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Roma Runeson kom till Stockholm denna dag och förmedlade sin forskning på ett 

härligt lekfullt och ibland brutalt kraftfullt sätt som nog fick många av deltagarna 

att tänka några nya spännande tankar.  

Roma forskar om psykosociala riskfaktorer i arbetslivet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon 

berättar att direkt då hon kom i kontakt med ämnet insåg allvaret i det hela och sedan dess har hon 

brunnit för att skaffa nya kunskaper och sprida dem. Stress, mobbing, utbrändhet, depression är 

allvarliga saker som ödelägger individers liv under 10-tals år och ibland även förkortar det. 

 

Innan hon kom in på själva forskningen ombad Roma alla närvarande att blunda och föreställa sig ett 

djur inuti sitt eget huvud och att lära känna det djuret och kanske t.o.m. försöka se det i ögonen. 

Nästa uppgift var att hitta djuret i magen och bekanta sig med det på motsvarande vis. Idén med 

övningen var att djuren skulle representera tanken och hjärtat. Roma menar att de bästa besluten 

fattas när båda djuren fått komma till tals och det är det som kallas intuition eller magkänsla (även 

om djuret i huvudet också är med). Denna känsla är inte något som tar tid att hitta utan kommer 

oftast direkt MEN den måste släppas fram. Det här gäller i högsta grad beslut som rör ens egen hälsa 

och många som sedan blir utbrända går med magkänslan länge men väljer att inte lyssna. Det kan 

man naturligtvis skylla på individen om man vill skylla ifrån sig men det går att uppmana till och 

skapa förutsättningar för eftertanke och lyhördhet inför de inre djuren.  

 

En dysfunktionell organisation som skapar bra förutsättningar för psykosociala riskfaktorer menar 

Roma känns igen på så vis att de som ingår i den ”ser djävulen”. Den dysfunktionella organisationen 

är inte logisk och beslut fattas på grunder som är okända och ologiska. En ologisk omgivning är t.ex. 

mer påfrestande än en hög arbetsbelastning har Roma sett i sin forskning. Studier visar att en hög 

arbetsbelastning med mycket uppoffringar för individen som leder till en som individen anser rimlig 

belöning inte leder till utbrändhet etc. Det som istället är skadligt för individens psykiska hälsa är 

när individen gjort uppoffringar och förväntar sig belöning men kanske möts av kritik. Utbrändhet 

som diagnos ställs inte lika ofta idag som den gjorde för ett antal år sedan. Anledningen till detta är 

dock rent ekonomisk menar Roma för de utmattade människorna finns kvar.  

 

Mobbning på arbetsplatser är ett annat viktigt tema. Kränkningar kan lämna oerhörda spår hos 

människor och ge upphov till svåra depressioner. Roma berättar om människor som blivit kränkta för 

10 år sedan men minns varje detalj av händelsen. Ofta är händelsen inte så anmärkningsvärd för en 

utomstående men för den berörda har den förändrat allt. På temat mobbning pratar Roma sedan om 

att det är vissa typer av människor, fast Roma leker med orden och kallar dem djur, som kränker. 

Farliga djur, ”ormar”, finns på de flesta arbetsplatser menar hon och det gäller att akta sig för 

dem. Blir man ändå biten av en ”orm” och giftet går in i kroppen måste man acceptera det. Det går 

inte att förneka vad som hänt precis som vid ett riktigt giftigt ormbett då man måste ta sig till 

sjukhuset för vård. Man kanske behöver lite tid att vila och läka och sen bör man alltid berätta om 
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det som hänt för någon vän eller någon annan som kan ge det stöd som man behöver. Sen 

fortsättningsvis bör man skapa en psykologisk distans till den som kränkt en. Värt att minnas är att 

en kränkning alltid är en projektion hos den som kränker. Alla kämpar vi med vår existentiella 

ångest. Man kan säga att man råkat trampa på ormen.  

Den farligaste personligheten är den narcissistiska varnar Roma. Den personligheten återfinns hos en 

person som blivit kränkt vid 3 års ålder. Skadan från kränkningen får sedan personen att stanna i 

denna ålder i vissa avseenden, t.ex. så utvecklas inte empatin. 

 

En enkel modell för att avgöra om man ligger i riskzon för många sjukdomar presenterades. Den går 

ut på att bedöma sin situation i två dimensioner: grad av kontroll och socialt stöd. Hamnar man i 

rutan med lite kontroll och lågt socialt stöd är man i den anspända rutan vilket innebär ökad risk för 

en lång rad symptom. Modellen belyser tydligt vikten av socialt stöd. De som har ett härligt stöd i 

sitt privatliv kan klara sig långt på detta men de som inte har det är mer utsatta och i behov av 

socialt stöd i arbetslivet. Roma hymlar inte med mycket och inte heller med vikten av att hitta en 

bra partner. Det spelar in mycket på prestationen på jobbet. Detta sammantaget gör det svårt att 

veta vilken nivå som en organisation behöver ligga på och vad som kan tolereras eftersom det skiljer 

mycket för olika personer.  

 

Avslutningsvis avslöjar Roma att egentligen räcker det att göra fyra saker för att man skall må bra. 

Man skall älska, arbeta, leka och acceptera att vissa saker är som de är och det är så det är!      

 

Efter föreläsningen hölls en workshop där deltagarna i tre grupper fick fylla i ett frågeformulär med 

45 frågor som Roma tagit fram och som hon kallar Arbetsplatsens Psykosociala Puls, APP. Detta 

formulär kan man låta alla anställda fylla i och med hjälp av snittresultat kan man identifiera bättre 

och sämre delar av den psykosociala arbetsmiljön. Verktyget är också ett bra sätt att mäta effekter 

av åtgärder. Resultaten i grupperna blev väldigt högt vilket kanske beror på att personerna jobbar 

med frågorna.   

 

Romas sista konkreta råd löd: Ta hand om dig, dina nära och dina kollegor - i den ordningen.   


