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De nya arbetsmiljöriskerna
av Bengt-Åke Wennberg
Den starka individualiseringsprocess, som bland annat
demonstreras av Inglehart och
Welzels diagram, skapar just nu i
Sverige speciella arbetsmiljöproblem. Samtidigt som medarbetare i verksamheten kräver
självständighet och att få uppleva
att man skapar kvalitet i arbetet så
kräver finansiärer, intressenter och
konsumenter allt mer av kontroll,
stabilitet och säkerhet. Identiteten
kan som en följd av denna
styrning, precis som uven på
bilden, helt enkelt suddas ut.
Att på detta sätt bli osynliggjord skapar ett dilemma för individen. Om de som på olika sätt vill
kontrollera och utvärdera en verksamhet bygger sina styrsystem på algoritmer och formalia som
känns främmande för de som skall utföra verksamheten så uppstår ett hot mot deras integritet.
Personer som strävar att göra ett gott jobb kan bli orättmätigt anklagade och personer, som
fuskar, kan klara sig undan. De som vill förändra verksamheten mot det nya och ställa andra till
svars för ett dåligt jobb kan uppfattas som störande och oönskade medan de som på samma sätt
sätter sig emot de nya kraven kan uppfattas som motvalls och hindrande.
Psykosociala belastningar kan inte heller längre beskrivas särskilt meningsfullt i termer av
relationen mellan arbetsgivarens krav och möjligheten till egen kontroll över utförandet
eftersom arbetet inte längre struktureras på det gamla sättet. Numera är det istället också
individens egna inbyggda krav att få göra ett ”professionellt och hedervärt hantverk”, och
infrastrukturens möjlighet att göra detta möjligt för var och en, som står i centrum för
arbetsmiljöarbetet.
I det nya organisatoriska landskapet uppstår därför svårigheter av en helt annan typ än tidigare.
Dessa måste kunna hanteras i samklang med verksamhetens aktuella villkor för att de nu
aktuella arbetssituationerna inte skall innebära orimliga belastningar på enskilda medarbetare.
I skärningspunkten mellan individens önskan om professionalitet och omvärldens och
ledningens rättmätiga kontrollbehov finner vi många av de nya arbetsmiljöfrågorna. Okunnighet
om den kontext medarbetaren agerar i och om de mänskliga begränsningar som är för handen
skapar stora risker för rättsosäkerhet både för chefer och anställda.
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