
Skicka synpunkter på krönikan till info@jankewikholm.se 
Läs flera krönikor på www.jankewikholm.se 
 

Janke Wikholms Krönika  
Oktober 2010  
 

Allt går ju numera så fort! 
 
En gång om året får jag äta på Gondolen i 
Stockholm. Utsikten över Riddarfjärden är 
bedövande vacker. Det är kvällen före Levi-
prisets utdelning och pristagaren är huvud-
person. På middagen representerar jag 
Sveriges Ingenjörer som instiftat priset om 
50 000 kr. Det tilldelas en person som 
bidragit till att utveckla utbildningen om 
arbetsmiljö för blivande ingenjörer. 
 
Pristagaren Anna-Lisa kommer till mid-
dagen tillsammans med sina två döttrar och 
hon strålar av glädje. Vad hon ska göra 
med priset vet hon inte. Men det blir i alla 
fall inte en ny häst! Det är nog inte pengar-
na som är det viktiga utan känslan att bli 
uppskattad. För att uttrycka det på konsult-
svenska: ”Hon har fått feed-back!” – något 
vi alla behöver! 
 
Professor Cary Cooper från England och 
”prisnamnen” Lennart Levi är med på den 
trevliga middagen. Vi talar om det svenska 
valet och att ett främlingsfientligt parti nu 
finns i riksdagen. Den nyheten har varit 
”breaking news” i England och man är där 
mer överraskade än upprörda. Enligt det 
engelska valsystemet hade detta inte 
kunnat inträffa. Men åsikterna finns här 
som där. Vare sig valsystemsändringar eller 
utskottsminskningar kan sudda bort detta. 
Åker man runt i Sverige blir man inte för-
vånad. Det var inte om partiet skulle kom-
ma in utan när. Nu har så skett och det är 
diskussion och konfrontation som gäller – 
inte strutspolitik! Man kan ju hoppas att de 
åker ut lika fort som de kom in! 
 
Det är ganska precis två år sedan jag uppe 
i Kiruna hörde talas om att lågkonjunkturen 
nu kommit dit. ”Man annullerar orders”, 
viskades det om på Förmansklubben där jag 
höll en kurs för chefer. I nästa vecka är det 
kurs i Kiruna igen och nu är det helt andra 
vindar som blåser i norr. En ny gruva 
öppnas i Pajala och det talas allmänt om 
nya brytvärda fyndigheter. Det gick fort ner 
och lika fort upp igen! 

 
 
Även inom arbetsmiljö går det fort. Sam-
ma dag som Levi-priset delades ut presen-
terade Tobias Billström delar av det nya 
nationella handlingsprogrammet för arbets-
miljö 2010–2015. ”Arbetsmiljö ska inte bara 
ses som en källa till risker, utan också som 
en möjlighet som främjar både hälsa och 
verksamhet”. Regeringen vill förnya arbets-
miljöpolitiken och det är bra. Att regeringen 
väljer att lägga presentationen på samma 
dag som Levi-priset delas ut kan ju knap-
past vara en tillfällighet? Jag hoppas att 
prisutdelaren Hillevi Engström blir vår nästa 
arbetsmarknadsminister! 
 
Om tre månader ska Byggarbetsmiljösam-
ordnarna, som sedan den första januari 
2009 ska finnas på samtliga svenska bygg-
arbetsplatser, kunna uppvisa en dokumen-
terad arbetsmiljöutbildning. Enligt arbets-
miljöverkets tabeller bör utbildningen om-
fatta ca 48 timmar. Det har gått så fort att 
alla inte riktigt hunnit med och det ringer 
dagligen företag som vill ha ”BAS- kurser”. 
 
Den 29 oktober arrangeras traditionsenligt 
Arbetsmiljöriksdagen på Nalen i Stockholm. 
Då ska det pratas arbetsmiljö och samhälls-
ekonomi. Dessutom ska min ”föreläsar-
broder” Jan Frånlund från Utek, Underhålls-
tekniska föreningen prata om ”Underhåll för 
säker driftsmiljö”. Det finns många kopp-
lingar mellan ett fungerande förebyggande 
maskinunderhåll och ett smart arbetsmiljö-
arbete. I regeringskansliets folder om det 
nationella handlingsprogrammet lyser detta 
tydligt igenom. 
 
Det går fort och det går åt rätt håll! 
 
                            
Arbetsmiljöhälsningar! 
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