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Nyårskrönikan - årets svåraste krönika! 
 
På årets första krönika ställs det stora 
krav! Helst bör man i detalj förutsäga vad 
som skall hända kommande året. Att i 
krönikan 2008 missa både Barack Obama, 
FRA-debatten, finanskrisen och varslen är 
ju att betrakta som tjänstefel. Fast många 
”krönikörkollegor” sitter nog i samma båt? 
 
Inom arbetsmiljö har det inte varit lika 
dramatiskt. Men neddragningarna inom 
Arbetsmiljöverket och den tidigare ned-
läggningen av Arbetslivsinstitutet var trend-
brott. Rapporten om fler dödsolyckor inom 
bygg chockade många. I dess kölvatten har 
vi fått en diskussion om Arbetsmiljökörkort. 
Nya byggregler avslutar 2008 och inleder 
2009. 
 
Så hur blir 2009? Varslen fortsätter och 
bostadspriserna sjunker, påstår våra ekono-
mer. Denna grupp tycks fortsätta att helt 
utan självkritik ge ”goda” råd. Förr klagade 
svenska folket på Väderlekstjänsten och 
dess ofta helt felaktiga prognoser. Deras 
plats har med råge intagits av de ekono-
miska experterna! 
 
Vårt värsta arbetsmiljöproblem 2009 blir 
nog bristen på jobb och framtidstro. Alla vet 
att det kommer bli bättre. Men just nu lig-
ger dysterheten som en kvävande matta 
över hela Sverige. I min gamla hemstad 
Luleå fanns förr en slags optimistkonsult. 
Huruvida kvinnan fortfarande sprider opti-
mism i norr vill jag låta vara osagt. Som 
motpol skapade för övrigt Ronny Eriksson 
”pessimistkonsulten”.  
 
Vi som arbetar med arbetsmiljö har ibland 
blivit anklagade för att vara lite ”neggiga”. 
Vi klagar på förändringar och våra förslag 
förorsakar kostnader. Ofta har det varit 
motiverat att hålla tillbaka och kräva efter-
tanke. Vi skall självklart aldrig tumma på 
säkerheten! Men kanske finns det visst fog? 

Nya jobb kommer att behövas. Men de 
kommer inte inom de gamla basnäringarna, 
utan i nya små företag inom service- och 
tjänstesektorn. Ju förr vi inser detta och 
börjar bete oss utifrån de nya förutsätt-
ningarna, ju bättre är det. Vi som arbetar 
med arbetsmiljöfrågor är en stark grupp i 
Sverige. Det finns över 100 000 skyddsom-
bud och ett stort antal skyddsingenjörer, 
skyddstekniker, arbetsmiljöinspektörer, an-
ställda inom företagshälsovården, konsulter 
m.fl. Denna grupp är mycket betydelsefull 
både för att sprida framtidstro och föränd-
ringsvilja. 
 
Jag tror att år 2009 blir – borde bli – det 
år då arbetsmiljöaktörerna lär sig att gå på 
två ben: 
 
Vi ska fortsatt skydda de anställda som 
arbetar i farliga och tunga arbeten, som 
fysiskt sliter på kroppen. Nya byggregler, 
bra utbildningar samt effektiva riskbedöm-
ningar gör att detta arbete fortsätter 
oförtrutet. 
 
Det andra benet är mindre väl utvecklat. 
Det handlar om psykisk arbetsmiljö, ledar-
skap och att utveckla människor. Professor 
emeritus Lennart Levi brukar på kursen 
Psykosocial arbetsmiljö hävda: ”Hur man 
mår beror på två saker. Hur man har det 
och hur man tar det”. Så sant! 
 
Ur arbetsmiljösynpunkt kan ett skydds-
ombudssamtal med en arbetskamrat som 
ligger i skilsmässa vara lika viktigt som ett 
fallskydd. Ett arbetsmiljömässigt bra med-
arbetarsamtal kan resultera i att någon 
säger upp sig från sitt tråkiga jobb för att 
föda upp Islandshästar. Kropp och själ hör 
ihop! 
År 2009 – året då vi lärde oss att gå på två 
ben! 
 
Janke  Wikholm   


