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Om Sandviken, Levipriset och Jankes nätverk!
Idag den 19 maj så regnar det. Det

gjorde det inte för snart två veckor sedan
när jag och Magnus från Sveriges Ingenjörer
åkte till anrika Sandvikens Järnverk för att
”tigga pengar” till Levipriset. Egentligen har
jag ett speciellt förhållande till Sandviken. Där
på Järnverket arbetade min morfar (som jag
aldrig träffade) som överingenjör. Morfar fick
en drygt två meter hög och nära ett halvt ton
tung ljusstake som avskedspresent efter 23
arbetsår. Ljusstaken var smidd vid Sandvikens
järnverk som prydnad till 1897 års utställning
i Stockholm. Med viss möda och med hjälp av
fyra unga män fraktade jag ner pjäsen från
Luleå i min bil till vårt nya radhus på Gåshaga
Brygga. Äntligen har jag fått en bostad som
klarar detta inklusive altarljus nära tre meter
höga föremål. Här är det nämligen sju meters
takhöjd i vardagsrummet

Sandviken

skall tillsammans med
SCA, Volvo och Atlas var med och sponsra
Sveriges Ingenjörers Levipris som för snart
en månad delades ut för fjärde gången.
Prisutdelare i år var vice statsminister Maud
Olofsson. Som ordförande i priskommittén
fick jag moderera den trevliga tillställningen
som avhölls (självklart) i Ingenjörshuset.
Levipriset delas ut till den person som påverkat
ingenjörsutbildningen så att de blivande
ingenjörerna när de går ut i arbetslivet vet lite
mer om arbetsmiljö, stress och utbrändhet. Om
så sker blir dom både duktigare i yrkesrollen
som konstruktörer och dessutom betydligt
effektivare chefer. Chefer med en god förmåga
att skapa en hög mänsklig verkningsgrad!

Från och med 2008 stärker vi satsningen

på detta pris med både företagssponsorer
och en mediasponsor. Priset är naturligtvis
uppkallat efter fortfarande mycket aktive
Lennart Levi. Nyligen arrangerade KTH ett
inspirationsmöte med bl a Lennart Levi och
professor Torbjörn Åkerstedt för att initiera
en satsning på mer och bättre utbildning om
dessa frågor. Under de sex år som jag haft
förmånen att samarbeta med Lennart Levi har
det faktiskt hänt en del positiva saker. Vi har
arrangerat många bra och uppmärksammade
konferenser (varav Nordic Engineers against
Work Related Stress and Burnout var den
mest spektakulära), lockat deltagare till
uppskattade kurser, bidragit till artiklar mm.
Det går inte fort men det går framåt.

I många år har jag drömt om att bilda

ett arbetsmiljönätverk. Gamla kursdeltagare
från skyddsteknikerutbildningen och otaliga
deltagare från Chefens ansvar m fl kurser skulle
få träffas och utbyta arbetsmiljösynpunkter
några gånger per år. Jag ser inte detta som
ett sätt att tjäna pengar utan mer ett sätt
att få en aktiv grupp som formulerar hur
morgondagens arbetsmiljöarbete ska gå till. En
slags arbetsmiljöns ”think tank”. Ett blygsamt
steg för att skapa just detta tas den 17 juni
ute på Lidingö. Just på den platsen (Elfvik)
användes för första gången ångmaskinen
industriellt. Ångmaskinen bidrog till att
med åtskilliga potenser höja den maskinella
verkningsgraden jämfört tidigare. Kanske kan
vårt möte på samma plats vara ett steg till att
höja den mänskliga verkningsgraden?
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