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Reflektioner om arbetsmiljö! 
 
 
Varje morgon blir min promenad lite 
ljusare. Ännu ljusare blir det i norr. Jag 
läser Dagens Nyheters soltabell och 
undrar när mina promenadkollegor i 
Kiruna ser stigen tydligare än jag. Det har 
väl med vårdagjämningen att göra? 
 
I fredags arrangerade jag ett reflek-
tionsseminarium om arbetsmiljö. Det var 
välbesökt och jag har fått väldigt många 
positiva kommentarer. Någon framhöll att 
det som var bra var att man kunde tala 
så öppet. När det hettade till som mest 
var det dags att avsluta. Det var när en 
av föreläsarna menade att för långt 
drivna krav på trygghet faktiskt kunde 
innebära att säkerheten minskar, efter-
som det egna riskansvaret avtrubbas.  
 
Sen kom det någon enstaka negativ 
kommentar också. Exempelvis att ingen 
av talarna var kvinna. Det var synd och 
det var inte tänkt så. Faktiskt var årets 
kvinnliga Levi-pristagare med på talar-
listan från början. Men det fungerade 
inte. Synd! 
 
Att man måste begränsa sig när man 
diskuterar arbetsmiljö är ganska själv-
klart. Vi menar så olika saker. Den tunga 
industrin skapar inte samma miljö som 
Försäkringskassan. Sen upplever vi säkert 
saker på helt olika sätt? Man blir påver-
kad av att växa upp med en av valsverket 
hörselskadad pappa. Påverkad blir man 
också om en nära släkting mobbats och 
drivits mot självmordets gräns. 
 

Att arbetsmiljö är komplext, föränderligt 
och individuellt är för mig indikationer på 
att det bör diskuteras. Verktyg som mer 
eller mindre uppfanns under industria-
lismen behöver troligen utvecklas för att 
möta dagens arbetsliv. Arbetsmiljö är i 
mångt och mycket något subjektivt. För 
mig vore det fjärran att säga att den enes 
upplevelse är mer rätt än den andres. 
 
Arbetsmiljö har ett ganska långt för-
flutet. Från början hette det ”Yrkesfare-
lagen”, därefter Arbetarskyddslagen och 
idag Arbetsmiljölagen. Men den långa 
historien innebär också en risk för att 
ämnet och utövarna blir lite som konser-
vativa präster. I trätan om vilken som är 
den ”rätta läran” försvinner förmågan att 
anpassa budskapet till en förändrad värld. 
Till slut står man med ett väldigt renlärigt 
budskap men utan aktiv församling. 
 
Just därför var det bra att många upp-
fattade det som att seminariet kunde 
diskutera arbetsmiljö så öppenhjärtigt. 
Att man kunde diskutera utan att hela 
tiden tänka på att vara politiskt korrekt. 
 
Det är inte bara bra. Det är nödvändigt! 
 
Ur mörkret stiga vi mot ljuset! 
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