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Det lackar mot jul och december är 
verkligen månadernas månad! Det började 
med advent och julkalender, igår var det 
nobelfesten, om några dagar lucia, därefter 
själva juldagarna och så avslutas det hela 
med den fantastiska nyårsafton. I arbetslivet 
inträder samma hysteriska stämning som 
inför sommarsemestern, dvs allt ska göras 
klart innan man får ”gå på” ledighet. Möjligen 
med den skillnaden att man dessutom ska 
ha julfest på jobbet, för familj, vänner, på 
dagis och i skolan för att inte tala om den för 
småbarnsföräldrarna obligatoriska gympa- 
och simskoleavslutningen. 

Men till skillnad mot sommarens måsten 
bjuds också några dagar av lugn och 
reflektion. Man hinner läsa några böcker under 
mellandagarna. Själv har jag beställt 2007 
års Augustprisvinnare ”Stundande natten” av 
Carl-Henning Wijkmark. Blir den för tung finns 
några deckare ”på G”. 

På nyårsaftonen avkrävs vi funderingar om 
hur vi skall förhålla oss till framtiden. Dessa 
reflektioner är nog lika delar jobbiga som 
nyttiga. Förhoppningsvis leder tankearbetet 
till att vi sakta gafflar in oss mot ett lyckligare 
liv.

I dagens tidning (DN) behandlas 
tjänsteproduktion. Författaren menar att 
nationen Sverige skulle kunna sälja sjukvård 
och kunskap om vi ändrade förutsättningarna. 
Jag vet inte om det var avsett, men dessa två 

branscher har ju verkligen varit omdiskuterade 
och kritiserade i Sverige. Kritiken mot den 
socialdemokratiska skolpolitiken var nog en 
avgörande fråga för alliansens valseger för 
drygt ett år sedan. 

Fast jag tror att DN har helt rätt. Ett radikalt 
förändrat synsätt kan faktiskt omvandla 
det dåliga till något bra och säljbart. Det 
mest fantastiska uttrycket för detta är 
nog hur ishotell, snöskulpturer med flera 
vintersatsningar fått snö och kyla i norr att 
bli säljbara produkter. Att det idag går bra 
för norra Sverige beror inte bara på detta, 
kinesisk efterfrågan på råvaror har bidragit. 
Men det fick folk att räta på ryggen och 
förvandlas från gnälliga bidragstagare till stolta 
mineralprospekterare, specialståltillverkare 
och miljövänliga energiproducenter. Borta är 
den gamla NJA – lunken!

Så låt oss tänka radikalt när det gäller 
arbetsmiljöarbetet! Vi får sluta att sörja över 
nedläggningen av Arbetslivsinstitutet och 
neddragningarna på Arbetsmiljöverket. Vi säljer 
i stället våra kunskaper om arbetsmiljöarbete 
som en ännu outnyttjad produktionsfaktor. 
Först till den svenska arbetsmarknaden (all 
business is local) men därefter i ett korståg 
världen runt. Likt Al Gores budskap om ”Den 
obehagliga sanningen” förvandlat miljöfrågan. 
Från att vara ett deprimerande budskap 
från illa klädda fältbiologer till att vara de 
kritsträckrandiga statsöverhuvudernas nya 
samtalsämne. 

Det lackar mot jul!
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Låt hundratusen skyddsombud, 
skyddsingenjörer och arbetsmiljöinspektörer 
omskolas och leda en folkrörelse utan 
nationsgränser för en bättre arbetsmiljö. Låt 
generaldirektören för arbetsmiljöverket likt 
råttfångaren i Hameln leda ett tåg mot en 
lyckligare värld där arbetet;

”ger möjligheter till variation, social 
kontakt och samarbete samt sammanhang 
mellan enskilda arbetsuppgifter” samt 
”möjligheter till personlig och yrkesmässig 
utveckling liksom till självbestämmande 
och yrkesmässigt ansvar”. 

Är detta julevangelium något vi blott få drömma 
om under jul och nyår? Förhoppningsvis 
inte, eftersom skrivningen sedan länge 
finns i Arbetsmiljölagens andra kapitel om 
Arbetsmiljön beskaffenhet, kriterier på en god 
arbetsmiljö.

God Jul och Gott Nytt år!
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