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Problem finns inte! Vi har inte fått någon skriftlig rapport! 
 
Sitter en kväll och slötittar på TV. Det är 
debatt med Josefsson och ämnet är rasism 
på Södertälje Sjukhus. Bodde själv några år 
i Södertälje och yngsta barnet föddes här. 
Kommer ihåg det som ganska gemytligt. 
Men säkert finns det saker som inte är bra. 
 
Var det en bra debatt? Knappast om man 
med detta menar att problemet kom 
närmare en lösning. Det jag framförallt 
fastnade för var en chef som mycket ihär-
digt menade att hon inget kände till – eller 
kunde känna till - eftersom skriftlig rapport 
om problem saknas. 
 
På mina kurser brukar vi diskutera chefens 
ansvar för arbetsmiljön. Först konstaterar vi 
att chefer skapar resultat genom sina med-
arbetares arbete. En ”duktig chef” får med-
arbetarna att fungera effektivt. En duktig 
chef skapar tillsammans med medarbetarna 
en bra arbetsmiljö. Skriftliga rapporter är ju 
ett av många bra verktyg för en chef att 
”känna läget”. Men att sådana inte inkom-
mer innebär ju inte alltid att problem inte 
finns! 
 
Samtidigt läser jag i den föredömliga 
tidningen Arbetarskydd om ”tjusiga arbets-
miljödiplom”. Man diskuterar om dessa ger 
företag status eller om de kanske ger en 
falsk trygghet? Det är en bra och resone-
rande artikel. Det finns definitivt mycket 
som talar för certifiering. Arbetet blir orga-
niserat och planerat. Man följer regelbundet 
upp arbetsmiljöarbetet osv. 
 
Men det finns en baksida. I artikeln dis-
kuterar en arbetsmiljöingenjör och tidigare 
inspektör på Arbetsmiljöverket samma 
”diplom”. Han är, som Stefan Sauks ”Däng-
roth” - skeptisk. Han menar att ett certifikat 
inte ger några som helst garantier och 
uttrycker sig vidare:  
 

”Vissa företag som inte ens kan stava till 
certifiering kan vara kanonbra medan andra 
som har diplom i hela korridoren inte har 
någon koll alls”. Kanske finns det en övertro 
på systemen? 
 
Nu skall det bli ordning på Byggbranschen. 
I nya Arbetsmiljölagen införs från 1/1 stora 
förändringar och ändringsföreskriften AFS 
2008:16. Byggnads- och anläggningsarbete 
är omfattande. Jag har redan fått ett stort 
antal förfrågningar avseende utbildning av 
Byggarbetsmiljösamordnare. Det skall bli 
roligt! Mina 103 kurser om ”Ställnings-
säkerhet” har gett mig mersmak på de tuffa 
diskussionerna med byggfolket.  
 
Det ska finnas Byggarbetsmiljösamordnare 
(BAS), det införs ett begrepp som heter 
Uppdragstagare och ”BAS:arna” ska från 
den 1/10 2010 ha omfattande kunskaper 
om arbetsmiljölagen och ett stort antal 
föreskrifter. Utbildningen ska vara doku-
menterad så det vill till att ta fram den 
gamla provblanketten! 
 
Jag tycker att det är bra! Det har varit för 
mycket olyckor inom bygg. För många 
belastningsskador. Men det finns också en 
risk! Inom bygg har man alltid varit bra på 
att skriva papper, kontrakt och avtal. Men 
syftet med ändring av lag och föreskrift är 
att skapa bättre och säkrare arbetsmiljö och 
inte att skapa papper. 
 
Det är bra med kunniga BAS:ar – det ska 
jag fixa på kursen - men de måste också få 
reella möjligheter att påverka planering, 
projektering och utförande av byggjobbet i 
praktiken. Kunskaperna måste ut till de som 
jobbar!  
Bygg säkert! 
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