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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med rapporten var att få reda på hur den psykosociala arbetsmiljön kan påverka oss. 

Rapporten tar upp lite historia angående arbetsmiljö och vad arbetsmiljö är.  I rapporten 

framgår även hur den psykosociala arbetsmiljön kan påverka oss i form av engagemang och 

ork, psykisk ohälsa, stress och somatiska sjukdomar. Rapporten tar även upp några tidigare 

undersökningar i ämnet samt vad arbetsmiljölagen säger. Sist i rapporten följer en diskussion 

angående de resultat som författaren kommit fram till i genomförandet av rapporten. 
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1 INLEDNING 

I yrkeshögskoleutbildningen till vårdadministratör ingår att skriva ett examensarbete på 

uppdrag av Karlstads Teknikcenter. Arbetet är förlagt till sista terminen och pågår under fem 

veckor, vilket motsvarar 25 yrkeshögskolepoäng. Rapporten behandlar ämnet psykosocial 

arbetsmiljö och hur vi som anställda kan påverkas av den.  

 

1.1 BAKGRUND 

Då den industriella revolutionen snabbt expanderande under slutet av 1800-talet skapade den 

produktionssätt och produktionsformer som gjorde att arbetstagarna lätt kunde skadas i 

produktionen. Detta gjorde att många politiska grupperingar krävde en lagstiftning om de 

faror som fanns i arbetslivet och den första yrkesfarelagen kom till 1888. Under perioden 

1912–1949 växte den moderna arbetarskyddslagstiftningen fram och försäkringar för 

olycksfall och yrkessjukdomar kom till. Det var under 1960-talet som de psykiska och sociala 

förhållandena i arbetsmiljön började uppmärksammas i en större utsträckning och att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet sågs som viktigt. Det var dock inte förrän 

arbetsmiljölagen trädde i kraft 1978 som de psykosociala frågorna innefattades i lagområdet. 

Grunden för den nya lagen var ett arbetsmiljöbegrepp som omfattade de fysiska, psykiska och 

medicinska förhållandena på arbetsplatsen. I lagstiftningen betonades arbetstillfredsställelse 

och förebyggande åtgärder för att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet och på 

arbetsmiljöområdet kom lagen att ligga till grund för en omfattande kollektivavtalsreglering 

[1]. 

 

Arbetet har för de flesta av oss stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande då vi 

tillbringar så stor del av vårt liv på arbetsplatsen. Arbetsmiljön påverkar både kropp och själ 

och kan ha inverkan på hälsan både positivt och negativt. Människans arbete och den 

allmänna folkhälsan har genom tiderna följts åt och förebyggande av arbetsrelaterad ohälsa 

och olycksfall är en central del i folkhälsoarbetet [2].   

 

I dagens samhälle stöter man på många som lider av arbetsrelaterad stress eller 

utmattningssyndrom och detta gjorde att intresset för att skriva en examensrapport i ämnet 

uppstod. 
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1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syfte och mål med denna rapport är att ta reda på hur vi påverkas av vår psykosociala 

arbetsmiljö samt att få vetskap och förståelse om vad som påverkar oss. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Avgränsningar i undersökningen har gjorts på så sätt att endast litteratur och artiklar har 

använts. Det förekommer inga undersökningar om anställdas upplevelser av sin psykosociala 

arbetsmiljö i form av utskickade enkäter eller utförda intervjuer. Vidare är undersökningen 

inriktad på den psykosociala delen av arbetsmiljön. Undersökningen är gjord utifrån ett 

individperspektiv och inte på en organisatorisk nivå.  

 

1.4 METOD 

Rapporten är genomförd genom en litteraturstudie. Litteratur och artiklar har sökts fram på 

bibliotekets hemsida samt via internet genom att använda sökord som ansetts relevanta för 

undersökningen. De sökord som har använts för att söka litteratur är psykosocial arbetsmiljö 

och arbetsmiljö. Sökord för att finna artiklar har varit psykosocial arbetsmiljö, arbetsrelaterad 

ohälsa, stress, arbetsmiljölagen, utmattningssyndrom och utbrändhet. 

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Arbetet med rapporten startade med att leta böcker inom det valda ämnet som sedan lånades 

hem och artiklar som berörde ämnet söktes upp via internet. Resultat som hittades och 

passade in på frågeställningen antecknades för att sedan läggas till i rapporten.  

 

 

3 RESULTAT 

3.1 ARBETSMILJÖ 

Arbetsmiljö som begrepp är omfattande och handlar om de fysiska förhållandena som till 

exempel maskiner, ljus och ljud. I det psykosociala arbetsmiljöområdet brukar relationer 

mellan anställda, relationer mellan ledning och anställda, ensamarbete och möjlighet till 
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medverkan på arbetet räknas in. Det finns även medicinska arbetsmiljöfrågor där man till 

exempel räknar in kemikalier och deras påverkan på kroppens organ och arbetsställning vid 

maskiner och datorer [1].  

 

Arbetsmiljö är upplevelserna av både fysisk, psykisk och social karaktär och som dessutom 

formas av teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation [3]. Vår arbetsmiljö handlar alltså om 

allt som påverkar oss människor på arbetet. Arbetsmiljöarbete är förutom att minska risken 

för skador och olyckor även inriktat på välmående, sociala behov och psykisk hälsa [4]. 

 

 

3.2 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ 

Det är inte bara de fysiska förhållandena som exempelvis ljud, ljus och klimat som påverkar 

hur vi har det på arbetet utan våra arbetskamrater är nog kanske den viktigaste delen av vår 

arbetsmiljö. Den upplevda verkligheten och att andra människor är av vikt i denna upplevda 

verklighet, är det synsätt på arbetsmiljö som ingår i termen psykosocial arbetsmiljö. Det var 

tidigare vanligt att man betraktade den objektiva miljön som förklaring till olika individers 

reaktioner. Enligt detta synsätt ansåg man att om de anställda skulle trivas och göra en bra 

arbetsinsats var det till exempel viktigt att det inte var för varmt eller för kallt på 

arbetsplatsen, att ljuset var bra och att bord, stolar och annan utrustning var utformade på ett 

ergonomiskt riktigt sätt [1].  

 

Det är uppenbart att olika individer kan uppfatta situationer på helt olika sätt och därför 

påverkas olika av den. Man har olika erfarenheter och behov, man tolkar saker på olika sätt 

och man är känslig för olika saker. Det är därför viktigt att inte bara tänka på den yttre 

arbetssituationen utan även på individen för att man ska kunna förstå hur en person reagerar 

på en viss miljö. Alla individer har genom tidigare erfarenheter skaffat sig olika anspråk och 

krav och kan därför uppleva en situation på olika sätt. Individens personlighet och mentala 

tillstånd som till exempel om man upplever stress, frustration eller trötthet påverkar därför hur 

missnöjd eller krävande man är i relation till något på arbetsplatsen [1].  

 

I Sverige är psykosocial arbetsmiljö ett välanvänt och vedertaget begrepp då det handlar om 

att förklara problem som stress och ohälsa. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur vi 

samspelar med vår omgivning, hur vår arbetsmiljö påverkar oss men även hur vi utvecklas av 
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den. Det är inte någon särskild del av arbetsmiljön som är psykosocial utan vi möter vår 

arbetsmiljö som en helhet [5].  

 

En god arbetsmiljö handlar således inte bara om att fysiska risker är avlägsnade, att lokaler 

och utrustning är anpassade efter människors olika förutsättningar fysiskt och psykiskt, utan 

det är även viktigt att de anställda har inflytande, egenkontroll och delaktighet på sin 

arbetsplats. I en god arbetsmiljö får den anställde bland annat intellektuell och fysisk 

stimulans, social samvaro, omväxling, och även personlig och yrkesmässig utveckling. 

Arbetsbelastning, krav och utmaningar balanseras i en god arbetsmiljö till en lagom nivå. 

Arbetsplatsen bör även präglas av jämställdhet och rättvisa, bra kommunikation, respekt, 

demokratiskt ledarskap och goda möjligheter till trivsel och socialt stöd [5].  

 

Mycket tyder på att en god psykosocial arbetsmiljö är lättare att utveckla, fungerar bättre och 

ger bättre möjligheter till samarbete och flexibilitet. Det är även tydligt att en bra psykosocial 

arbetsmiljö ger bättre trivsel, bättre fysisk och psykisk hälsa, lägre personalomsättningar, färre 

sjukskrivningar och bättre prestationer. En dålig arbetsmiljö däremot kan ge de anställda 

sämre livsvillkor, engagemang och ork [5]. 

 

 

3.3 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Hawthornestudien 

 

Den så kallade Hawthornestudien var av historisk betydelse både för satsningen på den 

psykosociala arbetsmiljön och för insikten av att skilja mellan objektiv och subjektiv 

arbetsmiljö. Meningen med studien var att undersöka hur arbetsprestationen påverkades av 

olika faktorer i den fysiska arbetsmiljön. 1924 utfördes den första studien i Chicago på 

Western Electric-fabriken och det man ville se var hur belysningen påverkade 

arbetsprestationen. Arbetarna delades in i tre grupper med olika belysningsnivåer men i alla 

grupperna ökade prestationerna oavsett ljus. Till och med i den grupp där man försämrade 

ljuset blev produktiviteten högre ända fram till att ljuset blev så dåligt att arbetarna inte längre 

såg vad de gjorde [1].  

 

I den andra studien ville man finna den optimala arbetstiden och nu var experimentgruppen 

kvinnor som på ett monotont sätt satte ihop telefonreläer. Kvinnorna delades in i grupper där 
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pauser lades in med olika längd över dagen. Man provade även att förkorta arbetstiden med 

antingen 30 minuter per dag eller med en halv dag per vecka [1]. 

  

Resultatet blev dock detsamma som i belysningsgrupperna, arbetsprestationen ökade hur man 

än gjorde. Resultaten förbryllade då de inte stämde med undersökningens utgångspunkt där 

man ville hitta ett samband mellan yttre miljöfaktorer i arbetet och produktiviteten. Slutsatsen 

blev att det var uppmärksamheten från företaget som gjorde att produktiviteten höjdes. Man 

kom fram till att den arbetande människan alltså påverkas av förväntningar, uppmärksamhet, 

återkoppling och andra sociala faktorer på arbetet. Studien visade även att det inte främst är 

de objektiva faktorerna som är viktigast utan upplevelsen av dem. Upptäckten anger 

övergången från Scientific Management, ett synsätt som betonar det mätbara och objektiva i 

arbetsmiljön till Human Relations, som i stället betonar de mänskliga relationerna och 

individens upplevelser av arbetsmiljön [1]. 

  

Taylorism 

 

Namnet Frederick W Taylor är starkt förknippat med Scientific Management och denna syn 

på den arbetande människan benämns ibland som ”Taylorism”. Synsättet innebär att man 

anser att människan är av naturen lat och opålitlig och därför behöver styras och kontrolleras. 

Människan betraktades som en produktionsfaktor man skulle utnyttja maximalt. Genom 

tidsstudier försökte man hitta den optimala uppdelningen av arbetsuppgifter och sedan sätta 

prestationsbaserade löner, det vill säga ackord, på uppgifterna. Detta blev införandet av 

löpande-band-principen. Det som på pappret såg ut att vara lönsamt visade sig i verkligheten 

löna sig betydligt sämre. Man hade övervärderat de tekniska och matematiska aspekterna och 

glömt bort vad mänsklig motivation kan bidra med. Arbetare som vantrivs och känner sig 

utnyttjade presterar i längden sämre och byter även arbete oftare [1]. 

 

Krav och kontrollmodellen 

 

Krav- och kontrollmodellen är en central teori angående anställdas hälsa, inflytande och 

delaktighet på arbetsplatsen. Modellen baseras på parametrarna krav, kontroll och stöd och 

utvecklades i slutet av 1970-talet av Robert Karasek och Töres Theorell. Arbetsstressen kan 

öka hos den anställde om kraven är för oregelbundna, svårtolkade eller höga och om stöd från 

andra saknas. Att vara kvar i en sådan arbetssituation under en längre tid påverkar till slut 

hälsan [5].  Enligt denna modell är det mest risker i arbeten där kraven är höga och kontrollen 
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låg, så kallade anspända arbeten. Sjukdomar som bland annat högt blodtryck, hjärt- och 

kärlsjukdomar och psykisk ohälsa [6 & 7] är många gånger kopplade till denna typ av 

anspända arbeten [6].  Något som kan motverka detta är socialt stöd från arbetskamrater, 

familj och vänner. Det har visat sig att ett bra kollegialt stöd delvis kan mildra en dålig 

arbetssituation [6]. 

 

Klusteranalys på enkätundersökning 

 

Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, har tillsammans 

med forskaren Erik Berntson, Psykologiska institutionen, gjort en klusteranalys baserad på en 

enkät som gjordes 2004–2006. 2 500 personer i åldrarna 25 till 50 svarade på frågor om hur 

de upplever sin sociala arbetssituation [8]. En klusteranalys är ett samlingsnamn för en grupp 

statistiska metoder och där analysen leder till att enheter som liknar varandra förs till samma 

grupp, kluster [9]. I den här analysen grupperade de svarande sig i sex grupper, de 

uppskattade, de involverade, de utsatta, de isolerade, de osedda och de klämda [8]. 

 

Studien visade att de sociala relationerna är sämst både i toppen och i botten av hierarkin, 

vilket var en oväntad slutsats. Det finns en stor arbetsgrupp med dålig hälsa som ingår i 

gruppen som forskarna kallar för de isolerade. Det handlar här om höga tjänstemän och chefer 

som arbetar inom privat sektor i kunskapsintensiva branscher. De har ett arbete där de tjänar 

bra och har en trygg anställning men de känner ingen uppskattning. Gemenskapen med 

kollegor är låg och de får inget stöd varken från chefer eller medarbetare [8]. 

 

De flesta som grupperade sig i gruppen de osedda, som även de har dålig hälsa, är i andra 

änden av den hierarkiska stegen. Här återfinns personer som ännu inte etablerat sig riktigt i 

arbetslivet och har en låg utbildning. De har dålig kontakt med sina chefer och har överlag ett 

litet kontaktnät [8]. 

 

I gruppen de involverade ses den största gruppen anställda med god hälsa. Det är en övervikt 

av anställda i mansdominerade yrken inom den privata sektorn, främst industrin. De anser att 

de får både stöd och uppskattning och upplever inte höga eller motstridiga krav. De har heller 

inte så mycket kontakt med tredje part [8]. 
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Det har visat sig att nära kontakt med tredje part och höga emotionella krav kan påverka 

hälsan vilket är fallet för grupperna de utsatta och de klämda. Om de anställda däremot känner 

stöd från kollegor och chefer samt känner sig uppskattade av tredje part kan kontakterna 

snarare upplevas som utvecklande. Denna grupp kallas för de uppskattade, de har ofta 

högskoleutbildning och flera av dem arbetar i kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor 

[8]. 

 

En generell slutsats som forskarna drar av studien är att goda sociala relationer i 

arbetsgruppen kan verka som skydd mot höga krav i arbetslivet. De ser även att många som 

har en bra kollektiv gemenskap också mår bra. Gruppen ger uppskattning och bekräftelse och 

verkar även kunna fungera som skydd mot för hög arbetsbelastning [8].  

 

 

3.4 SOCIALT STÖD 

Begreppet socialt stöd associeras i vardagliga sammanhang med empati, uppmuntran och 

omtanke. Det är allt detta men i arbetslivet innebär socialt stöd även att anställda förstår och 

känner till ledningens förväntningar, att man har rätt kunskap och information för 

arbetsuppgiften och att man sedan får feedback på den arbetsinsats man gjort. Det sociala 

stödet kan hjälpa till att skapa balans mellan arbetskraven och förmågan att leva upp till dessa 

krav [10]. 

 

Det sociala stödet delas in i olika stödformer: informativt, praktiskt, känslomässigt och 

värderande stöd. Med informativt stöd menas att den anställde får den information, råd och 

anvisningar som behövs för att ett bra arbete ska kunna utföras. Med praktiskt stöd menas att 

den anställde får avlastning eller direkt hjälp med saker, som exempelvis utökad bemanning 

eller tekniska hjälpmedel. Det känslomässiga stödet är viktigt genom hela livet och gör det 

lättare för oss att klara av sjukdomar, kriser och situationer som är svåra. Det känslomässiga 

stödet är av stor vikt för oss även i arbetslivet och innebär där att få uppmärksamhet, att det 

arbete man utför märks av omgivningen samt att bli sedd. Det känslomässiga stödet kan till 

exempel komma från chef, arbetskamrater, patienter eller kunder. Det känslomässiga stödet är 

det som är viktigast för vår hälsa men det värderande stödet är det som är viktigast för själva 

arbetet. Här ingår uppskattning och återkoppling för det arbete man gör och är till hjälp för att 

man ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Uppskattning och återkoppling ger den 
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anställde en uppfattning om hur arbetsgivaren ser på arbetsinsatsen och på så sätt få reda på 

om arbetet har utförts på ett bra sätt [10].  

 

 

Lite kritik mot teorier och modeller 

 

Barbro Leneér Axelsson och Ingela Thylefors menar att teorier och modeller är generella till 

karaktären när det gäller psykosocial arbetsmiljö, de gäller i allmänhet. De menar på att vad 

som upplevs som stimulerande frihet för en person kan för en annan upplevas som ett 

ångestskapande kaos. En del vill ha samarbete och social kontakt medan en del trivs och 

arbetar bäst när de får rå sig själva. En arbetsuppgift kan för en oerfaren medarbetare 

uppfattas som svår och komplicerad, samma uppgift kan av en erfaren medarbetare vara 

simpel och rutinmässig. Upplevelsen av arbetsmiljön påverkas med andra ord av individens 

personlighet och tidigare erfarenheter och det är denna subjektiva upplevelse som styr 

individens reaktioner och handlingar [11]. 

 

 

3.5 HÄLSOASPEKTER 

Stress 

 

Kraven som ställs på individen i dagens västerländska samhälle frammanar samma biologiska 

stressreaktioner som hjälpte våra förfäder att överleva genom att göra dem redo för kamp eller 

flykt. Dessa reaktioner kan i dagens industrisamhälle göra mer skada än nytta eftersom vi 

tvingas anpassa oss till annorlunda stressorer som till exempel ökad arbetstakt [12]. 

När det kommer till stress skiljer man på akut och kronisk stress. Den akuta stressen är oftast 

inte skadlig och kan istället vara en förutsättning för att individen ska våga anta livets 

utmaningar. Den akuta stressen finns med oss sedan våra förfäders tid och möjliggjorde för 

maximal prestation vid de kamp- eller flyktsituationer de utsattes för [6,13]. 

 

Stressreaktionen kan beskrivas som en alarmfunktion med sammanlänkade psykiska och 

kroppsliga processer. Det sympatiska nervsystemet aktiveras och det sker en ökning av de så 

kallade stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol [12]. Kortisol är ett så kallat 

metabolt hormon som bland annat styr vår ämnesomsättning av glukos och fett och reglerar 
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hur vår kropp svarar vid inflammationer. Detta är kroppens försvarsreaktion när vi utsätts för 

akut stress och reaktionen är i vanliga fall övergående [14]. Man har hos personer som är 

utsatta för stor daglig stress under lång tid ibland kunnat konstatera en minskning av 

kortisolbildandet vilket har tolkats som tecken på fysiologisk utmattning [12].  

 

Stress kan upplevas som positiv och som en ”fartgivare” om det råder balans mellan krav och 

förmåga att hantera dem. Om däremot kraven blir för övermäktiga eller för den delen blir så 

låga att man inte får möjlighet att använda och utveckla sin förmåga skapas negativ stress. 

Enligt krav-kontrollmodellen är kombinationen höga krav och låg grad av kontroll det som 

många gånger framkallar stress [12].  

 

Risker för uppkomst av högt blodtryck och hjärtinfarkt ökar om man utsätts för en hög 

stressnivå under lång tid. Även diabetes, övervikt, blodfettförhöjning, långvarig smärta och 

psoriasis har samband med stress. Även vissa psykiska störningar har ett samband med stress, 

då framför allt ångestsyndrom och depression [12].  

 

Utbrändhet 

 

Utbrändhet är en psykologisk term där kärnan är känslomässig utmattning vilket innebär att 

man känner en inre tomhet eller att man inte orkar ge mer i sitt arbete. Utbrändhet orsakas av 

långvariga ansträngningar och påfrestningar. Både yttre förhållanden som till exempel hög 

arbetsbelastning och personliga egenskaper som till exempel svag självkänsla anses numera 

kunna bidra till utveckling av utbrändhet. Organisationer som har bristande resurser och 

orealistiska mål kan utgöra en grogrund för utbrändhet. De som arbetar inom exempelvis 

vårdyrken eller med socialt arbete anses riskera utbrändhet i högre grad än andra yrkesutövare 

[15]. 

 

Inom sjukvården har inte termen utbrändhet fått så stor acceptans eftersom det dels ger ett 

missvisande intryck av ett obotligt stadium, dels för att det finns flera olika definitioner av 

den [16]. 

 

Utmattningssyndrom 

 

Utmattningssyndrom är en medicinsk diagnos som beskriver en upplevelse av svår utmattning 

som antas komma ur långvarig stress från yrkesarbetet och/eller livssituationen. Den ökande 
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förekomsten av utmattningssyndrom har förklarats bero på att arbetsstressen ökat på grund av 

osäkra arbetsförhållanden, förändringar i form av stora omorganisationer och framför allt 

känslomässiga krav i arbetet [16]. 

 

 

Hjärta och kärl 

 

Enligt en artikel i Vetenskap & Hälsa börjar forskarna få en rätt så bra bild av sambandet 

mellan stress och skador på hjärta och blodkärl. Stress påverkar hjärt- och kärlsjukdomens 

utveckling under alla stadier både direkt och indirekt. Om vi utsätts för stress under lång tid 

utan att få möjlighet till återhämtning, så kallad kronisk stress, kan stressen skada hjärtat och 

kärlen. Ett oavbrutet förhöjt blodtryck leder till att kärlen blir stela och stela kärl i 

kombination med högt blodtryck innebär att hjärtat måste arbeta hårdare. Det höga 

blodtrycket och blodets benägenhet att koagulera kan då öka risken att få en stroke [14].  

 

 

3.6 ARBETSMILJÖLAGEN 

Nedan redovisas utvalda delar av arbetsmiljölagen som är hämtad från en presentation av 

lagen på Arbetsmiljöverkets hemsida. Lagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet och att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lagen säger att arbetsförhållandena ska 

anpassas till de anställdas olika fysiska och psykiska förutsättningar. Arbetsmiljön ska vara 

tillfredsställande, vilket innebär att man måste se över både den fysiska och psykiska miljön. I 

den fysiska miljön ingår till exempel luft, ljud, maskiner, redskap och så vidare. Men man 

måste även ha skyddsåtgärder mot bland annat brand, explosion, el och fall. I den psykiska 

miljön återfinns aspekter som variationsmöjligheter, sociala kontakter, självbestämmande, 

personlig och yrkesmässig utveckling samt yrkesmässigt ansvar [17].  

 

Arbetsgivaren är ansvarig för de anställdas arbetsmiljö och ska förebygga ohälsa och 

olycksfall, instruera och informera sina anställda för att på så sätt undvika risker. 

Arbetsgivaren ska även ha en organisation för rehabiliterings- och anpassningsverksamhet 

samt även anlita den företagshälsovård som behövs.  
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Det är även arbetsgivarens ansvar att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för 

att förebygga ohälsa och olycksfall samt se till så arbetsmiljön är tillfredsställande för de 

anställda [17].  

 

Det är inte bara arbetsgivaren som har ett ansvar angående arbetsmiljön utan det har 

naturligtvis den anställde också. Enligt arbetsmiljölagen ska den anställde medverka i 

arbetsmiljöarbetet, följa de föreskriver som finns, delta i genomförandet av åtgärder samt 

använda personlig skyddsutrustning och andra skyddsanordningar som kan finnas [17]. 

 

 

4 DISKUSSION 

Vår arbetsmiljö är oerhört viktig då vi spenderar så pass många timmar av vårt vakna dygn på 

arbetsplatsen. Idag är vi ganska medvetna om hur viktigt det är att vi har en ergonomisk bra 

anpassad arbetsplats, att vi inte utsätts för buller och att skyddskläder används när vi hanterar 

riskfyllda material. Det jag ville med den här rapporten var att få en lite djupare inblick i den 

psykosociala arbetsmiljön och få reda på vilket sätt den kan påverka oss. Jag har under hela 

mitt yrkesverksamma liv arbetat inom hemtjänsten, ett arbete som naturligtvis är ansträngande 

för kroppen men även psykiskt påfrestande många gånger. För mig har det varit så att mina 

kollegor har varit ett enormt stort stöd när arbetet känts jobbigt eller när man inte har haft en 

bra chef eller ledning. Resultaten som kommer fram ur undersökningen pekar på att om vår 

psykosociala arbetsmiljö är dålig, där kraven är för höga och där egenkontrollen är för låg, 

riskerar vi att utveckla både fysiska och psykiska symtom. Resultaten tyder dock på att om vi 

har en bra psykosocial buffert i form av stöd från arbetskamrater och chefer har vi ett större 

skydd mot att hantera eventuella svårigheter som kan uppstå på vår arbetsplats.   

 

När jag påbörjade den här rapporten trodde jag att jag skulle finna mer fakta och 

undersökningar som hade med relationen kollegor emellan att göra, men det visade sig att 

mycket av det jag stötte på var information om att den psykosociala arbetsmiljön hade en 

kroppslig påverkan. Det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig från början men det jag fann 

var intressant ändå.  

 

Det jag finner väldigt intressant är att man så tidigt som på 1920-talet i den så kallade 

Hawthornestudien kom fram till att de anställda påverkades positivt av bland annat 

uppmärksamhet och sociala faktorer på arbetet. Där är ett tydligt exempel tycker jag på att 
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även om man inte får fram resultat på det man tänkt sig undersöka kan det ändå komma något 

ur det hela som sedan ligger till grund för framtida tänk och teorier. Det visar väldigt tydligt 

på vikten av den psykosociala arbetsmiljön när de anställda fortsätter sitt arbete så länge de 

kan, trots att de nästan inte ser vad de gör på grund av den mer och mer dämpade belysningen. 

Det är den aspekten som jag tror gör att många faktiskt stannar kvar på en arbetsplats trots att 

arbetet i sig kanske är både tungt och slitsamt psykiskt.  

 

Socialt stöd dyker upp i en del av resultaten som något som är väldigt viktigt för både 

arbetsgruppen och för den enskilde individen. Här anser jag att stödet ska komma både från 

chef och arbetskamrater. Några uppmuntrade ord från chefen som säger att man gör ett bra 

jobb när allt känns tungt och motigt betyder väldigt mycket. Likaså att kunna prata av sig med 

sina kollegor som man troligtvis delar den tunga arbetsbördan med. Att arbetsplatsen har 

kickoff eller teambuilding kanske många ser som något klyschigt och onödigt men jag tror 

faktiskt att det kan fylla en viktig funktion. Om man lär känna varandra utanför arbetsplatsen 

finns det förhoppningsvis bättre chanser till att den kollegiala atmosfären blir bra. 

 

När det kommer till resultaten om hur stress påverkar oss blir jag både fascinerad och 

förfärad. Att vi människor upplever stress när vi har mycket omkring oss och känner att 

kraven är för höga anser jag inte vara så konstigt, men att vi även kan reagera med stress när 

vi känner oss understimulerade och har för låga krav på oss är ganska fascinerande ändå. 

Däremot finner jag det skrämmande att stressen kan påverka vår kropp så mycket som den 

faktiskt gör. Att vi kan bli deprimerade och få ångest känns mindre överraskande än att man 

på sikt kan utveckla både hjärtinfarkt, övervikt, diabetes och psoriasis.  

 

Hur ska vi då i dagens jäktade samhälle, där många gånger allt fler arbetsuppgifter läggs på 

den anställde, kunna få till en väl fungerande, trygg och utvecklande arbetsmiljö som ska 

anpassas efter individens erfarenhet och behov? Då vi som individer påverkas olika av olika 

situationer på arbetsplatsen är det svårt att göra en generell anpassning, mycket måste 

individanpassas. Att få till detta för alla och envar ute på arbetsplatserna är ingen lätt nöt att 

knäcka.   

 

Psykosocial arbetsmiljö som ämne är stort, mycket större än vad jag hade föreställt mig. Det 

har varit svårt att få fram resultat på grund av att det gärna ville spreta iväg åt olika håll. Jag 

trodde att jag hade min frågeställning klar men den har kommit och gått under tiden jag läst 
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om ämnet. Det är onekligen ett väldigt intressant ämne och det finns många olika inriktningar 

om man skulle vilja ta reda på mer. Ämnet är ju även sådant att det är applicerbart på vilken 

arbetsplats som helst, arbetsmiljön finns där, det kommer man aldrig ifrån. 

 

 

5 SLUTSATSER 

Den psykosociala arbetsmiljön påverkar oss både till fysiskt och psykiskt. En bra psykosocial 

arbetsmiljö är väldigt viktigt för att vi ska må bra på arbetet och det krävs ett ständigt aktivt 

arbete både från ledning och anställda för att den ska bli så bra som möjligt. Man ska inte 

underskatta betydelsen av bra stämning på arbetsplatsen. 
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