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Nu får det vara nog! 
 
Ett ”normalt” år avlider en person i 
veckan på en svensk arbetsplats. Sista 
veckan i oktober dog fyra personer! Denna 
vecka ytterligare minst två. Detta utan 
någon större reaktion från regering eller 
opposition. Inte heller från Arbetsmiljö-
verket, den myndighet som bevakar den 
svenska arbetsmiljön. På Arbetsmiljöverkets 
hemsida ser jag idag att ”svenska bowling-
banor nu är säkrade mot brister”! Dessutom 
att ”skyddsombudsstoppet avseende val-
affischer på bussar upphävts! Viktigt? Nytt? 
 
Jag tycker faktiskt att denna slapphet, för 
jag kan inte kalla det något annat, är upp-
rörande. Jag har sagt det förr och jag säger 
det nu. Arbetsmiljö handlar till 99 % om 
engagemang. Uppenbart saknas detta hos 
alldeles för många idag! Det måste åtgär-
das och det krävs att någon leder arbetet. 
Det gör inte Arbetsmiljöverket idag. 
 
Jag vet att många människor pratar om 
arbetsmiljö och de nya sanktionsavgifterna. 
Men det nya är inte reglerna i sig, utan att 
man får betala när man gjort fel. Det kan 
säkert bli lite bättre ordning på arbetsmiljö-
arbetet i och med detta. Det skapar ett 
visst engagemang (för att slippa betala) 
men det lär knappast minska olyckorna. 
 
Det pratas också en hel del om den nya 
föreskriften om psykosocial arbetsmiljö som 
är ute på remiss. Det är bra, eftersom den 
psykosociala arbetsmiljön på många arbets-
platser är oerhört eftersatt. Här har vi vår 
största arbetsmiljöutmaning för framtiden. 
Men inte heller detta ”prat” minskar arbets-
platsolyckorna. 
 
Vi måste skapa ett större engagemang för 
att få olyckorna att minska märkbart. 
Olycksfallsprevention är inte speciellt kom-
plicerat. Det handlar om att alltid göra risk-
bedömningar, att ta tid på sig och att vara 
försiktig.  
 
 

 
I vissa fall, för mera komplicerade jobb, 
sätts dessa bedömningar samman till en 
arbetsmiljöplan. Riskbedömningar gör vi på 
alla jobb för att identifiera eventuella risker, 
det som i värsta fall kan inträffa. En bra 
riskbedömning hittar också det som inträf-
far var tusende gång! I olycksfallsutred-
ningar upptäcker vi ofta att riskanalys 
saknas. Man har lunkat på i gamla spår och 
trott att det som inte tidigare hänt, faktiskt 
ibland kan hända. Men dessvärre händer 
ibland det oväntade. Speciellt om fel upp-
repas tillräckligt många gånger! 
 
Det kommer bli fler arbetsplatsolyckor 
som leder till dödsfall. Då hoppas jag att 
flera av våra politiker runt om i Sverige 
samlar till presskonferens och förkunnar att 
”nu får det faktiskt vara nog”. Att Arbets-
miljöverket utfrågas i Rapport och Aktuellt 
och ställs till svars. Jag vet mycket väl att 
olyckorna inte är deras fel men jag kräver 
ett snabbare fotarbete. ”Brister i bowling-
hallar” och ”månadsgamla skyddsombuds-
stopp” måste helt enkelt rensas bort från 
hemsidans pressrum om vi i framtiden får 
en lika hemsk vecka som föregående. 
Arbetsmiljöverket måste få mer resurser 
och de som finns där måste bli effektivare! 
 
Jag tycker också att det vore dags att 
arbetsgivare och fack tillsammans gick ut i 
en kampanj för att skapa ett bättre arbets-
miljöengagemang på våra svenska arbets-
platser. Ett bra arbetsmiljöarbete bedrivs i 
samverkan men idag är det bara enskilda 
”skott” som hörs och inget samlat ”drev” 
mot ”Döden på jobbet”! 
 
Arbetsmiljöhälsningar!     
                                                                           
Janke  Wikholm   


