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På muren i Lucca tänker jag på 
supervalåret 2014! 
 
Det är fjärde besöket i den magiska itali-
enska staden Lucca. Den är liten, men har 
nu blivit världsberömd eftersom Elizabeth 
Georges senaste roman om Barbara Havers 
och Thomas Lynley till stor del utspelar sig 
här. Mest berömd är ändå staden för den 
imponerande medeltida nära 4,3 km långa 
stadsmuren. Det tog 150 år att bygga 
muren mot yttre fiender, men det tar exakt 
42 minuter att gå runt den. Just morgon-
promenaden är orsaken till att vi kommer 
tillbaka hit. Den utgör en helt fantastisk 
plats och ger tillfälle att fundera och samla 
tankarna, exempelvis på nästa arbetsmiljö-
krönika! 
 
I år är det supervalår, men det är för tamt i 
debatten tycker Peter Wolodarski på dn.se. 
De två största partierna är överens om det 
mesta. Det de inte är överens om undviker 
man, eftersom det kan irritera någon viktig 
väljargrupp. Alla tycker att skolan är viktig, 
men det är svårt att se några större skill-
nader i åsikter. Klart är dock att det är det 
andra partiets fel att det gått ”snett”! 
 
Skolan är förvisso viktig, de flesta av oss 
tillbringar en femtedel av vårt liv här. Den 
lägger grunden för vad som komma skall, 
dvs. arbetslivet. Men om detta saknas dis-
kussion. Det finns ingen politisk debatt om 
hur arbetslivet ska bli bättre, trots att det 
omfattar halva vårt liv. Det är mer diskus-
sion om de förhållandevis få som står utan-
för jobben (arbetslösa, sjukskrivna), än om 
hur arbetsmiljön ska utformas för de som 
jobbar! 
 
Just nu finns avgörande arbetsmiljöfrågor 
att diskutera! Jag har i krönikan vid flera 
tillfällen berört kalkugnsolyckan i Luleå 
2011. Olyckan, debatten och det rättsliga 
efterspelet (som drar ut på tiden!) har vid 
många tillfällen uppmärksammats i media,  
t.ex. av ”Uppdrag granskning”.  
 

 
Nog borde väl 
det reportaget 
resultera i en 
debatt motsva-
rande den efter 
PISA-rapporten 
om skolan?  
Jag har inte hört några politiska utspel om 
hur dödsolyckor i allmänhet och olyckor 
som drabbar unga och utländska arbetare i 
synnerhet ska minska. Ointressant eller 
bara ”röstmässigt” oviktigt? 
  
Två chefer i Krokoms kommun fälldes 
nyligen för arbetsmiljöbrott vid Östersunds 
Tingsrätt. Orsaken var att den dåliga psyko-
sociala arbetsmiljön resulterade i att en 
socialsekreterare tog sitt liv. Uppmärksam-
mat i massmedia, men det har inte samlat 
vare sig alliansen eller de röd-gröna till 
pressträffar och gemensamma utspel.  
 
Tydligen vinner man val på att dålig skola 
ska bli bättre med rätt röst. Eller hur dålig 
sjukvård/äldrevård ska bli bra om vinstin-
tresset tas bort eller möjligen att vinst-
intresset får finnas kvar. 
 
Alla vet – även våra politiker – att välfär-
den hänger ihop med skatteintäkter och att 
dessa till stor del beror på hur mycket vi 
jobbar. Alla vet att vi med en allt äldre 
befolkning borde jobba högre upp i åldern. 
Att detta kräver bättre fysisk och psyko-
social arbetsmiljö och en förändrad arbets-
organisation är en hyfsat enkel ekvation. De 
som arbetar måste både vilja och orka 
jobba längre! Problemet är att dessa frågor 
inte värvar några röster! 
                                   
Arbetsmiljöhälsningar!                                    
                                        Janke  Wikholm   


