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På samma hotell som Alva Myrdal!
Jag sitter på historisk mark, Beekman
Tower hotell i New York. Det ligger ett
stenkast från FN-huset, ganska mitt på
Manhattan. Här satt Alva Myrdal 1951 och
förberedde ett tal hon skulle hålla. Hon
var chef för FN:s sektion för sociala
frågor.
Ganska
nära
ligger
Dag
Hammarskjold Plaza, uppkallat efter en
annan svensk. Även han berömd för sitt
internationella engagemang.
Det är precis 20 år sedan jag var här
sist, då tillsammans med en kollega från
arbetsvetenskap i Luleå. Vi besökte en
konferens om arbetsmiljö i Washington.
Svenskar hade en betydande roll som
föredragshållare. Vi träffade också Martin
Hellander, som gjorde ”karriär” som
professor i arbetsmiljö vid universitet i
Buffalo.
Sverige har exporterat arbetsmiljötänkande till andra länder. Vi har en
tradition att jobba med humanistiska
frågor på det internationella planet. Jag
har till och med genomfört den svenska
kursen Bättre Arbetsmiljö (BAM) i
Etiopien!
Men att vi varit bra på arbetsmiljö
innebär inte att vi alltid kommer förbli
”kursetta”. Nyligen gjorde jag ett besök
med en kurs på Pilkington Floatglas i
Manchester. Vi lärde oss att säkerhetsarbetet kan fungera väldigt bra, även om
man inte – som i Sverige – ensidigt
betonar ”chefens ansvar”. Det personliga
engagemanget
hos
skyddsingenjören
forcerade de anställdas slentrianmässiga
och felaktiga beteende.

Att arbetsmiljöarbetet i Sverige ”gått i
stå” tycker nog många med mig. Det
finns nog en del som skulle vilja vrida
klockan tillbaka. Kanske kan detta också
bero på vissa brister i rekryteringen?
Många skyddsingenjörer (inklusive undertecknad!) är definitivt ”lite till åren”.
Ibland är det en fördel, man vet vad
ämnet handlar om. Men det kan också
leda till viss tröghet.
Jag vill ha mer diskussion! Vi arrangerar
en nätverksträff i Kiruna den 17–18 juni
som behandlar både traditionell arbetsmiljö och nya arbetsmiljöfrågor: Skiftarbete, TPU och Riskbeteende.
”Skiftarbete, sömn och hälsa” är ett
traditionellt ämne. Men det är i högsta
grad högaktuellt. Att Total Produktivt
Underhåll (TPU) är bra för produktiviteten
är bekant. Men att ett TPU-projekt visade
sig innebära en kraftfull arbetsmiljöförbättring var något nytt. Nyckelordet
var delaktighet. Riskbeteende i en mansdominerad industrimiljö. Det är ett inte
helt okontroversiellt ämne.
Sammanfattningsvis. Vi behöver mer
internationellt utbyte om arbetsmiljö. Vi
behöver diskutera hur vi ska utveckla vårt
arbetsmiljöarbete. Vi behöver mötas!
Välkommen till Kiruna!
Yankee Wikholm
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