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Kvantitet och kvalitet!
Jag kommer till det stora lastbilsföretaget i Södertälje. I denna stad bodde jag i
fem år. Jag trivdes bra men blev aldrig
någon ”SSK-are”. I hockeyns elitseriepremiär nu i veckan möter laget min uppväxtstad Luleå. I tidningen tippas bägge
lagen få det svårt att hänga kvar i serien.
Jag ska träffa huvudskyddsombudet
Tommy och diskutera en ny kurs speciellt
för skyddsombud. Jag passerar en skylt där
det står ”Nyanställda”. Jo, man ska anställa
flera hundra, berättar Tommy. Dagen efter
är jag på det stora byggföretaget med
kontor i Solna. En ”personalare” berättar att
man ska anställa 800 personer och fortsätter: ”- fast det blir nog svårt att få tag i
kompetent folk!” Det har gått så otroligt
fort. För mindre än ett år sedan handlade
min oktoberkrönika om lågkonjunkturens
dåliga kommunikationer. Idag saknas det
kompetent folk till industrin.
Valet är inne på sin sista vecka. Man
pratar förvisso om jobb men mest i kvantitativa termer. Att det ska finnas jobb till
alla. Vi tillbringar en stor del av vårt liv på
arbetsplatsen och få saker påverkar oss så
mycket. ”Ora et labora” (bed och arbeta) sa
man förr i kyrkan. Min pappa brukade citera
det vid middagsbordet. Fast inte var han
speciellt religiös. Freud vände på det och
predikade: ”Lieben und arbeiten”. Kärleken
hade blivit viktigare än arbetet.
Vad har vi för syn på livet och dess
mening idag? Vilken roll spelar arbetet i
detta? Idag förutsätts det att man har ett
jobb men nog krävs det väl lite mer, lite
mer kvalitet? I den gröna av Arbetarskyddsstyrelsen utgivna föreskriften ”Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön”
betonas vikten av ”personlig och yrkesmässig utveckling samt sociala kontakter”.
Föreskriften är bra men bara rådgivande
och det kan påpekas att den skrevs för 30
år sedan. Har det inte hänt något inom
detta område sedan dess?

Det ringer många till mig och vill att jag
ska komma och prata arbetsmiljö. Prata
gärna om den psykosociala arbetsmiljön,
det där om ”stress, utbrändhet och mobbning”, säger man. Jag betonar då att kunskaperna inte bara ska användas när något
gått snett utan att man ska arbeta förebyggande.
Om vi menar allvar med arbetslinjen –
och det måste vi nog eftersom den ”demografiska puckeln” tvingar oss till detta – så
krävs mera diskussion, experiment och
forskning om hur det goda arbetet skapas
idag. Dessa frågor diskuterades mer för 20
år sedan. När det nu behövs som mest är
det i stort sett tyst.
Hur går det i valet då? Ja, det blir nog
spännande nu på söndag. I riksdagsvalet
vet jag hur jag ska rösta. Jag vet också hur
jag inte ska rösta i kommunvalet. Jag
tänker inte rösta på något parti som vill
bygga en vägtunnel för bilar. Bygget kostar flera hundra miljoner. Jag kan acceptera dyra vägprojekt som Södra och Norra
länken, Öresundsbron och kanske till och
med förbifart Stockholm. Men en biltunnel i
ett villasamhälle för att vissa ska ”tjäna”
några minuter är ju komplett vansinne!
Satsa i stället dessa pengar på en upprustad och bekväm kollektivtrafik!
I vår återkommer jag till hur det gick i
elitserien!
Arbetsmiljöhälsningar!
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