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Ett alternativ till årets julklapp!
Årets julklapp lär vara en råsaftcentrifug?
Inget ont i att ta fasta på mat- och hälsotrenden. Men som alternativ till centrifugen
vill jag föreslå en mycket bra bok om
arbetsmiljö. Det är Elinor Torps ”Döden på
jobbet” som engagerat mig starkt. Boken
behandlar den fruktansvärda arbetsplatsolyckan på kalkugnen i Luleå, den första
november 2011. I olyckan dog en ung människa och en annan brännskadades svårt.
Det är en mycket stark bok där huvudpersonerna precis är på väg ut i arbets- och
vuxenlivet. Om bokens budskap kunde
spridas till så många unga människor som
möjligt skulle med all säkerhet arbetsolyckorna minska kraftigt. Köp, läs och sprid
denna utomordentliga bok, utgiven av
Dagens Arbete!
Vi är duktiga på att skriva regler om arbetsmiljö i Sverige. I förslaget om fler och höjda
sanktionsavgifter blir det ännu viktigare att
hålla ordning på papper, planer och tillstånd. Om det skriftliga tillståndet för att
köra truck saknas, kan det komma att kosta
många tusen kronor för det stora företaget.
Totalt föreslås ett 40-tal sanktionsavgifter
träda i kraft nästa sommar. Det blir säkert
bra. Men…..
Jag är på intet sätt emot ordning och reda i
arbetsmiljöarbetet. Det kanske till och med
kan bidra till en måttlig förbättring av
arbetsmiljön på några företag. Men idag
finns det knappast någon brist på idéer om
hur arbetet skall utformas och organiseras.
Det som däremot i allra högsta grad saknas
är ett genuint arbetsmiljöengagemang. Jag
tror dessvärre att det finns en tendens till
en viss byråkratisering och att detta faktiskt
hindrar en positiv utveckling.
Att mäta är att veta, fick jag lära mig på
ingenjörsutbildningen. Men att mäta fel
saker kan faktiskt göra att det går käpprätt
åt skogen. Det har vid åtskilliga tillfällen
kriminologiprofessorn Leif G W Persson förkunnat när han gisslat polisens ”pinnjakt”.

Enligt många källor måste nu också lärarna räknas in till den skara där uppföljning
och utvärdering tar viktig tid från undervisningen. Det blir säkert enkelt att mäta
om företagen följer de nya arbetsmiljöreglerna. Men mäter man rätt saker?
Engagerad på ett helt annat sätt och med
en ny ”form” blev jag faktiskt för några veckor sedan. Det var när jag på legendariska
hotell Ferrum i Kiruna fick vara med om
”Pecha Kucha”. Några kursdeltagare lyckades (med vissa svårigheter) att locka in mig
till den med förväntansfulla deltagare fullsatta salen. Där berättade sju talare i högt
tempo (max sju minuter per föredrag!) om
ett ämne som de var engagerade i. Det
handlade om allt mellan himmel och jord:
en fransman som bott i alla världsdelar kom
fram till att jordklotet var hans hem, en
annan talade entusiastsikt om vikten av att
läsa för sina barn och en tredje om att norrbottningarna i allmänhet och Kirunaborna i
synnerhet (till de flestas förvåning) inte alls
var så intresserade av natur, jakt och fiske.
Det var så trevligt och underhållande, att
jag fullständigt glömde att det utomhus var
30 grader kallt. Jag noterade också att
nästa ”Pecha Kucha” skulle bli den 13 mars
2014 och att jag även den gången skulle
vara i Kiruna. Då kanske man kan hoppas
på ett sju minuters engagerande föredrag
om arbetsmiljö?
Avslutningsvis vill jag
önska alla läsare en
riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År!
Under ledigheten hoppas jag få fortsätta att
umgås med min nya
vän, det 16-åriga nordsvenska stoet Deja. Då
ska jag förverkliga min
dröm om att likt en
cowboy rida med snön
virvlande runt hovarna i
Siknäs, Norrbotten.
Arbetsmiljöhälsningar!
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