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Från minus tjugo till plus fyra! 
 
 
Åker söderut på väg E10 från Malmberget 
mot Luleå Airport. Det är minus 20 grader i 
Hakkas. Där är det alltid som kallast! Här 
strejkade bilen en gång i minus 38 och den 
enda som tyckte synd (?) om mig var en 
gloende älg. När jag landar på Arlanda är 
det plusgrader. Vi bor i ett avlångt land! 
 
På bilradion är det krönikor om sport, 
kultur, ekonomi m m. Året som gick och 
året som kommer. I min förra årskrönika 
siade jag om 2011. Att den ekonomiska kri-
sen i Grekland skulle fortsätta. Att arbets-
givare och fack skulle (borde?) ta ett kraft-
tag och utveckla ett bättre arbetsmiljö-
arbete i god svensk ”Saltsjöbadsanda”. 
 
Konstaterar att min siarförmåga om det 
ekonomiska överträffade den om arbets-
miljön. Fast det finns tecken på ett ökat 
arbetsmiljöintresse. När jag på kurserna 
berättar att det 2011 dog 59 personer (lika 
många som året innan) i arbetsplatsolyckor 
är det många som spontant säger att man 
måste göra något. Tidningarna skriver idag 
betydligt mer om arbetsmiljö och olyckor 
jämfört med för något år sedan.  Detta 
kanske delvis kan tillskrivas Arbetsmiljö-
verkets utvecklade presshantering? 
 
Vad kan man förvänta sig och hoppas på 
av 2012? Att det blir ett sportår är de flesta 
överens om. Samt att den ekonomiska 
krisen fortsätter och att det är presidentval 
i USA.  
 
Kommer arbetsmiljöarbetet att utvecklas? 
Historiskt sett brukar olyckor minska när 
konjunkturen viker. Men det innebär ju 
knappast att det preventiva arbetet varit 
framgångsrikt. För att komma längre måste 
vi bli mer beslutsamma när det gäller att 
utreda olyckor och tillbud.  
 
 

 
 
Vi måste på ett bättre sätt ”utnyttja” all 
den adrenalin, frustration och det engage-
mang som uppstår i samband med en 
olycka. Jag är väl medveten om att det är 
fel när olyckor uppstår och att man ska 
jobba så att de inte inträffar. Lika fel är det 
att låta bli att utnyttja olyckorna och det 
uppkomna engagemanget för arbetsmiljön. 
Vi ska göra allt för att hindra att det 
uppstår nya olyckor!  
 
Jag delar ut tidningen Arbetarskydd på 
mina kurser. Förr var det ”verkets” tidning. 
Idag är den, som mycket annat, outsour-
cad. Arbetarskydd har många bra artiklar 
om när det gått fel. I höstas höll jag en 
utbildning för blivande Byggarbetsmiljösam-
ordnare på ett stort svenskt byggföretag. 
Alla deltagare fick varsin tidning. Efter 
kursen kom en platschef fram till mig och 
frågade hur man kunde prenumerera på 
tidningen. Hon ville lägga ut den i bygg-
boden för att upprätthålla engagemanget! 
Chefens ansvar för arbetsmiljön i praktiken! 
 
Bäst är om olyckor aldrig inträffar. Om 
olyckor inträffar bör alla berörda i hela 
landet direkt få veta vad som hänt och 
varför. Det är trots allt bättre att lära av 
andras misstag än av egna! 
 
Jag önskar att 2012 blir året där arbets-
givare, fack, konsulter, myndighet och alla 
som arbetar med arbetsmiljö bygger upp en 
metodik för att snabbt sprida information 
om när det gick fel och hur man undviker 
att det upprepas. Då kan man på sikt ställa 
upp det enda rimliga målet, dvs. noll döds-
olyckor i svenskt arbetsliv! 
                            
Arbetsmiljöhälsningar! 
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