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Yes, we can! 
 
 

I morse blev jag rörd. På hotell 
Stenungsbaden lyssnade jag på Barak 
Obamas segertal efter det historiska 
presidentvalet i USA. Jag har sagt det 
förr men det tål att upprepas. Det 
landet, den nationen föder fantastiska 
talare. Jag kan tänka mig att många i 
USA tänkte på John F. Kennedys 
berömda installationstal: ”Do not ask 
what your country can do for you, but 
what you can do for your country”.  
 
I julikrönikan reflekterade jag över 
Obamas möjlighet att bli den första 
svarta presidenten i USA. Jag måste 
erkänna att jag trodde att det i stort 
sett var omöjligt. Men det gick och nu 
frågar sig alla om det också kommer 
att fungera i praktiken? Förväntning-
arna är för stora, enligt de svenska 
kommentatorerna. Varför tycker jag 
att det låter så typiskt ”svenskt”? 
 
Jag både tror och hoppas att det 
blir en verklig ”change”. Politik 
handlar om att vilja och att inspirera. 
Människor som inspirerar andra kan 
åstadkomma underverk. De kan heta 
Kennedy, Mandela, Gandhi eller varför 
inte Obama? 
 
Arbetsmiljö handlar också om att 
vilja och att engagera. Jag är nu i 
Stenungsund för att vidareutbilda och 
stärka skyddsombuden i deras arbete 
för att skapa en bättre arbetsmiljö. Vi 
pratar om arbetsmiljölagen, om 
arbetsrätt och skyddsombudsrätt. En 
hel del frågor handlar om det juridiska 
ansvaret för arbetsmiljön. 
 

På mina kurser om ”Ansvar för 
arbetsmiljön” får jag ofta frågan om 
just det juridiska ansvaret. Chefer och 
andra frågar mig: ”Kan jag bli 
ansvarig om jag gör si eller så?” 
 
Så långt det är möjligt försöker jag 
få dem att vända frågeställningen till 
att handla om arbetsuppgifter. 
Skyddsombud och chefer skall i 
samverkan engagera till bra risk-
bedömningar som plockar fram alla 
tänkbara risker som finns i arbets-
miljön. I samverkan fördelar vi arbets-
uppgifter för att dessa risker skall 
hanteras på ett klokt sätt. Föreskriften 
systematiskt arbetsmiljöarbetet pratar 
aldrig om ”delegering av ansvar”. 
 
För att prata med Obama: ”Yes, we 
can”. Naturligtvis kan vi utnyttja den 
kommande lågkonjunkturen för att 
skapa ett bättre arbetsmiljöarbete och 
därmed en bättre arbetsmiljö. Rätt 
utnyttjade kriser innebär kreativa 
lösningar. Vi behöver skapa en insikt 
om att en bra arbetsmiljö är en av 
våra mest outnyttjade produktivitets-
faktorer.  
 
 
Yes, we can! 
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