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Första läxan i skolan! 
 
Äldsta barnbarnet ska börja skolan. Vi 
diskuterar när hon ska få sin första läxa. 
Jag berättar om hur vi, de första skol-
dagarna, fick slå in böcker och ta med 
bänkpapper. Hon tittar oförstående på 
mig – ”skolbänkar finns ju inte längre 
farfar”- och jag släpper ämnet. Yngsta 
barnbarnet – drygt ett år – får mig att 
inse att det är eljest idag. Han hittar en 
fjärrkontroll på golvet och för den ome-
delbart till örat och börjar prata i den. Det 
är nya tider! 
 
På väg med bil till Trosa ringer professor 
emeritus Lennart Levi. Han berättar att 
han kallat till en ”informell hearing” i 
riksdagen angående ”Arbetsmiljö och 
ledarskap i Högskolors grundutbildning”. 
Det är en uppföljning av ett samarbete vi 
startade för snart tio år sedan. Arbetet 
resulterade bland annat i ”Levi-priset” om 
50.000 kr, som årligen delas ut av 
Sveriges Ingenjörer. Så arbetsmiljö-
arbetet går framåt. Kanske inte alltid med 
så stora kliv men dock går det framåt. 
 
I höst blir det för mig en hel del utbild-
ning för byggindustrin. Innan sommaren 
gick jag en handledarutbildning för att 
kunna utbilda Byggarbetsmiljösamord-
nare. Byggbranschen är spännande efter-
som det mesta görs ”i kubik”. När det 
kom en föreskrift om att alla som bygger 
och river byggnadsställningar måste ha 
en utbildning, beställde Skanska 160 
kurser av min dåvarande arbetsgivare, 
STF Ingenjörsutbildning AB. Av dessa 
genomförde jag drygt hälften. Det är en 
utmaning att kl 07.00 på morgonen kliva 
in i en rustik kurslokal ovanför ett mate-
riallager och prata inför ett trettiotal 
byggjobbare!  
 

Speciellt att övertyga dem om att 
Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 
2004:4 faktiskt har något att tillföra deras 
jobb. Samt att deras kunskaper i slutet av 
dagen skall testas via ett prov! Men det 
gick bra och alla vi som genomförde 
dessa kurser bidrog till ett säkrare 
byggarbete. 
 
I december ska jag hålla ett föredrag på 
en konferens om arbetsmiljöarbete i kris-
tider. De flesta av oss som arbetar med 
arbetsmiljö gör det för att vi vill sprida 
”godhet”. Jag brukade trötta mina för 
detta arbetskamrater på STF med att 
prata om att vårt mål var utbildning i 
”människans och samhällets tjänst”. Det 
är ett bra motiv för att jobba med utbild-
ning i allmänhet och om arbetsmiljö i syn-
nerhet. Men ju längre jag håller på med 
ämnet ju mer håller jag för troligt att 
arbetsmiljö också är en produktionsfaktor 
som bidrar till högre effektivitet. Det var 
nestorn Curt Nicolin som myntade be-
greppet; ”det växer guld på verkstads-
golvet”. Nicolin såg en potential i en 
ineffektiv produktionsapparat och detta 
blev startpunkten för ett modernt före-
byggande industriellt underhåll. 
 
Vi kan gärna fortsätta att arbeta med 
arbetsmiljö i ”godhetens tjänst”. Men 
större gehör får vi nog om vi börjar räkna 
pengar på arbetsmiljöinvesteringar. Det 
finns en outnyttjad potential hos de 
anställda i svenskt arbetsliv. I kristider är 
det viktigt att ”vända på pengarna”. Att 
snåla på arbetsmiljöarbetet är lika dumt 
och kortsiktigt som att spara in på oljan i 
bilens motor! Money talks! 
 
Arbetsmiljöhälsningar! 
 
Janke  Wikholm   


