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Vi glömmer inte sommaren 2014! 
 
Så kom det då äntligen en ny rekord-
sommar! Till ”Seglingssommaren i Luleå” 
1988 och ”Fotbollssommaren i USA” 1994 
kan vi nu lägga 2014. Den här gången 
baseras minnet mest på vädret med sol 
och bad. Fast för en del blir det nog 
dessvärre den stora branden. För andra 
kanske något mer personligt som ett 
bröllop eller en begravning? 
 
I går började skolan och det märks så 
tydligt under den tidiga morgonprome-
naden. Där det förra veckan var tyst och 
lugnt sjuder det nu av barnröster och 
föräldraförmaningar. Arbetsmiljöhösten 
har också börjat. I fredags berättade jag 
om svenskt arbetsmiljöarbete för en 
amerikansk VD (Santosh) som bor i San 
Diego, var född i Indien och som äger ett 
litet företag i Ljungaverk.  
 
Nog finns det mycket som skiljer Sverige 
från andra länder. Vi pratade en hel del 
om vilken betydelse den psykosociala 
arbetsmiljön har i vårt arbetsmiljöarbete. 
En fällande dom för arbetsmiljöbrott efter 
självmordet i Krokom hade nog inte 
kunnat inträffa i USA. Fast i USA kan 
brister i arbetsmiljön bli enormt kost-
samma. Jag berättade om de nya sank-
tionsavgifterna (5.000–10.000 kr) ett 
företag kan få om man bryter mot utbild-
ningskravet vid uppförande av ställningar. 
Santosh blev inte speciellt upprörd av 
beloppen. 
 
Att väder och klimat är internationellt är 
ju självklart. En del menar att det kom-
mer att bli fler bränder i framtiden på 
grund av uppvärmning. Så är det kanske. 
Att svenskt arbetsmiljöarbete genomgår 
en internationell utveckling är tydligt. 
Olyckor och skador bland utländska 
arbetare ska enligt ett beslut i våras nu 
med i svensk arbetsmiljöstatistik. Det är 
sannerligen på tiden.  

 
Det tycks som att den minskning i 
antalet döda arbetare vi hade 2013 dess-
värre motsvaras av en lika stor ökning 
bland utländska arbetare tillfälligt i 
Sverige. En bättre statistisk uppföljning 
av icke dödliga olyckor kan svara på 
frågan om vi ser samma tendens här. 
 
Statsministern talade förtjänstfullt i 
förra veckan om att Sverige är och skall 
förbli en ”human stormakt”. Jag gillar 
uttrycket och det är nog det som hitintills 
imponerat mest i årets valrörelse. Att 
argumentera för högre värden som ”hu-
manitet, jämlikhet, frihet och valfrihet” 
känns viktigare än bara ”plånboksfrågor”! 
 
En ”human stormakt” måste skapa en 
bättre arbetsmiljö för alla dem som av 
olika anledningar kommer till Sverige. 
Nog har det funnits en ”tradition” i vårt 
land att outsourca de smutsigaste och 
farligaste jobben till utlänningar. Även om 
det är en svensk tradition är det en 
mycket dålig sådan. Gäster i ens hem 
bjuder man inte med armbågen utan de 
får den finaste maten och ett bra motta-
gande. Man borde tänka på samma sätt 
när det gäller arbetsmiljön! 
 
Arbetsmiljö handlar till stor del om att 
kunna systemet, att förstå sig på lagar, 
regler och tradition. Det finns två grup-
per som i mindre grad känner till dessa. 
Det är ungdomar och människor som 
kommer från andra länder. Utbildning kan 
ändra på detta och vårt företag kommer i 
höst ta initiativ för att stärka ungdomars 
ställning på arbetsmarknaden! 
 
Arbetsmiljöhälsningar!     
                                                                           
                                     Janke  Wikholm   


