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Fullt ös, medvetslös! 
 
 
Det är egentligen ingen bra rubrik till en 
krönika som behandlar arbetsmiljö. Det 
som möjligen ursäktar är att det handlar 
om idrott och OS. Enligt någon kvällstidning 
var det Charlotte Kallas paroll inför sprint-
stafetten. Hon är min senaste idol. Inte 
bara för att hon kommer från Norrbotten! 
 
Men vad har det med arbetsmiljö att göra? 
Jo, jag kom och tänka på en sak jag när jag 
hörde en intervju med Thomas Wassberg. 
Han var väldigt nöjd med den svenska 
prestationen. Fast när han pratade om 
”skidbytartävlingar” avslöjade han en viss 
konservatism. Jag beundrar Wassberg för 
hans integritet och rättvisepatos. Vem 
glömmer någonsin hans inställning till 
Bragdguldet? Han tackade nej till detta för 
att Sven-Åke Lundbäck inte fått det något 
år innan. Samtidigt måste ju skidsporten 
utvecklas och inte ska åkarnas prestationer 
idag förminskas med förklenande omdömen 
om tävlingsupplägget. 
 
Vårt arbetsmiljöarbete måste också ut-
vecklas och detta betydligt snabbare än 
idag. Jag berättade i förra veckan för några 
förvånade kursdeltagare att man 1/1 2010 
gjort några ändringar i arbetsmiljölagen. 
Man får kalla skyddsombud för arbetsmiljö-
ombud och dessa får också agera gentemot 
inhyrd arbetskraft. Deltagarna förutsatte 
naturligtvis att det sedan länge varit så. Det 
finns en betydande konservatism också i 
”vår” bransch. 
 
Arbetsmiljöarbetet måste utvecklas så att 
det stämmer överens med vad man i 
dagens samhälle tycker och tänker. Många 
gånger klagar mina kursdeltagare på att 
regler och verklighet inte stämmer överens. 
Man menar att det mer eller mindre skulle 
omöjliggöra praktiskt arbete om man helt 
följde reglerna. Vi hade nyligen en sopstrejk 
i Stockholm där ”vapnet” var att följa 
arbetsmiljölagens regler fullt ut!   
 

 
 
Den häftiga diskussionen om nya regler 
för skolungdomars arbete är ett exempel på 
vad som händer om inte förslag förankras. 
 
Nu är det slut på OS för den här gången. 
Det är både skönt och tråkigt. Det blir mer 
tid till arbete, sömn och egen rörelseakti-
vitet. Mitt bestående minne är de unga 
idrottarnas inställning. Jag tänker speciellt 
på skidåkare som Kalla och Hellner. Man 
går in i tävlingarna med en i det närmaste 
total respektlöshet för ”OS-Spöket”. Jag 
skulle vilja ha en liknande inställning i det 
dagliga arbetsmiljöarbetet, betydligt mer av 
glädje och oräddhet! 
 
Många som jobbar med arbetsmiljö och 
många skyddsingenjörer som jag träffar, är 
utomordentligt kompetenta. Man har jobbat 
länge och har stor erfarenhet av arbets-
miljöarbete. Samtidigt är det många som 
närmar sig pensionen. Det finns risk för att 
en omfattande kompetens bara försvinner 
om några år. Detta sker samtidigt som 
utbildningen av skyddsingenjörer ”hänger i 
luften”. 
 
Styrmedelsutredningen föreslår att che-
fer ska ha en bättre arbetsmiljöutbildning. 
Det är mycket bra. Men vi behöver också 
fler experter i form av arbetsmiljöutvecklare 
och skyddsombud som stöttar cheferna. Vi 
behöver fler unga som jobbar respektlöst 
med att utforma det nya arbetsmiljöarbetet. 
Vi behöver personer med samma inställning 
som Charlotte Kalla. 
 
Låt de ungas entusiasm förenas med de 
äldres kompetens, gärna med mentorskap. 
Då försvinner konservatism och vi får ett i 
dagens samhälle förankrat arbetsmiljöar-
bete. Vi får mera ös. Inte sån’t som gör en 
medvetslös. Men med betydligt mera klös! 
                                                             
Janke  Wikholm   


