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Stoppa döden på jobbet! 
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Under hösten har jag varje dag undervisat 
om arbetsmiljö och säkerhet. Till dessa 
kurser kommer det i snitt tjugo nya kurs-
deltagare. Jag inleder alltid med att föreslå 
att man ska börja sin arbetsdag med att 
titta på arbetsmiljöverkets hemsida. Först 
tror kursdeltagarna att jag skämtar, alter-
nativt att jag är en arbetsmiljönörd, knappt 
värd att lyssna till. Efterhand förstår de att 
jag menar allvar. ”När är engagemanget för 
arbetsmiljön och säkerheten som störst?”, 
fortsätter jag. Svaret kommer alltid direkt. 
”När något har hänt”. Men då är det för 
sent. Det är trots allt bättre att lära av 
andras olyckor än av egna. Och ännu bättre 
är att lära så mycket att kunskapen och 
engagemanget innebär att nya olyckor inte 
alls sker! 
 
Lika sant som att det är för sent när något 
har hänt, lika fel är det att inte utnyttja det 
engagemang som jag nu ser i massmedia 
på grund av ”döden på jobbet”. Det måste 
vara fruktansvärt hemskt att drunkna i 
tjära, på det sätt som hände på koksverket 
i Luleå. Ännu värre är det om vi inget lär av 
detta! 
 
Jag är inte ute efter att leta efter synda-
bockar hos företag, regering eller myndig-
het. Det dog människor och skadades all-
deles för många även under den ”röda” 
styret.  Men jag vill att det ska hända något 
nu! 

Att något verkligen sker som gör att vi om 
några år kan se tillbaka att det var under 
hösten 2013 som vi inledde ett arbete mot 
färre döda och skadade! 
 
I en artikel läste jag att trafikdöden kraf-
tigt minskat i Sverige. Att vi ligger väldigt 
bra till internationellt sett. Men då måste vi 
väl kunna lära av Trafikverket? Det är 
säkert tio år sedan man där började prata 
om en nollvision. Det inleddes ett arbete 
med bland annat kameror och ombyggda 
vägar. Det har gett resultat. 
 
Vi kan inte kopiera Trafikverkets hantering 
av trafikolyckor. Men nog borde det gå att 
inspireras och lära något. Att om man 
ställer upp ett mål och tålmodigt jobbar för 
att uppnå det får man resultat. För att klara 
detta måste arbetsgivare och fack jobba 
tillsammans. De politiska partierna måste 
också sluta att använda arbetsmiljön som 
ett slagträ i valdebatten. 
 
Så vad ”kokar” detta ihop till. Att vi i 
högre utsträckning måste använda erfaren-
heter från olyckor mer effektivt. Att det 
behövs mer engagemang för att katalysera 
alla vackra planer och checklistor i det 
svenska arbetsmiljöarbetet. Hemska bilder 
från olyckor kan väga minst lika bra som en 
”fyradagars BAM”.  
                                  Arbetsmiljöhälsningar!                
                                     Janke  Wikholm   


