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Mörkt klockan sju på morgonen! 
 
Sista lördagen i oktober går jag, som 
alla helger, en lång morgonpromenad. 
Det är mörkt. Jag tänker att vintertiden 
med ljusare mornar kommer som en lätt-
nad – dock tillfällig - för oss morgonpigga. 
Promenader är bra tillfällen att reflektera 
kring det som varit och det som ska bli. 
Veckan som gick genomförde jag en BAM-
kurs (Bättre ArbetsMiljö) i Väröbacka och 
en chefskurs i Skärblacka. Möten med 
många trevliga människor och intressanta 
diskussioner om hur man skapar en bra 
arbetsmiljö. Under veckan ”hittade” jag 
också ett nytt fantastiskt ställe att samla 
tankarna på, strandpromenaden i Var-
berg. Varbergs fästning, kallbadhus och 
kurhotell, trevliga informativa skyltar och 
en bedårande vacker solnedgång över 
havet, placerar promenaden på samma 
lista som muren i Lucca! 
 
Men livet består inte bara av arbete och 
promenader. I torsdagskväll ett besök på 
Globen för Batman Live med barnbarnet 
Tim. Farmor och farfar tyckte att det 
mesta var bra men väldigt amerikanskt. 
Batman själv var trög och tråkig. I stället 
var det skurkarna som var bäst och frå-
gan är om inte Joker träffade rätt, när 
han sa att problemet med Batman är att 
han saknar humor? Men Tims ögon lyste 
när Batman och Robin kom ner från luf-
ten, åkte med Batmanbilen och skipade 
rättvisa. Den dynamiska duon behövs i en 
värld full av brott och orättvisor! 
 
Arbetsmiljöverket är med på Facebook! 
Detta förkunnas inte utan viss stolthet på 
hemsidan: ”Vi är ingen gammal mossig 
myndighet utan verkar i tiden”. Det är ju 
bra. På ”facet” kan man läsa att en Face-
bookgrupp gjort en ”6 – 6 – a – anmälan” 
till arbetsmiljöverket mot den dynamiska 
trion Reinfeldt / Borg / Engström.  
 

 
Man tycker att statsministern, finans-
ministern och arbetsmarknadsministern 
behöver utbildning om arbetsmiljö. Jag 
skickar genast iväg ett mail till regerings-
kansliet där jag erbjuder mina tjänster. 
Det vore onekligen ganska roligt att få 
skriva ut intyget: ”Fredrik Reinfeldt har 
deltagit på kurs och klarat provet…” 
 
Hur mycket bättre blir det om dessa tre 
och andra går på utbildning? Kan man 
påverka människor med arbetsmiljökur-
ser? Eller kan dessa vagga in människor i 
en falsk säkerhet så att de inte själva gör 
kloka riskbedömningar? 
 
Med risk för att beskyllas för att ”prata i 
egen sak” tror jag att utbildning är ett bra 
sätt att påverka. Som deltagare blir man 
engagerad och tar med detta till jobbet 
nästa dag. Som chef får man lära sig att 
man har ett personligt ansvar för att vidta 
”alla åtgärder”. Skyddsombuden får lära 
sig vilka rättigheter de har, så att de i 
arbetsmiljöarbetet kan vara ett till chefer-
na kompletterande öga. Ställningsbyg-
gare får lära sig vilka krav och regler som 
gäller i deras arbete. Konstruktörer får 
veta att de måste skapa säkra konstruk-
tioner. Nog vore det väl konstigt om inte 
detta gav resultat? 
 
Så vad kokar detta ihop till? Att det är 
bra att promenera och reflektera samt att 
ett säkert arbetsliv till stor del handlar om 
engagemang. Engagemang skapar säker-
het, men gör det också roligare att gå till 
jobbet. Vi behöver engagemang för att 
göra vardagen behagligare. Speciellt när 
det är mörkt klockan sju på morgonen! 
                            
Arbetsmiljöhälsningar! 
                                   
                                   Janke  Wikholm   


