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Kurspremiär med ”lagom” mycket nerver! 
 
Det är drygt tjugo år sedan jag genom-
förde min första kurs av ”Chefens ansvar 
för arbetsmiljön”. Det har blivit åtskilliga 
hundra sedan dess. Kommer ihåg att jag 
var nervös första gången. Kursen har 
ändrats och blivit bättre. Jag har ju kunnat 
tillföra en ganska stabil chefserfarenhet. 
Men i grunden är det samma ”tänk”. 
Chefens uppgift i arbetsmiljöarbetet är inte 
att ”bli jurist” utan att engagera sina 
medarbetare så att de arbetar säkert. Hur 
påverkar man andra människor? En nog så 
viktig – och svår - fråga för föräldrar, 
idrottsledare, myndigheter, chefer m. fl. 
Kanske för de flesta människor? 
 
Så i förra veckan var det dags för premiär 
av en ny kurs, utbildning av Byggarbets-
miljösamordnare (BAS). Det har kommit 
nya lagkrav. Så fort det byggs skall det 
efter den första januari 2009 finnas en 
sådan BAS. Denna ska påverka arbetsmiljön 
under planering/projektering såväl som vid 
utförande. Både tänka på arbetsmiljön för 
de som bygger och för de som senare 
jobbar i den färdiga byggnaden.  
 
Är det bra med dessa nya krav? Självklart 
är det så! Det har varit för många olyckor 
och för mycket belastningsskador inom 
byggbranschen. De som ritar och planerar 
har inte tänkt på renhållning och underhåll 
för de som i åratal skall ha den färdiga 
byggnaden som arbetsplats. 
 
Kursen gick bra och premiärnerverna hölls 
i styr. Men bra går det inte för Sverige. 
Metall går med på lönesänkningar (egent-
ligen minskad arbetstid). Det tycks inte gå 
vägen för SAAB. Det kanske löser sig för 
Volvo? Det produceras för många bilar, 
säger Fredrik. Bilarna är inte tillräckligt 
miljövänliga och staten ska inte driva 
bilfabriker, säger Maud. Dom kanske har 
rätt?  

Men hur många trodde vid nittiotalskrisen 
att svenska gruv- och stålindustrin under 
tjugohundratalets inledning skulle generera 
rekordvinster? Ganska mycket statligt 
ägande också här.  
 
Det går även trögt för arbetsmiljöpressen. 
Upplagorna för de tre ”stora” (inte GM, Ford 
och Chrysler!) utan Arbetarskydd, Du & 
Jobbet och Arbetsliv minskar. Jag tror 
faktiskt att en del tycker att arbetsmiljö är 
för dyrt i kristider. Men det är ju precis 
tvärtom! Nu är behovet av minskade kost-
nader för sjukskrivning som störst. Nu är 
behovet av engagerade och empatiska 
chefer extra viktigt! Sjuknärvaron är dyrare 
än sjukfrånvaron! Arbetsmiljötidningarna 
behövs, mer än någonsin! 
 
Just sambandet mellan hälsa och produk-
tivitet tryckte Cary L. Cooper (notera 
namnet!) på vid ett seminarium härom-
dagen. Lennart Levi hade ordnat ett möte 
med denna entusiastiska och engagerande 
professor från Lancaster University i 
England. Cary pratade om ett stort projekt, 
en framtidsvision, beställd av brittiska rege-
ringen om hur man ska optimera det 
mentala kapitalet och välbefinnandet för 
samhälle och individ. Jag önskar att fler fått 
lyssna till Cary. Han spred till deltagarna en 
framtidstro. Kanske är det just detta som 
behövs som mest idag? Nog betydligt bättre 
än att säga att det blir ett ”skit-år”! 
 
Idag uppmärksammar vi arbetsmiljö-
intresserade hur det ska gå med det åtalade 
skyddsombudet i norr?  LO-ledningen mull-
rar och manar till protest. Sansade experter 
säger att ”ingen kommer vilja bli skydds-
ombud”. Men är vi betjänta av ”passiva” 
skyddsombud? Till detta ämne återkommer 
jag senare i vår.  
Arbetsmiljöhälsningar! 
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