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En god arbetsmiljö kräver inflytande
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FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2020

Förbundsledare:

när jag kommer till jobbet på morgonen hör jag hur det 
skrattas och pratas i korridorerna. Det gör mig lika glad 
varje gång att höra glädjen i våra lokaler. Glädjen i en 
grupp och glädjen av att vara tillsammans. Jag gläds också 
över att se hur vissa problem löses enkelt när man gör det 
ihop och över det engagemang som frodas när vi tillsam-
mans ska göra det så bra som möjligt för våra patienter. 
På frågan vad som skapar arbetsglädje svarar kollegorna: 
responsen från patienterna och att känna att man gör 
något bra för någon annan. 

Arbetsglädje behöver vara en del av vår arbetsmiljö  
– för om den finns där bidrar den till en god miljö och  
ett ökat välbefinnande. Arbetsglädje skapar kreativitet,  
välmående, kontinuitet och påverkar sannolikt även vår 
närvaro på arbetet.  

vår centralorganisation Saco kom i år med en rapport 
om att skapa balans i ett gränslöst arbetsliv. I rapporten 
läser jag att 65 procent av de tillfrågade akademikerna 
upplever att de i viss mån eller hög grad har för mycket att 
göra. Nästan 49 procent anger att de måste arbeta över, 
dra in lunchen eller ta med jobb hem varje vecka. Så här 
kan vi inte ha det!

en viktig faktor för en god arbetsmiljö är att kunna ha 
inflytande över sitt arbete. Att kunna ha kontroll i arbetet 
och över sina dagliga arbetsuppgifter. Vilka är de, hur ska 
jag göra dem och när ska de göras? Det tänker jag på som 
en inre kontroll. Det kan vi tillsammans påverka på en 
arbetsplats genom rutiner och strukturer. Kanske en 
arbetsbeskrivning räcker en bit på vägen? 

inre kontroll kan vara svårt nog, men för många av oss  
är det värre med den yttre kontrollen. Den som kommer 
utifrån eller uppifrån och som påverkar vårt arbete i stor 
utsträckning samtidigt som vi själva inte alltid kan påverka 
den. Men jag tror att vi kan öka vår förståelse och kanske 
minska vår frustration om vi lär oss mer om den organisa-
tion vi befinner oss i. Vet du hur din organisation ser ut? 
Vem som har makten? Hur du kan få inflytande?  
Kan du svara på frågan ”Voffor gör de på detta viset?”  
som rumpnissarna i Ronja Rövardotter ställer.  

arbetsmiljö är en viktig fråga även för framtiden.  
Ändliga resurser och ett ökat tryck kommer innebära  
att vi behöver fortsätta fokusera på arbetsmiljö och på 
arbetsglädje. Vid en presentation om digitalisering sa 
föreläsaren att digitalisering inte innebär att vi ska  
översätta nuvarande arbetssätt till något digitalt. Det 
innebär att vi i grunden måste 
förändra hur vi tänker och 
hur vi arbetar. Det kanske även 
gäller hur vi ser på arbets-
miljö och arbetsglädje. Vid en 
intervju fick jag frågan hur 
jag återhämtar mig och var 
jag finner näring. Genom 
familjen, litteraturen, naturen 
och den fysiska aktiviteten blev 
mitt svar. Vad blir ditt svar? FO
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Cecilia Winberg
vice ordförande och  

enhetschef, lasarettet i Ystad

Fler förbundsledare finns på:  
www.fysioterapeuterna.se/politik

MEDLEMSNYTT FRÅN DITT FÖRBUND

Rapporten från Saco finns att läsa på: 
www.saco.se/granslost-arbetsliv

 
 
 


