denna modell är

kombinationen av psykologiska krav och kontroll över arbetsituationen avgörande för hur

psykologiskt pressande ett arbete är. Känslan av höga krav och låg kontroll innebär störst

hälsorisk, medan upplevelsen av höga krav kombinerat med hög kontroll anses skapa en

positiv stress som är utvecklande för individen. (Marklund, 2000, s 127f) Det finns vissa

svårigheter att mäta den psykosociala miljön eftersom den är upplevelsebaserad. Ur

medicinsk synvinkel är det ganska lätt att avgöra hur skadlig en arbetsplats är, genom

objektiva mätningar av t. ex. buller och strålning. När det gäller den psykosociala

arbetsmiljön däremot kan samma arbete upplevas helt olika av två personer, beroende på

förutsättningar, behov och erfarenheter. Mätning av den psykosociala arbetsmiljön måste

därför utgå ifrån relativa värden, såsom individens upplevelse av sitt arbetsinnehåll, sin

organisation och hur samverkan fungerar på arbetsplatsen. (Ekstam et al, 2001, s 146).
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3. STRESS I ARBETSLIVET – ORSAKER OCH KONSEKVENSER

I detta kapitel redogör jag för vilka stressfaktorer, s.k. stressorer, som kan uppstå i arbetslivet.

Jag inleder med att diskutera stressbegreppet utifrån olika teorier. Som vi ska se kan vissa

anställningsformer framkalla stress och ohälsa. Organisationsförändringar kan också vara en

källa till oro och stress bland medarbetarna i en organisation. Jag kommer att utifrån forskning

resonera kring effekter av organisationsförändringar och ta upp vilka faktorer som kan ha

betydelse för hur de anställda hanterar omorganisationer.

3.1 Begreppet stress

Stress är ett svårdefinierat begrepp. Svenska Akademins Ordlista beskriver stress som

kroppens reaktion på psykisk och fysisk påfrestning, överansträngning, jäkt och dylikt (hämtat

ur Ekstam et al, 2001, s 27). Stress anses vara ett tillstånd hos individen, medan stressorer är

egenskaper hos omgivningen som förväntas ge upphov till stress (Mabon, 1992, s 162).

Samma egenskaper i omgivningen kan orsaka olika grad av stresskänslor hos människor, och

det finns inga enkla samband mellan uppkomsten av stress och faktorer i omgivningen.

Människor kan t.ex uppleva att de har fått ökad arbetsbelastning, trots att de i realiteten har

precis samma arbetsuppgifter som tidigare. Känslor av att inte hinna med allt man borde och

att inte göra ett tillräckligt bra arbete, kan utlösa en upplevelse av stress och ökad

arbetsbelastning.

Två psykologiska grundbegrepp som kommer till användning vid stressforskning är stimulus

och respons. Stimulus står för den påverkan som ger upphov till en upplevelse eller handling,

och denna upplevelse eller handling kallas repons. En del forskare menar att stress är ett

stimulus, något som gör människor trötta eller sjuka till följd av t. ex. överansträngning, buller

eller trängsel. Vissa anser istället att stress är en reaktion på eller upplevelse av något, t.ex.

magkatarr. Andra forskare pekar på bristerna i både stimulus- och responsdefinitionerna av

stress. Om buller är stress (=ett stimulus), hur förklarar man då att vissa människor blir sjuka

av buller och andra inte? Om stress å andra sidan är exempelvis magkatarr (=en respons) hur

ska vi då kunna bestämma vad som utlöste responsen?

Stressforskningens fader, fysiologen Hans Seyle, såg stress som kroppens generella svar på

alla påfrestningar, alltså som en allmän kroppslig respons (hämtat ur Jedin et al, 1999, s 16).

Denna definition av stress används huvudsakligen inom den medicinska traditionen. Seyle
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talar om den uppvarvning som sker i kroppen vid en utmaning eller ett hot. Kroppen

mobiliserar energi och anpassar sig samtidigt för att kunna klara av en kraftig fysisk

ansträngning. I en akut stressreaktion blir man okänslig för smärta och blodet koagulerar

snabbare än i vanliga fall (hämtat ur Jenner et al, 2002, s 20). Enligt den fysiologiska

tanketraditionen är stress inte något negativt i sig, utan bara en ospecifik reaktion som alla

uppvisar i vissa situationer. Endast under speciella omständigheter kan stressen bli skadlig,

t.ex. om stressreaktionen vara mycket länge och individen saknar möjlighet till återhämtning.

Enligt den psykologiska tanketraditionen är stress en betydligt mer mångfacetterad företeelse

än i den medicinska. Man menar att stress uppstår i samspelet mellan individen och hennes

omgivning. Richard Lazarus förklarar i enlighet med detta synsätt att definitionen av stress

måste ta hänsyn till samspelet mellan stimulus och respons. Coping (individens sätt att

hantera påfrestningar) är här ett centralt begrepp, eftersom stress uppstår i samspelet mellan

påfrestningarna och individens sätt att hantera dessa. Lazarus definition av stress lyder: Stress

är ett förhållande mellan en individ och hennes omgivning som uppfattas av individen som

tangerande eller överskridande hennes resurser och som utgör ett hot mot hennes

välbefinnande (hämtat ur Jedin et al, 1999, s 16). Med denna definition i bakhuvudet går jag

över till att undersöka stressfaktorer i arbetsmiljön.

3.2 Stressorer i arbetsmiljön

Lazarus menar att det inte går att generalisera vilka faktorer i arbetsmiljön som ger upphov till

stress, utan varje individ och situation måste betraktas separat. Det finns dock ett antal

stressfaktorer i arbetsmiljön som får negativa följder för individer, s.k. stressorer. Forskningen

har kommit en bra bit på väg när det gäller att identifiera de mest betydande stressorerna.

Mycket ohälsa kan förebyggas genom att dessa faktorer uppmärksammas (ibid).

En av de viktigaste stressorerna är dålig passform mellan människa och miljö. Precis som en

sko med storlek 38 passar dåligt till en fot med storlek 41 kan en viss miljö passa dåligt till en

människa. Som exempel kan nämnas en omorganisation där en del personal förs över till en

dåligt organiserad personalpool som på företaget benämns som ”skräphögen” och sällan

utnyttjas. Följden blir att den berörda personalen känner sig kränkt, nedvärderad,

demoraliserad och stressad (Ekman & Arnetz, 2002, s 49). Miljöns krav kan både vara för

stora och för små. Det kan likaså vara dålig passform mellan människans behov av

exempelvis uppskattning och ansvar, och miljöns möjligheter att tillgodose dessa. Den dåliga
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passformen kan också komma till uttryck i hot mot mänskliga behov, t. ex. mot

välbefinnande, självkänsla, självförverkligande eller hot mot gruppgemenskap vid

omorganisationer och omplaceringar m.m. Rollkonflikter mellan t. ex yrke och föräldraskap

är också värda att beakta i detta sammanhang.

Bland viktiga stressorer hör överkrav, brist på egenkontroll och socialt stöd. Dessa baseras på

upplevelser och uppstår ofta i den psykosociala arbetsmiljön. Robert Karasek, Töres Theorell

och Jeffrey Johnson har utarbetat en modell, krav-kontrollmodellen, som jag nämnde tidigare,

för att studera kombinationen av dessa stressorer (Ekman & Arnetz, 2002, s 52). Beroende på

hur dessa faktorer kombineras har man ett avspänt, spänt, passivt eller aktivt arbete.

Kombineras låga krav med hög egenkontroll ges tid och befogenhet att möta krav och

utmaningar. Enligt modellen är människor med dessa förutsättningar avspända. De som inte

har något inflytande på arbetets uppläggning eller möjlighet att använda sina färdigheter men

ändå höga krav på sig, har en mycket påfrestande situation. De har inte tillräckligt

handlingsutrymme att möta utmaningar och blir stressade av de höga kraven. Detta resulterar i

att de är mer deprimerade, konsumerar mer medicin, har mer besvär av smärtor och värk,

oftare har hjärt-kärlsjukdomar och högt blodtryck. Dessa människor tillhör den spända

gruppen.

Människor med låga krav och låg egenkontroll blir passiva, både i arbetet och privatlivet. De

stimuleras inte till ansträngning, och skulle de ändå vilja anstränga sig så har de inte

befogenheter att göra det. Anställda som har höga krav på sig men samtidigt har kontroll över

sin arbetssituation blir mest aktiva. De har möjlighet att använda sina kunskaper och kan

utvecklas vidare. Produktiviteten är högst i denna grupp (IVA, 2000, s 23). Ett aktivt arbete,

alltså med hög belastning och hög kontroll, brukar karaktäriseras av vad man kallar den

positiva eller den ”glada” stressen. Även detta kan emellertid leda till ohälsa. Motivationen

kan bli så hög att privatliv och vila får en undanskymd plats och ses som irriterande avbrott i

arbetet. Man har gått i den s.k. honungsfällan. Precis som med negativ stress kan för mycket

positiv stress i förlängningen leda till utbrändhet (se s 18).

En australisk undersökning visar att ju högre upp i hierarkin en person kommer desto troligare

är det att han/hon känner sig stressad, trots hög grad av egenkontroll och självbestämmande.

Detta kan, enligt undersökningen, ha att göra med att en ansvarsfull position i sig kan
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upplevas som stressande av individen. En annan förklaring kan vara att många i högre

ställningar arbetar mycket övertid. (Savery & Luks, 2001, s 102) Detta indikerar att det finns

många faktorer att ta hänsyn till för att förstå en individs arbetssituation. Det är svårt att dra

några generella slutsatser bara utifrån kombinationen krav och kontroll, utan kringliggande

faktorer som exempelvis social position och levnadsförhållanden kan spela roll och i hög grad

påverka arbetssituationen. En interagerande faktor är också hur olika individer hanterar

påfrestningar.

Aaron Antonovsky introducerade begreppet KASAM (på engelska SOC - Sense of

Coherence) som används för att mäta hälsa snarare än sjukdom. Utifrån detta perspektiv

undersöker man hur man kan leva med och hantera stressorer. Man intresserar sig för de som

förblir friska trots hög grad av stressorer. Antonovskys hypotes är att en person med en hög

känsla av sammanhang kan hantera stressorer bättre än en med en låg känsla av sammanhang.

I en studie i tidskriften Work and stress undersöks det salutogena begreppet KASAM (Känsla

av sammanhang) i kombination med krav-kontrollmodellen (Söderfeldt et al, 2000, s 3).

Resultaten visar att studier om arbetsrelaterad stress med krav-kontrollmodellen som bas,

också bör innehålla KASAM som en interagerande faktor.

En kompletterande modell till krav-kontrollmodellen som identifierar tänkbara mål för

arbetsmiljöförbättrande åtgärder har tagits fram av Siegrist (Ekman & Arnetz, 2002, s 53). En

viktig stressor enligt denna modell är klyftan mellan ansträngningen i arbetslivet och

belöningen vi får för den i form av bl.a. lön, uppskattning och trygghet. Ansträngningen kan

styras av våra egna överambitioner, av överkraven från arbetsledningen och/eller de individer

vi betjänar. Arbetsledningen har här en viktig uppgift att ställa rimliga krav på medarbetarna

och hjälpa dem att hitta en balans mellan patienternas/klienternas behov och sina egna

möjligheter att hjälpa.

3.3 Utbrändhet

Psykosociala stressorer kan leda till fysiologiska, beteendemässiga, kognitiva eller

emotionella reaktioner. Till den emotionella kategorin hör ångest, oro och nedstämdhet. Dessa

känslostämningar kan bli så kraftfulla och långvariga att det sociala livet blir lidande och man

tvingas långtidssjukskriva sig för bl.a. utbrändhet. Utbrändhetsbegreppet introducerades på

1970-talet av Christina Maslach, en känd utbrändhetsforskare från USA, och en annan

forskare vid namn Herbert Freudenberger (hämtat ur Jürisoo, 2001, s 39f). Tillståndet kan
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också kallas emotionell eller mental utmattning, samt utmattningsdepression. Maslach

använder sig av tre kärnkomponenter för att beskriva utbrändhet: emotionell utmattning (den

grundläggande stressdimensionen), personlighetsförändring (den interpersonella

stressdimensionen) och minskad personlig prestation (den självvärderande stressdimensionen)

(ibid). Yrkeskategorier såsom socialarbetare, lärare, sjukvårdspersonal m.fl. kan drabbas av

emotionell utmattning till följd av sina ständiga möten med människor med problem,

sjukdomar och sorg. Detta kräver ett empatiskt förhållningssätt och en känslomässig

investering, vilket kan leda till stress och känslomässig urholkning (Jenner et al, 2002, s 72).

3.4 Anställningsform och stress

Forskning visar att vissa anställningsformer kan innehålla stressorer. Tillfälliga anställningar,

såsom projektanställningar och vikariat, ger individen dåliga möjligheter att påverka sin

arbetssituation. Det innebär mindre trygghet, svårigheter att planera för framtiden, stress i

samband med arbetsbyten och minskat inflytande på arbetsplatsen. (Jedin et al, 1999, s 28f).

Anställda med flexibel arbetstid har goda möjligheter att påverka sitt arbete. De har ofta högre

trivsel på arbetet, känner mindre stress, har mindre sjukfrånvaro och presterar bättre. Fria

arbetstider kan dock få konsekvenser i det sociala livet, eftersom gränsen mellan privatliv och

arbetsliv suddas ut. Forskning pågår om konsekvenser av bl.a. distansarbete.

Det sociala livet påverkas också av långa arbetstider. Forskning har visat att människor är på

toppen av sin förmåga bara fyra till fem timmar per dag. Sextimmars arbetsdag har på senare

år införts på en del svenska arbetsplatser. Enligt utvärderingar har inte hälsan hos de anställda

påverkats nämnvärt av detta, men däremot har mångas sociala liv förbättrats (ibid). I ett

amerikanskt företag gjordes försöket att beordra samtliga chefer att ta ledigt tre eftermiddagar

i veckan. Cheferna spelade då golf, vilade och umgicks med sina familjer. Resultatet blev att

de producerade mer än tidigare, trots färre arbetstimmar.

Obekväm arbetstid, t.ex. natt- och skiftarbete har förutom inverkan i det sociala livet en del

fysiska hälsorisker, såsom mag- och tarmbesvär (Jedin et al, 1999, s 32) Stress och psykiska

besvär kan uppkomma i samband med dessa. Inom flera yrken är det nödvändigt med

tillgänglighet 24 timmar om dygnet. Obekväma arbetstider för med sig svårigheter i det

sociala livet, och man har provat olika metoder för att förbättra för yrkesgrupper med denna

typ av anställning.
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3.5 Organisationsförändringar och stress

Mycket av den ohälsosamma stress som märks i form av sänkt medarbetarkänsla,

organisatorisk trötthet, acceleration av långtidssjukskrivningar och ökad personalomsättning

kan härledas till ständiga omorganisationer med otydliga mål (Ekman & Arnetz, 2002, s

304ff). Det har skrivits mycket om förändringsprocesser inom ledarskapslitteraturen. De två

ledarskapsforskarna Magne Orgland och George von Krogh pekar på tre principer utifrån

vilka ledningen kan åstadkomma framgångsrika förändringsprocesser (hämtat ur Ekman &

Arnetz, 2002, s 304ff). Den första är att ledningen tydligt definierar och förmedlar de

strategiska förändringsmålen och också att det sker processförändringar och

verksamhetsförbättringar nerifrån och upp. Den andra principen redogör för

förändringsprocessen i tre stadier: uppluckring, genomförande och upprätthållande. En

uppluckring av det befintliga tillståndet gör att förändringen kommer igång. Efter att

förändringen är genomförd behövs ett vidmakthållande, en frysning, av det förändrade

tillståndet (ibid).

Förändring och organisation kan ses som ett motsatspar. Förändringar förstör den stabilitet

och förutsägbarhet som organisationen är uppbyggd av (Jacobsen & Thorsvik, 1995, s 382).

Ovannämnda faser behövs enligt Ekman & Arnetz i en organisation för att gå från ett

jämviktstillstånd till ett annat. Enligt den amerikanska forskaren Lewin är levande system

under ständig förändring, men strävar hela tiden efter någon form av jämvikt (hämtat ur

Ekman & Arnetz, 2002, s 304ff). Under de två första faserna, uppluckringen och

genomförandet, är det vanligt att företagsklimatet försämras och stressen tilltar. I den tredje

fasen förbättras klimatet och med rätt processhantering kan stressen åter minska. Det är dock

vanligt att ledningen aldrig lyckas fullt ut med att initiera, genomföra och säkerställa

förändringens varaktighet (ibid). Förändringen kan antingen uppfattas som en utmaning eller

ett hot av medarbetarna. Är inte medarbetarna delaktiga och påverkar processen kan lätt en

improduktiv och ohälsosam situation uppstå. För en framgångsrik förändring är det viktigt att

uppmärksamma både de hårda (produktivitet, ekonomisystem osv) och de mjuka

(arbetsglädje, kompetensutveckling osv) sidorna i förändringsprocessen; hårt och mjukt måste

integreras. Det gäller att utifrån bästa möjliga faktakunskap beskriva den verklighet som

råder, och därefter identifiera de bästa lösningarna för företaget och skapa en gemensam

målbild (ibid).
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Med utgångspunkt av en modell av Karasek och Theorell, som understryker betydelsen av att

de anställda är delaktiga i förändringsprocessen, gjordes en undersökning av hälso- och

sjukvårdspersonal som genomgick en organisationsförändring (Löök & Arnetz, 2000, s 80).

Syftet var både att se om det psykosociala måendet påverkades av förändringen, och att se

effekterna av att en personalgrupp fick genomgå ett program, utarbetat för att förstärka deras

möjlighet att anpassa sig och hantera förändringen. Två grupper jämfördes, en grupp som

genomgick programmet; I-gruppen, och en grupp som inte gjorde det; C-gruppen. Man fann

inga förväntade psykosociala effekter av organisationsförändringen i någon av grupperna.

Man kunde dock se positiva psykosociala effekter i den grupp som genomgick programmet.

Denna grupp kände ökade krav i arbetet och hade mer positiva känslor för sitt arbete jämfört

med C-gruppen. I-gruppen kände också betydligt större arbetstrygghet (ibid). Det faktum att

de förväntade psykosociala effekterna uteblev i båda grupperna manar till att ifrågasätta den

allmänna uppfattningen om att stress och psykosociala problem alltid uppstår till följd av

organisationsförändringar. Forskarna funderar kring om denna bild kan ha skapats av en liten

grupp anställda som ogillar och mår dåligt av omorganisationer. Kanske är det så att

majoriteten av anställda hanterar organisationsförändringar väl.

Downsizing (slimning av organisationen) är en typ av organisationsförändring som påstås

leda till stress och öka risken för sjukdom. Ett effektivt sätt att hindra stress från att

uppkomma är att ge de anställda större inflytande på arbetsplatsen. En australisk artikel

undersöker om ökat inflytande hos anställda kan överskyla negativa effekter av

organisationsförändringar, såsom downsizing, och upprätthålla personalens hälsa (Savery &

Luks, 2001, s 98f). Enligt en studie i artikeln har de som är kvar i organisationen efter

downsizing visserligen ökad arbetsbelstning och större press, men många känner också större

arbetstillfredsställelse till följd av ökat egeninflytande.

4. HÄLSOBEFRÄMJANDE ORGANISATIONS- OCH LEDNINGSFAKTORER

Genom att bättre ta reda på organisations- och ledningsfaktorer som motverkar respektive

förstärker stress kan en ledning genomföra flera förbättringar i organisationen.

Det är tydligt att inflytande i arbetslivet är en av de viktigaste faktorerna för att lindra

negativa effekter av påfrestningar i arbetet. Jag ska nu redogöra för fler hälsobefrämjande

faktorer i organisationen och belysa hur arbetsledningen kan bidra till en god psykosocial

arbetsmiljö och friska medarbetare.
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Bild ur Ekman & Arnetz 2002, s 313

Bilden illustrerar vilka faktorer i organisationen som är viktiga för att skapa

arbetstillfredsställelse och verksamhetskvalitet. Att människor trivs på arbetet kan ses som ett

av målen i dagens samhälle. Arbetstillfredsställelse hänger ihop med uppfyllelse av

psykosociala behov som trygghet, samhörighet, uppskattning och självförverkligande (se

Maslows behovshierarki, s 12, 13). Upplever de anställda vidare att organisationen har hög

måltydlighet och är stolta över att tillhöra den, bidrar även det till att de känner

arbetstillfredsställelse. Organisationseffektivitet kommer också in i modellen som en viktig

faktor för medarbetarnas psykosociala hälsa. Som redan nämnts är effektivitet ett

problematiskt begrepp att definiera. Här handlar det enligt min uppfattning, precis som med

de andra faktorerna, om de anställdas upplevelse av organisationseffektiviteten. Känner

människor att de arbetar i en effektiv organisation med hög måltydlighet och kvalitet, bidrar

det till en känsla av stolthet och glädje över att vara en del av den. Detta leder i sin tur till

engagemang och en önskan att gemensamt bidra till att organisationen blir ännu bättre.

Det närmaste ledarskapet påverkar, enligt bilden, i hög grad hur medarbetarna upplever

verksamhetens effektivitet (Ekman & Arnetz, 2002, s 313). Arbetsledaren är också ansvarig

för att tydliggöra organisationens mål och göra det möjligt för medarbetarna att arbeta utifrån

dessa. För ett friskt och framgångsrikt ledarskap behövs en helhetssyn på människan. Ett
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Arbetstillfredsställelse

Kvalitet
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Organisations-
effektivitet

Närmaste
ledningen
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friskt ledarskap innebär kunskap i hur man utvecklar både fysiska och psykiska resurser,

också hur man skapar en positiv livsstil och goda levnadsvanor (Ljusenius & Rydqvist, 1999,

s 86f). Enligt ett gammalt talesätt blir varje verksamhet förr eller senare som sin chef. Som

chef utgör man en förebild för medarbetarna både genom att själv föregå med gott exempel,

och att skapa möjligheter för personalen att stärka sin hälsa genom olika former av

friskvårdsaktiviteter, utbildningar och arrangemang. Detta är företagsekonomiskt motiverat

eftersom det skapar en frisk och positiv personal, och ökad effektivitet i arbetet (ibid).

För det andra behöver enhetschefen fungera som en alarmklocka uppåt i organisationen, då

medarbetarna visar tecken på trötthet och utslitning (Ekstam et al, 2001, s 142). Det är också

viktigt att som chef samtala med dem det berör för att kartlägga hur företaget kan hjälpa.

För det tredje ska en chef ge stöd till personalen på två nivåer. Dels stödja dem som drabbats

av sjukskrivning till följd av mental utmattning och förbereda återgång till arbete, men också

stödja övrig personal för att förhindra att fler drabbas av mental utmattning. Detta görs genom

personligt stöd och genom att se till att de anställda har en rimlig arbetssituation (ibid).

Trots dramatisk ökning av sjukfrånvaro på arbetsmarknaden och allt fler företag med

ekonomiska bekymmer finns det arbetsplatser som uppvisar en positiv utveckling både när det

gäller ekonomi och hälsa (Ekman och Arnetz, 2002, s 300). Inom organisationsteorin finns ett

begrepp som kallas ”appreciative inquiry”, på svenska ”uppskattande förhållningssätt”. Här

utmanar man den problemfokuserade uppfattningen och inriktar sig istället på det som verkar

fungera bra, alltså det salutogena perspektivet. En fråga kan vara: Vad är det för förhållanden

som gör att organisationer fungerar så bra? Utifrån detta skapas en vision kring vad en

organisation skulle kunna vara och kunna uppnå i framtiden. Denna metod skapar liv och

energi i organisationen, och leder till engagemang för den åsyftade inriktningen (Jürisoo,

2001, s 155ff). Genom att ledning och arbetare utvecklar både hårda (ekonomisystem,

produktion m.m.) och mjuka (arbetsglädje, kompetensutveckling m.m.) processer kan

verksamheten utvecklas. På det här sättet skapas också miljöer som är attraktiva och hållbara,

både ur ekonomiskt synvinkel och ur ett hälsoperspektiv. Genom att koppla ihop hälsa,

kreativitet och ekonomi skapas stabila organisationer som utvecklas samtidigt som de bidrar

till medarbetarnas hälsa och ett friskare samhälle. (Ekman & Arnetz, 2002, s 315)
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5. DIVISION PSYKIATRI

Hur kan det då se ut i en stor arbetsorganisation i praktiken? Hur arbetar man för att förbättra

hälsan hos de anställda? Vad i organisationen uppfattas som särskilt stressframkallande, och

vilka organisations- och ledningsfaktorer befrämjar hälsan hos medarbetarna? Jag har gjort en

fallstudie i en psykiatridivision i Skåne, vilken jag kommer att presentera i detta avsnitt.

5.1 Introduktion

Psykiatrin har, precis som sjukvården i övrigt, på senare tid fått speciell uppmärksamhet i

debatten för bristen på personal och de allt längre väntetiderna. Svårighet att rekrytera vissa

yrkesgrupper, framförallt sjuksköterskor, har ökat belastningen på övrig personal.

Besparingskrav från landstinget och flera omorganisationer har lett till en viss otydlighet i

organisationen om mål och uppdrag.

Barn- och ungdomspsykiatrin har under de senaste åren fått fler nyanmälningar och tyngre

ärenden, vilket har lett till en överbelastad personal och att många barn och ungdomar med

psykiatriska problem inte har kunnat få den hjälp de behöver. Den 13-åriga flickan som

nyligen brände ner en byggnad i Landskrona, kan ses som ett exempel på vilka svåra

konsekvenser det kan få att inte prioritera psykiatriskt sjuka barn och ungdomar.

Den negativa bild som finns av sjukvården och känslor av att inte göra ett tillräckligt bra

arbete, kan skapa en svår och pressad arbetssituation för de anställda. Att vårda och hjälpa

psykiatriskt sjuka människor är i sig emotionellt påfrestande för personalen. Behovet kan

därför tänkas vara stort av hälsobefrämjande organisationsförhållanden, en god arbetsmiljö

och ett gott ledarskap. Divisionen deltar i ett nationellt projekt som syftar till att på sikt

förstärka och understödja den hållbara arbetshälsan hos anställda i kommuner och landsting,

genom prevention och rehabilitering.

5.2 HAKuL-projektet

Projektet som kallas HAKuL (Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting) leds av

Karolinska institutet i Stockholm. Det löper över tre år, från 1999 till 2003, och 9000 personer

ingår varav drygt åttio procent är kvinnor. Projektet har inletts med en omfattande

enkätundersökning om de anställdas hälsotillstånd. Efter ett och ett halvt år har nu gjorts en
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mindre uppföljning och resultaten av den har sammanställts, och efter tre år kommer man att

följa upp med den stora enkätundersökningen igen.

Marianne, som är personalsekreterare och samordnare för projektet, ser positivt på de

satsningar som gjorts utifrån enkätundersökningen. Efter första undersökningen gjorde man

en särskild satsning på cheferna, genom att låta flera gå en särskild ledarskapsutbildning,

UGL. Enligt de anställdas svar på uppföljningsenkätens frågor har det närmsta ledarskapet

blivit bättre. En grupp som utmärker sig på ett positivt sätt i undersökningen är

läkarsekreterarna. Efter första enkätundersökningen såg man att denna grupp var i speciellt

behov av uppbackning och stöd. Man diskuterade med dem om vad som skulle kunna

förbättra deras arbetsmiljö, och detta har lett fram till att de bl.a. har fått massage på arbetstid

och en friskvårdstimme i veckan (även andra grupper har fått en timme i veckan för

friskvård). En viktig insats är att läkarsekreterarna har blivit sedda och lyssnade på

(Marianne). Man har fört en dialog med dem och fokuserat på dem som grupp, bl.a. genom att

de har varit på internat. Då man vid flera av frågorna i uppföljningsenkäten har kunnat se en

negativ tendens i kuratorsgruppen, kommer man härnäst att göra en särskild satsning på dem.

Genom HAKuL har fler långtidssjuka kommit in i någon form av rehabilitering. Lennart, som

är skötare inom vuxenpsykiatrin och huvudskyddsombud, menar att det är viktigt att sätta in

åtgärder efter den tjugoåttonde sjukskrivningsdagen, så att personen så snabbt som möjligt

kan börja arbetsträna. ”Långtidssjukdom är förödande för individen /…/. Det kommer in

faktorer som att de inte känner sig värdiga.”  Han menar att det borde finnas möjlighet att

arbetsträna inom hela universitetssjukhuset, och inte bara inom den verksamhet och kommun

man tidigare arbetat. På det sättet finns möjlighet att fortare komma tillbaks till arbetslivet.

HAKuL- projektets satsning på arbetsledarna med åtgärder, utbildning och information har

förbättrat arbetsmiljön på flera avdelningar. Det handlar om att kartlägga behovet och sätta in

rätt resurser. HAKuL-projektet har visat att rätt insatser kan ge positiva resultat, bl.a. när det

gäller läkarsekreterarna.

5.3 Stressfaktorer i organisationen

Återkommande i intervjuerna är att det är neddragningar och organisationsförändringar som

skapar den största oron hos medarbetarna. Finns det en otydlighet kring vilka neddragningar

och förändringar som ska göras känner personalen att de inte får vara delaktiga i besluten som

tas. Lennart har arbetat inom psykiatrin sedan 1967. Han har länge varit fackligt aktiv, och är
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sedan ett par år huvudskyddsombud. Stress och trötthet uppstår enligt honom ofta till följd av

dåligt initierade organisationsförändringar. ”Det är en trötthet i personalen just p.g.a. alla

organisationsförändringar som uppstår /…/. Den ena omorganisationen hinner inte sätta sig

förrän politiker har tagit beslut om en annan förändring. För har man inte personalen med sig i

en omorganisation, så händer det ingenting”.

Det verkliga ansvaret ligger ur ett arbetstagarperspektiv för långt ifrån verksamheten. Tidigare

var verksamhetscheferna ansvariga för hela psykiatrin. Nu är det divisionschefer som har det

övergripande ansvaret, och de sitter ytterligare en nivå bort från själva verksamheten.

Enhetschefen måste dessutom ha speciellt tillstånd från divisionsledningen för att få tillsätta

tjänster, och ibland ersätts de långtidssjukskrivna bara delvis. Detta ökar pressen och

arbetsmängden för de som är kvar. Ett annat problem i organisationen är att det är svårt att få

tag i statistik angående långtidssjuka. För att kunna kartlägga behovet och sätta in åtgärder

krävs kunskap i hur många som är sjuka, vilka de är och hur länge de är sjuka.

Birgit, som är enhetschef inom barn- och ungdomspsykiatrin, talar om det ökade

patienttrycket och de tunga ärendena som en starkt bidragande orsak till stress hos de

anställda. Nyanmälningarna har ökat, och de alltfler akuta ärendena gör det svårt för

personalen att planera sitt arbete. Väntetiden är ungefär ett och ett halvt år, och personalen

ställs dagligen inför att avvisa människor som är ledsna och behöver hjälp. Birgit säger:

 ”Vi tar inte en enda från väntelistan nästan, därför att vi måste ta allt som är akut /…/. Så det

präglas ju mer och mer av nån sorts akutverksamhet /…/. och det upplever många här som

väldigt stressande /…/. Alla har lite för mycket och de känner inte riktigt att de gör ett bra

jobb alla gånger.”

Det pågår diskussioner i organisationen om det på något sätt går att stoppa inflödet och om

andra, t.ex. skolan och distriktsvården, kan ta över vissa insatser. Men det verkar svårt att hitta

några riktigt bra lösningar på problemet. Man har kommit till ett läge då man helt enkelt får

acceptera långa väntelistor, och man i stort sätt bara har möjlighet att hjälpa de som är akut

sjuka, t.ex. självmords- och självskadebenägna. Lennart menar att det är viktigt att själv kunna

sätta gränser för vad man klarar av. Han har erfarenhet från arbetet på psykiatrisk avdelning

och vet vilka psykiska påfrestningar man där ställs inför som personal. Det kommer ibland

förslag från ledningen om arbetstidsförändringar, t.ex. att lunchrasten ersätts av s.k.

måltidsuppehåll. Måltidsuppehåll innebär att man inte kan lämna arbetsplatsen på lunchen
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utan måste vara tillgänglig för patienterna ifall det skulle behövas. Lennart är emot detta och

menar att det är viktigt att kunna lämna arbetet under lunchen. Man behöver raster där man

helt kan släppa tankarna på arbetet. Han säger blankt nej till att använda luncherna till att

diskutera arbete, s.k. arbetslunch. Många menar att detta behövs för att hinna med arbetet,

men enligt Lennart handlar det om att prioritera och kunna säga stopp och nej när det behövs.

Fallstudien visar att ett dåligt fungerande ledarskap är en betydande stressfaktor för de

anställda. Arbetsgivaren har ansvaret att fördela arbetet på ett bra sätt för personalen. En bra

arbetsfördelning innebär bl.a. att man utnyttjar kompetensen hos de anställda och att kraven

sätts i enlighet med kompetensen. Att gå osysselsatt skapar också ohälsa. Något som gör det

svårt för arbetsledarna att stötta personalen fullt ut är all administration de har ansvar för. Som

arbetsledare ansvarar man för allt som har med räkningar att göra, personalbemanning,

semestrar, rehabilitering och flextid, för att bara nämna några av uppgifterna. Ofta är

enhetscheferna specialutbildade på exempelvis behandlingsarbete, men är tvungna att arbeta

med en mängd administration. Personalsekreterarna har endast en rådgivande funktion, de går

inte in och gör något personaladministrativt arbete på enheterna. Var enhet sköter sig själv

och arbetsledaren har totalt budgetansvar. Det finns fördelar med att allt sköts ute på

enheterna, men min uppfattning utifrån intervjuerna är att arbetsledarna skulle behöva hjälp

med det administrativa arbetet. Som det är nu är det svårt för enhetscheferna att hinna med

något övergripande personalarbete.

5.4 Hälsobefrämjande organisations- och ledningsfaktorer

En god organisation beskrivs vid en intervju så här: ”Det är gott ledarskap, det är en stor

delaktighetskänsla och känsla av att vara behövd /…/ och att bli sedd och bekräftad. Jag tror

det är sådana basala saker som gör en god organisation, och mycket fokus på ledarskapet där

/…/. ”. (Marianne) Ett genomgående tema i intervjuerna är att arbetsledarna spelar en oerhört

viktig roll när det gäller att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Så vitt jag kan bedöma är

det viktigt att arbetsledaren har intresse av personalutveckling och också kunskap i hur man

leder en grupp. Båda arbetsledarna upplever att organisationen är generös när det gäller

ledarutbildningar. Det saknas dock ett bollplank för chefer. Det hade behövts någon form av

handledarskap eller mentorskap, helst någon utanför organisationen.

Arbetsledarna i intervjustudien poängterar vikten av att vara tillgänglig för personalen och om

möjligt byta några ord med varje anställd dagligen. Som arbetsledare är det viktigt att stötta
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personalen och så långt det är möjligt ta fasta på deras önskemål. Samtidigt måste man ha

organisationens uppdrag och mål klara för sig. Annelie tycker att personalen självklart ska få

gå på utbildningar och ser det som en viktig förmån och belöning i arbetet. Hon anser dock att

utbildningen måste gå att koppla till enhetens uppdrag. ”Och där är ju min roll att gå in och

stötta de funktioner och kompetenser som jag ser strävar mot det gemensamma uppdraget.”

Enligt Birgit ger organisationen bra möjlighet till utbildningar, konferenser och liknande för

de anställda. Bara på hennes enhet pågår flera omfattande utbildningar, och det finns

möjlighet till input och stimulans på konferenser och klinikdagar med intressanta teman.

Båda enhetscheferna anser att man som arbetsledare måste vara ärlig och tydlig med var man

står, och vad man tycker i olika frågor. Samtidigt är det viktigt att de anställda känner sig fria

att komma med egna synpunkter och förslag. Angående detta säger Annelie:

”För mig är det livsviktigt. Jag kan aldrig driva en enhet om inte jag får hjälp av personalen.

Det är de som sitter inne med kompetensen. Det måste vara dem som formulerar vad de själva

behöver. Jag kan inte läsa tankar /…/. Jag kan se uppdraget i stort va, vad som behövs, men

jag kan inte gå in och detaljstyra personer. Jag tror det är viktigt att ta ner ansvaret, både

viktigt för ens egen del, och så lita på att andra kan ta ansvar för saker, att jag inte behöver

hålla i allt. Framförallt inte kontrollera allt /…/.”

Vid organisationsförändringar och chefsbyten uppstår det en osäkerhet hos de anställda. I en

övergångsperiod kan det då behövas extra stöd och tydlighet från chefen. Osäkerhet uppstår

också som nämndes i litteraturavsnittet vid tillfälliga anställningar och vikariat. Arbetsledaren

bör vara ärlig med sannolikheten för ett förlängt vikariat, även när det är ett negativt besked.

 ”Där tror jag effekten blir att de känner ett enormt stöd i att jag gör vad jag kan /…/. Och

även om det då ser mörkt ut, att då tala om att det smärtar mig jättemycket. Jag kommer

verkligen att kämpa, för du behövs här. Jag tror det är en bekräftelse i det också som är viktig,

att jag som chef uppskattar, värdesätter dem och kämpar för att ha dem kvar /…/. (Annelie)

Som arbetsledare måste man enligt Annelie vara vaksam på hur belastade personerna är och

fördela arbetsbelastningen efter det. Det handlar om att öka kunskapen hos de anställda om

vad det finns för riskfaktorer, och hur de ska hantera ökad arbetsbelastning. Det är viktigt att

ha möjlighet till avlastning och kunna ta det lite lugnare under vissa perioder. Organisationen

måste ha ett klimat som tillåter privata problem och begränsningar, i normal utsträckning. En
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av förutsättningarna för att kunna utföra arbetet är att man inte har för mycket att göra, därför

får kraven inte sättas för högt (Annelie).

Arbetsledarens uppdrag är enligt Annelie: ”att skapa förutsättningar för personalen så att de

kan utföra sitt arbete på bästa sätt.” Vidare säger hon: ” Det är mitt ansvar att se till att det är

hanterbart för personerna, att alla är införstådda /…/. att skapa förutsättningar så det känns så

meningsfullt som möjligt.” Enligt Annelie handlar ledarskapsarbete till stor del om psykologi

och självinsikt. Som exempel nämner hon att man aldrig ska ha svåra samtal med en anställd

på en fredag eller innan en semester. Man ska heller aldrig berömma och kritisera vid samma

tillfälle. Annelie berättar att man speciellt som ny arbetsledare kan ha svårt för att ta upp

problem med en anställd. Man lindar gärna in kritiken i en massa beröm och uppmuntran. Det

kan då hända att personen tar till sig berömmet, men glömmer kritiken. Det är också viktigt

att alltid dokumentera vad som sagts och avtalats i ett samtal. Annelie är för ett salutogent

perspektiv även i ledarskapsarbete. Att skapa meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i

arbetet främjar hälsan hos personalen. Istället för att arbeta med att återskapa hälsa, vilket

förutsätter att den har försvunnit, arbetar man då med att upprätthålla och förbättra det friska.

6. SAMMANFATTNING

Syftet med denna uppsats var att undersöka orsakerna till stress och psykosocial ohälsa i

arbetsorganisationer, och belysa vilka organisations- och ledningsfaktorer som motverkar

ohälsosam stress och bidrar till en god psykosocial arbetsmiljö. Jag har undersökt vilka

stressfaktorer som kan finnas i arbetsorganisationer och tagit upp vad som kännetecknar en

”hälsosam” organisation. Ledningens roll för att motverka stress och bidra till en god

psykosocial arbetsmiljö har utgjort en central del av min undersökning. Uppsatsen är baserad

på en litteraturstudie, vilken jag har kompletterat med en fallstudie i en psykiatridivision.

Genom intervjuer med fyra yrkesverksamma har problemområdet ytterligare illustrerats

utifrån verkliga exempel.

6.1 Orsaker till stress i arbetslivet

Genom litteraturstudien fick jag fram att en av de viktigaste stressorerna är dålig passform

mellan människa och miljö. Andra stressorer är överkrav, brist på egenkontroll och socialt

stöd. Enligt krav-kontrollmodellen är kombinationen av att man upplever höga krav och låg

kontroll i arbetet mycket påfrestande och stressande för individen (Ekman & Arnetz, 2002, s

52). Forskning visar att vissa anställningsformer kan innehålla stressorer. Tillfälliga
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anställningar, såsom projektanställningar och vikariat, ger individen låg kontroll i sitt arbete

och dåliga möjligheter att påverka sin arbetssituation. Det innebär också mindre trygghet och

stress i samband med arbetsbyten. Generellt verkar det positivt med fria arbetstider, såsom

flextid  och distansarbete, men det forskas om vilka konsekvenser det har på det sociala livet.

Obekväm arbetstid, t.ex. natt- och skiftarbete, har förutom inverkan i det sociala livet en del

fysiska hälsorisker, såsom mag- och tarmbesvär. Stress och psykiska besvär kan uppkomma i

samband med dessa.

I intervjustudien poängterades organisationsförändringar och ett ledarskap som inte fungerar

som de mest betydande stressfaktorerna i en arbetsorganisation. Detta stämmer väl överens

med forskning och teorier. Vid omorganisationer behöver arbetsledaren vara extra tydlig,

definiera och förmedla målen med förändringen, och göra medarbetarna delaktiga i

förändringsprocessen. Precis som den övriga hälso- och sjukvården har psykiatrin varit

föremål för omfattande neddragningar och besparingskrav. Samtidigt har tillströmningen av

patienter ökat. Personalen tvingas göra tuffa prioriteringar och avvisa patienter som inte

räknas som tillräckligt sjuka. Enligt uppgifterna från intervjustudien leder detta till att

personalen upplever att de inte gör ett tillräckligt bra arbete och känner sig trötta och

stressade. Arbetsledarna får utifrån den rådande situationen göra vad de kan för att hjälpa de

anställda att hantera sin arbetssituation. Allt administrativt arbete arbetsledarna ansvarar för

försvårar dock deras möjligheter att stötta personalen.

6.2 En ”hälsosam” organisation

Organisationseffektivitet och arbetstillfredsställelse är viktiga faktorer för att uppnå

verksamhetskvalitet. Hög måltydlighet och stolthet i organisationen bidrar till arbetsglädje,

engagemang och en önskan hos medarbetarna att bidra till organisationens förbättring. Den

närmaste ledningen påverkar till stor del hur medarbetarna upplever organisationens

effektivitet och kvalitet (Ekman & Arnetz, 2002, s 313). Fallstudien visade att en ”hälsosam”

organisation till stor del kännetecknas av ett gott ledarskap och en personal som blir sedd,

bekräftad och får vara delaktig i beslut som tas. I intervjuerna poängterades att det är viktigt

att ledningsansvaret ligger nära verksamheten och att arbetsledarna får tid och möjlighet att

utöva ett gott ledarskap. Ledarutbildningar är en viktig ingrediens i en ”hälsosam”

organisation. Dessa ger självinsikt och kunskap i hur man bemöter personalen på bästa sätt.
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6.3 Arbetsledning

Ett friskt ledarskap innebär enligt Ljusenius och Rydqvist (1999, s 86f) kunskap i hur man

utvecklar både fysiska och psykiska resurser hos personalen, och också hur man skapar en

god livsstil och goda levnadsvanor. Fallstudien ger ytterligare förståelse och en tydligare bild

av vad som kännetecknar en god arbetsledare. I intervjustudien kom det fram att

arbetsledarens uppdrag är att skapa förutsättningar för personalen så att de kan utöva ett

arbete som känns meningsfullt. Som arbetsledare är det viktigt att vara ärlig, tydlig och

tillgänglig för sina medarbetare, och visa att man uppskattar och värdesätter dem.

Arbetsledaren bör sträva efter att tillgodose personalgruppens behov och önskemål, t.ex.

genom tillgång till utbildningar och friskvårdsaktiviteter, samtidigt som hon måste ha

organisationens mål och uppdrag klara för sig. Ett gott ledarskap handlar också om att vara

vaksam på hur belastad personalen är och fördela arbetsbelastningen på bästa sätt. Vidare

kom det fram i fallstudien att man som chef bör öka kunskapen hos personalen om

riskfaktorer och hur de hanterar ökad arbetsbelastning, samt ge möjlighet till vila och

återhämtning.

7. SLUTDISKUSSION

I detta arbete har jag gått igenom vilka stressorer som kan finnas i arbetsmiljön, hur de kan

motverkas och vad organisationen och ledningen kan göra för att befrämja den psykosociala

hälsan hos medarbetarna. Upplevelsen av låg kontroll och höga krav är en kombination som

bör undvikas för att må bra i arbetslivet. Således borde det heller inte vara positivt med osäkra

anställningar, såsom vikariat och projektarbete, då dessa arbetsformer leder till otrygghet och

lågt inflytande i arbetet. Organisationsförändringar kan skapa stress och ohälsa hos

personalen. Detta kan motverkas av att arbetsledaren är tydlig, låter medarbetarna vara

delaktiga i förändringsprocessen och ger dem mycket stöd. En god arbetsledare strävar efter

att tillgodose personalgruppens behov och har samtidigt blicken riktad mot organisationens

mål och uppdrag. Ett gott ledarskap tydliggör organisationens mål för medarbetarna och

bidrar till att de upplever en hög organisationseffektivitet och arbetstillfredsställelse.

I en ”hälsosam” organisation upplever de anställda hög måltydlighet, stolthet,

arbetstillfredsställelse och känner sig uppskattade och delaktiga.

Genom min undersökning har jag verkligen fått bekräftelse på hur viktig arbetsledaren är för

en personalgrupp. Ett gott ledarskap förefaller vara grunden för att en organisation ska

fungera bra. Många positiva resultat verkar kunna uppnås bara av att man satsar på att
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förbättra ledarskapet. Inom den psykiatridivision jag har undersökt verkar arbetsledarna ha

svårighet att hinna med att arbeta med personalens psykosociala hälsa, eftersom de har ansvar

för i stort sätt all personaladministration. Eftersom man lägger ner mycket tid och pengar på

utbildning av arbetsledare är det synd att inte ta vara på deras kompetens, och ge dem tid och

möjlighet att satsa på personalutveckling. Det borde gynna organisationen att låta någon med

rätt kompetens, t.ex. läkarsekreterarna, ta över en del av det personaladministrativa arbetet.

Jag kan tänka mig att det i flera organisationer finns behov att undersöka hur man på bästa sätt

tar vara på människors kompetens. Får man möjlighet att arbeta med det man är bra på kan

man känna stolthet och arbetstillfredsställelse.

Många människor arbetar åtta timmar om dagen eller mer, och enligt forskning är man bara

på toppen av sin förmåga under fyra till fem timmar per dag. Arbetstidsförkortning har

provats på en del arbetsplatser med positiva resultat. Risken med detta kan dock vara att

belastningen ändå är densamma och man måste pressa sig ännu hårdare för att hinna med allt.

En annan aspekt är att social samvaro på arbetsplatsen blir ännu svårare att hinna med om

arbetstiden förkortas. Detta skulle påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt, eftersom

relationer och samhörighet mellan medarbetarna är viktiga inslag i arbetsorganisationer.

Istället för att förkorta arbetstiden skulle man kunna tänka sig att företaget skapar ett klimat av

att det är okej att bara vara produktiv i fyra till fem timmar. Detta skulle ge utrymme för

psykosociala relationer mellan de anställda. Det skulle också kunna medföra kvalitetstid i

privatlivet med familj och vänner, eftersom behovet av nedvarvning och återhämtning till viss

del redan har uppfyllts på arbetet.

Andra positiva effekter av att ha s.k. ”luft i systemet” är att det skulle ge utrymme för kollegor

att diskutera ärenden mer kontinuerligt. Då jag praktiserade inom psykiatrin kände jag stort

behov av handledning och feedback direkt efter mina patientsamtal. Som ny och oerfaren

behandlare är detta naturligtvis extra viktigt, men jag är helt övertygad om att alla anställda

verkligen gynnas av att ha möjlighet till intern handledning på en daglig basis. Det är

naturligtvis betydelsefullt att ha inbokade tider för handledning, men enligt min erfarenhet

behöver man som behandlare även möjlighet att sortera tankar och känslor som kommer upp i

direkt anslutning till patientärenden. Detta dagliga stöd och samarbete skulle med största

sannolikhet föra med sig en större säkerhet och glädje i yrkesrollen, vilket i sin tur skulle

gynna patienterna/klienterna. Med denna rapport som utgångspunkt vågar jag påstå att ett
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klimat med utrymme för sociala relationer och kontinuerlig feedback på arbetsplatsen skulle

motverka stress, och främja den psykosociala hälsan hos de anställda.

Återkommande omorganisationer är en självklar ingrediens i många arbetsorganisationer, inte

minst inom psykiatrin. Det råder tvivel om huruvida organisationsförändringar i sig leder till

stress och ohälsa. Man kan undra hur många omorganisationer som görs med utgångspunkt

från personalens välmående och hälsa. De förändringar som genomfördes på

Hawthornefabriken i början av 1900-talet (s 11), med förkortad arbetsvecka och längre

viloperioder, förbättrade produktiviteten. Även om man sedan tog bort förbättringarna förblev

ändå produktiviteten högre än i början. Uppmärksamheten och bekräftelsen de anställda fick

genom undersökningen, ledde till yrkesstolthet och motivation att göra bra ifrån sig som

grupp. Denna studie visar att förändringar som gynnar medarbetarna, t.ex. kortare arbetstid

och längre raster, inte behöver resultera i att produktiviteten minskar. Effekten kan istället bli

ökad produktivitet.

Alltfler företag inser att det lönar sig att satsa på de anställdas hälsa. Division Psykiatri har

börjat se goda verkningar av att kartlägga hälsotillståndet hos sina anställda, och genomföra

förbättringar utifrån resultaten. Även om det har en god effekt i sig att bara uppmärksamma

och lyssna på de anställda, är det också viktigt att så långt det är möjligt möta de önskningar

som finns hos personalen, och handla i enlighet med dessa. En viktig utgångspunkt i detta

sammanhang är att skapa ett hälsosamt klimat på arbetsplatsen med utrymme för social tid

och psykosociala relationer. Även om man knappats kan optimera alla

organisationsförhållanden, är det viktigt att ha en vision om att kunna skapa en riktigt bra

arbetsplats, med hög effektivitet och verksamhetskvalitet. Känner de anställda yrkesstolthet

och arbetsglädje är det möjligt att föreställa sig en god framtidsbild för organisationen och

gemensamt arbeta för att uppnå den. Denna strävan leder i sin tur till arbetstillfredsställelse

och god organisationshälsa.



34

KÄLLFÖRTECKNING

Ekman, Rolf & Arnetz, Bengt (2002), red,: Stress: Molekylerna. Individen. Organisationen.

Samhället. Stockholm: Liber.

Ekstam, Kjell & Löfqvist, Arne & Olsson-Nordgren, Ingrid & Stenqvist, Agneta & Sturesson,

Ulla (2002) Utbränning och mental utmattning - en motbok. Malmö: Liber.

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (2001) Forskningsmetodik – Om kvalitativa och

kvantitativa metoder: Lund: Studentlitteratur.

Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (1995) Hur moderna organisationer fungerar. Lund:

Studentlitteratur.

Jedin, Kerstin & Hägg Göran M. & Marklund, Staffan & Nygren, Åke & Theorell, Töres &

Vingård, Eva (1999) Ett friskt arbetsliv. Fysiska och psykosociala orsakssamband samt

möjligheter till prevention och tidig rehabilitering. Vetenskaplig skriftserie: Arbete och hälsa,

1999:22. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Jenner, Håkan m.fl. (2002) Socialt perspektiv. Stress och utbrändhet. ”IKM, Institutionen för

pedagogik”: 81:a årgången. Växjö.

Jürisoo, Mart (2001) Burnout - Från stress och utbrändhet till den goda organisationen.

Stockholm: Ekerlid.

IVA: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (2000) Ett friskt arbetsliv. Humankapitalets

strategiska betydelse för företag. IVA-M 329. Stockholm.

Ljusenius, Tommy & Rydqvist, Lars-Göran (1999) Ett friskt ledarskap - ledarskap ur ett

hälsoperspektiv. Stockholm: Arbetarskyddsnämnden och författarna.

Löök, C.T Johan & Arnetz, Bengt B. (2000) “Impact of management change and intervention

program on health care personnel.” Psychotherapy and Psychosomatics. 2000;69:79-85.



35

Mabon, Hunter (1992) Organisationsläran - struktur och beteende. 3:e reviderade upplagan.

Psykologiförlaget AB.

Marklund, Staffan (2000), red,: Arbetsliv och hälsa 2000. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Nationalencyklopedin (1994) Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB

Savery, Lawson K. & Luks, J. Alan. School of Management, Curtin University, Bentley,

Western Australia (2001) “The relationship between empowerment, job satisfaction and

reported stress levels: some Australian evidence”. Leadership & Organization Development

Journal: 22/3 2001, s 97-104.

Söderfeldt, Marie & Söderfeldt, Björn & Ohlson, Carl-Göran & Theorell, Töres & Jones Ian.

(2000) “The impact of sense of coherence and high-demand/low-control job environment on

self-reported health, burnout and psychophysiological stress indicators.” Work & Stress: vol.

14, no. 1, 1-15.

Thylefors, Ingela (1996) Ledarskap i vård, omsorg och utbildning. Finland.

www.sydsvenskan.se/Article.jsp?article=3960573



36

BILAGA 1: INTERVJUMANUAL

v Till att börja med skulle det vara bra om du översiktligt beskriver verksamheten och dina
arbetsuppgifter…organisation, arbetsprocess, förhållningssätt osv.

Uppsatsen handlar om vilka faktorer i en arbetsorganisationen som kan orsaka stress och
psykisk ohälsa hos personalen, och vilken betydelse arbetsledningen har för den psykosociala
arbetsmiljön. Jag har läst om effekter av organisationsförändringar, ex downsizing och
neddragningar, det har också forskats kring arbets- och anställningsformens betydelse för bl.
a. trygghet i arbetet. Även egenkontroll och socialt stöd på arbetsplatsen har visat sig spela
roll i sammanhanget.

v Vilka är dina erfarenheter av detta?

v Hur hanteras effekter av organisationsförändringar såsom neddragningar och
slimningsinsatser (downsizing), och hur initieras dessa bland medarbetarna?

v Hur resonerar man inom organisationen kring prioriteringar och ansvar, samt arbetets
utformning?

v Hur ser organisationsklimatet och företagskulturen ut?

v Hur arbetar man med arbetsbelastning och möjligheter för återhämtning, egenkontroll,
socialt stöd och balans mellan ansträngning och belöning?

v Hur säkerställer organisation och ledning en god psykosocial arbetsmiljö?

Jag har förstått att ledningen spelar en viktig roll när det gäller att bidra till god
organisationshälsa och friska medarbetare. Likaså är det vissa begrepp som hänger samman
med en god organisation t. ex. att den är tydlig, förståelig, resursstark och trygg.

v Vad innefattas i dessa begrepp?

v Vilka är enligt din mening de viktigaste faktorerna för att kunna utöva ett gott ledarskap?

v Vilka möjligheter och svårigheter finns att fullfölja sina förpliktelser som arbetsledare?

v Vad är det som gör att en organisation fungerar bra och har god hälsa?

Vad har kommit fram hittills i projektarbetet ”HA KuL” kring frågor om stress och ohälsa i
en organisation och hur det kan förebyggas?

v Hur har organisationen och ledningen påverkats av studier och resultat från projektet?


