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Just nu ett mycket avlångt land! 
 
I fredags var det Ställningskurs i Luleå. 
Det är första kurstillfället med den nya 
föreskriften AFS 2013:4. Jag konstaterar 
att det är mycket snö kvar i Norrbotten. 
Framför ”lagår’n” i Siknäs ligger snö-
drivorna upp till taket.  
 
Direkt efter helgen bär det iväg med 
bil till skyddsombudskurs för Borealis i 
Stenungsund. På Stenungsön fotar frun 
vitsipporna. Det är så vackert med låga 
moln och det grönskas bland buskarna. 
Sverige är både avlångt och fantastiskt. 
 
Det är kurs för nyutnämna skydds-
ombud. Den lilla gruppen gör att det blir 
bra diskussioner om såväl de nya ställ-
ningsreglerna, kalkugnsolyckan i Luleå 
liksom rättegången efter Krokomsrätte-
gången. Jag försöker förklara skydds-
ombudsrollen så gott jag kan. Att 
skyddsombudet i förhållande till sin när-
maste chef liknar det mellan kapten och 
styrman i ett flygplan. I planet har man 
två personer som kan starta, flyga och 
landa planet, dvs ett dubbelt säker-
hetssystem. I arbetsmiljöarbetet har vi 
också ett ”dubbelkommando”. Om inte 
chefen ”sköter” sitt arbetsmiljöarbete 
finns skyddsombudet där med utbild-
ning, tid, information och befogenheter. 
Det är detta som är den svenska model-
len! Den fungerar bra och den ska vi 
vara stolta över! 
 
Att jobba som konsult med arbetsmiljö-
utbildning är nog det roligaste man kan 
göra!  Tänk att varje vecka få träffa 
massor med nya människor och få 
diskutera allt från ”livets mening” till 
”maskinskydd”. Så här års är dessutom 
en bilresa från norr till söder ovanligt 
fascinerande med årstidsväxling och det 
vackra ljuset. 

 
På Arbetsmiljöverkets informativa 
hemsida (som alla arbetsmiljöintresse-
rade dagligen bör besöka!) läser jag att 
man nu är klar med hur det ska bli med 
sanktionsavgifterna.  Jag hoppas verkli-
gen att detta innebär att arbetsmiljön 
blir bättre. Att det inte bara innebär att 
företagen nu satsar allt krut på att hålla 
sina arbetsmiljödokument i ordning.  
 
I tidningen Arbetarskydd läser jag att 
åklagare Åse Schultz  (Krokomrätte-
gången) tycker att Arbetsmiljöverket 
borda satsa mer av arbetet på mobb-
ning och den psykosociala arbetsmiljön. 
Det kommer förhoppningsvis snart en 
ny föreskrift som kan ersätta de gamla 
råden: ”Psykiska och sociala aspekter på 
arbetsmiljön” (AFS 1980:14). De är över 
trettio år gamla så det vore sannerligen 
på tiden! 
 
Så likt årstiderna går arbetsmiljöarbetet 
vidare. Det blir ständigt lite bättre men i 
samma takt som förbättringarna sker, 
ökar våra krav. Så är det och så ska det 
också vara enligt Arbetsmiljölagen: 
”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande 
med hänsyn till arbetets natur och den 
sociala och tekniska utvecklingen i 
samhället”, (AML kap 2, 1§). 
 
Arbetsmiljöhälsningar och Glad Påsk! 
 
Janke Wikholm 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skicka synpunkter på krönikan till info@jankewikholm.se 
Läs flera krönikor på www.jankewikholm.se 
 

 
 
 
 
 


