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Sommarkrönikan 2013 - På examen i Övik! 
 
Så är det dags för ännu en sommarkrönika. 
Jag börjar formulera den under en långprome-
nad i Örnsköldsvik. Övik är idag mest känt för 
sitt hockeylag och legenden Foppa. Sveriges 
nästa (eventuella) statsminister, Stefan 
Löfvén kan också bidra till att orten sätts på 
kartan. Denna underbara sommarmorgon ser 
jag också Sveriges kanske vackraste stad 
med höga berg runt om, fina trähus och en 
väldigt vacker hamnanläggning. Väl värd ett 
besök i sommar! 
 
Men syftet med besöket är examen! Sonen 
Johan har under tre tuffa år utbildat sig till 
sjuksköterska. Tillsammans med andra 
mycket stolta familjer följer vi talen och den 
högtidliga utdelningen av brosch & blomma. 
Av nära 60 som började utbildningen är det 
färre än 30 kvar. Så även om mycken kritik 
riktas mot den svenska skolan är det uppen-
bart att man inte tummat på sjuksköterske-
utbildningens kvalitet. I talen till de nu yrkes-
klara poängteras vikten av att hålla kunska-
perna vid liv och att hela tiden uppdatera sig. 
Så har det väl alltid varit, men det är idag 
viktigare än någonsin. 
 
Efter Övik fortsätter vi, med kajak på bil-
taket, till Karlsborg i Norrbotten. På kurs ska 
det avhandlas samordningsansvar i arbets-
miljöarbetet. Jag är imponerad av att det 
kommer så många en klämdag då de flesta 
faktiskt är lediga. Så intresset för arbetsmiljö 
är det inget fel på. Jag konstaterar också att 
veckan börjat med kurs på Folkets Hus i Norr-
tälje och slutade på Folkets Hus i Karlsborg. 
Det är bra att ”rörelsen” åter tagit initiativ och 
driver på i arbetsmiljöarbetet! 
 
Under långa bilresor hinner man både lyssna 
på talbok, P1 och tänka en hel del. Även om 
intresset för arbetsmiljö är stort, påverkar 
den ekonomiska situationen många. Det om-
organiseras, utreds och slimmas nästan över-
allt. För mig märks det på att deltagarantalet 
på öppna kurser närmar sig smärtgränsen. 
Jag hör att många kollegors kurser måste 
ställas in. Ute på företagen är man orolig för 
jobbet och ”brukets” framtid.  
 
 

 
Det är inte alla som kan gå till skollov, ledig-
het eller semester med hopp om en ljusnande 
framtid. Obamas löfte om ”change” handlar 
idag för många om ”hope”. 
 
Och nog hoppas det en hel del. Att sane-
ringen av skulderna i Europa snart ska vara 
klar och att det ska satsas. Att börser och 
fonder åter ska stiga så att vi får en återgång 
till det glada 80-talet. För invånarna i Pajala 
finns det i alla fall lite ”hope” efter att ”de 
fyras gäng” räddat fortsatt drift. Att PEAB och 
Metso ställde upp var väl ganska logiskt. Men 
att ”konkurrenten” LKAB och försäkrings-
bolaget Folksam gick in förvånade många. 
Men det imponerar på mig. Vissa i Norrbotten 
tyckte nog att det bara var bra att inte all 
vinst från det framgångsrika statliga gruvföre-
taget gick ”till Stockholm”. Att Folksam stärkt 
sitt varumärke i norra Sverige är det nog 
ingen tvekan om. Dags för Trygg-Hansa och If 
att göra lite industrisatsningar? Försäkringar 
handlar väl om att ge människor trygghet och 
nattro? Få saker är mer rogivande än att veta 
att man har ett jobb att gå till! 
 
Nu är det sommar, nu är det sol! Efter en 
lång kall vinter och vår har det börjat bra. Det 
syns tydligt under den långa bilresan upp och 
ner i Sverige. Det svänger snabbt i vädret och 
förhoppningsvis blir det också så i ekonomin! 
 
Så låt oss hoppas att kommande höst inne-
bär att hjulen åter börjar snurra och varslen 
upphör. Politiker, riksbank, försäkringsbolag 
och affärsbanker driver på utvecklingen. Den 
svenska skolan tar ett rejält kliv i kvalitets-
ligan. Arbetsmiljöarbetet blir en drivkraft i allt 
detta och den svenska modellen med samar-
bete och diskussion snarare än konflikt expor-
teras worldwide. Det låter både roligt och bra 
men kanske också lite jobbigt? Så därför gäl-
ler det att riktigt mycket använda sommaren 
till det den är bra på. Vila och avkoppling! 
Läsning och motion! 
 
Arbetsmiljöhälsningar och 
en riktigt Glad Sommar!                                              
                                     
Janke  Wikholm   


