
Systematisk kunskapsbrist i skolan? 
 

– Arbetsmiljöarbete utan udd 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lars Andersson & Mats Hansson 

 

Examinator: Jörgen Eklund, professor 

Handledare: Annika Vänje, Fil. dr. 

 

 

HN202X Examensarbete inom Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling vid 

Kungliga tekniska högskolan 

Avancerad nivå 15hp 



 

 

2 

Sammanfattning  

 

 

Det är lagstadgat att arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt arbets-

miljöarbete (SAM) för att sänka riskerna för ohälsa och olycksfall i verksamhe-

ten. Mycket tyder på att detta inte fungerar tillfredställande i många skolor. 

Denna fallstudie syftar till att kartlägga och synliggöra hur det systematiska ar-

betsmiljöarbetet organiserats i två utvalda kommunala grundskolor.  

 

Det övergripande syftet i studien var att belysa faktorer och mekanismer som 

kan motverka ett lyckat införande av ett fungerande arbetsmiljöarbete. De fråge-

ställningar vi haft var om kommunernas organisering av arbetsmiljöarbetet upp-

fyller lagstiftningens krav och hur uppföljningen och kontrollen sker. Studien 

har genomförts genom analys av kommunernas styrdokument samt genom en 

enkät kombinerad med uppföljande intervjuer av nyckelpersoner i verksamhe-

terna. 

 

Resultat visar att de båda grundskolornas arbetsmiljöarbete organiserats och be-

drivs på ett likartat sätt och att arbetsmiljöproblemen till stor del är likartade. 

Bilden är samstämmig från de båda verksamheterna att organiseringen inte för-

mår att fånga upp och hantera alla betydande risker. Slutsatserna från studien är 

att det finns bristande arbetsmiljökunskap hos alla aktörer som har uppgifter i 

arbetsmiljöarbetet.  

 

Nyckelord: Fallstudie, Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, arbetsmiljö och 

skola. 
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Abstract  

 

 

Swedish employers are obliged by law to systematically plan, direct and control 

activities so that the working environment meets the prescribed requirements. 

However, evidence indicates that this work is not performed satisfactorily in 

many schools. This case study aims at mapping out and clarifying how measures 

towards planning, directing and controlling activities are organized in two public 

compulsory schools.  

 

The overall purpose of the study is to shed light on elements and conditions that 

hinder a successful implementation of work environment measures. Our main 

research questions are: Does the way the municipalities have organized the 

working environment measures reach the requirements in the law and how con-

trols and follow-ups are performed. Data was collected through the municipali-

ties’ steering documents together with a survey in combination with follow-up 

interviews with key figures. 

 

Results show that the working environment measures in both schools are orga-

nized and performed in similar ways and that the problems reported to a large 

extent are the same. The unanimous picture shows an organization that is not 

capable of identifying and handling all important risks. Conclusions from the 

study indicate that there is a lack of knowledge concerning working environ-

ments measures on all levels in the organizations. 

 

Keywords: Case study, implementation of work environment measures, work-

ing environment and compulsory school. 
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Begrepp 

 

Arbetsmiljö: Fysiska, psykiska och sociala förhållanden på en ar-

betsplats.  

 

Arbetsmiljöansvar: Skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder ge-

nom att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet 

så att arbetsmiljön blir bra. I kapitel 3 i arbetsmiljölagen (AML) 

framgår vilka som har arbetsmiljöansvar.  

 

Arbetsmiljöverket: Den myndighet som är ansvarig för att kontrollera 

att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs.  

 

Föreskrifter: Ett komplement till arbetsmiljölagen som preciserar 

vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön. 

 

Skyddskommitté: Personer från arbetsgivar- och arbetstagarsidan 

som träffas för att komma överens om arbetsmiljöarbetet. Kallas 

även för arbetsmiljökommitté. 

 

Skyddsrond: En genomgång av verksamheten för att utreda arbets-

skador, undersöka risker och genomföra åtgärder. 

 

Straffansvar: Är aktuellt först efter att ett olycksfall inträffat i arbe-

tet. Det går aldrig att avgöra i förväg vem som är ansvarig, utan det 

är upp till domstolen att besluta om. 

 

(Arbetsmiljöupplysningen 2011) 
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1. Bakgrund 

 

Tillgänglig statistik (Arbetsmiljöverket 2011a), rapporter (Guthenberg, Görans-

son, Knight & Sverke 2011) och artiklar i media (Dagens Nyheter 2014a; Da-

gens Nyheter 2014b; Svenska Dagbladet 2013a) antyder att arbetsmiljön i skol-

verksamheten ofta har stora brister. Problem med hot och våld, nedslitna lokaler, 

dålig inomhusmiljö och hög arbetsbelastning är några exempel på vanligt före-

kommande arbetsmiljöproblem (Svenska Dagbladet 2013b). Den stora före-

komsten av arbetsmiljöbrister i skolan indikerar att det systematiska arbetsmil-

jöarbetet (SAM), som enligt arbetsmiljölagen (AML) (SFS 1977:1160) måste 

bedrivas i verksamheten, inte fungerar på ett effektivt sätt där bristerna observe-

ras.  

 

Eftersom arbetsmiljöproblemen (Söderberg 2014) är spridda över ett stort antal 

skolenheter tyder detta på att det finns generella problem som orsakar att ge-

nomförandet av SAM i skolan inte fungerar tillfredställande. I fallet med den 

kommunala grundskolan går det knappast att blunda för det faktum att verksam-

hetens styrning är ovanligt komplex och utgörs av grupper med olika perspektiv 

på verksamheten. Utförandet av skolverksamheten styrs av kommunpolitiker 

som genom tjänstemän i förvaltningar i sin tur styr över de kommunala skolen-

heternas ledning (rektorer) och, oftast, även lokaler. Till detta kommer att staten, 

genom myndigheten Skolverket, ansvarar för läroplaner och andra centrala frå-

gor som rör skolverksamheten, samt även utvärderar densamma genom myndig-

heten Skolinspektionen. Som synes är verksamheten uppdelad i många ansvars-

områden som alla måste samverka för att skolverksamheten ska fungera. Utöver 

detta innebär den politiska styrningen att resultat i kommunala val kan medföra 

att hela eller delar av politiska majoriteter kan bytas ut efter dessa val. Detta kan 

i sin tur medföra nya viljeinriktningar och direktiv till verksamheten och eventu-

ellt att personer i viktiga funktioner byts ut. 
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Det kan knappast råda något tvivel om att denna organisation ställer stora krav 

på kommunikation mellan inblandade parter för att verksamheten ska fungera 

effektivt. Mycket talar för att denna mångfald av olika ledningskulturer med 

delvis olika uppdrag, prioriteringar och perspektiv påverkar kommunikations-

möjligheterna i organisationen negativt. 

 

Arbetsmiljöproblemen i skolan är olika allvarliga, men de har alla det gemen-

samt att de påverkar lärare och elever inom skolan mer eller mindre negativt, 

vilket i sin tur rimligen borde leda till svagare prestationer hos lärare och elever 

ute i verksamheterna. I de fall arbetsmiljöproblemen är allvarliga, till exempel 

vid hot och våld, så tillkommer naturligtvis också betydande risker för den per-

sonliga säkerheten. Mot bakgrund av detta bör det vara angeläget att förbättra 

arbetsmiljöarbetet i skolverksamheten så väl för att individerna ska få det bättre, 

men också för att det samtidigt sannolikt kommer att resultera i ökad presta-

tionsförmåga hos både lärare och elever. För att kunna åtgärda bristerna i SAM 

är det nödvändigt att förstå orsakerna till varför detta inte fungerar. Är det så att 

ansvariga huvudmän (kommunerna) inte följer bestämmelserna i AML eller kan 

det vara så att bestämmelserna är så utformade att dessa går att följa utan att det 

resulterar i ett fungerande arbetsmiljöarbete? Finns det andra problem? 

 

Ett flertal studier av relevans för uppsatsen (Eliasson 2011; Lind & Lindqvist 

2013; L´ Estrade & Starborg 2008; Lundin & Karlsson 2010; Olsson 2011; Pers-

son 2008 & Rosén 2013) av arbetsmiljön i svenska skolverksamheter har gjorts 

efter kommunaliseringen av skolan. Kommunaliseringen skedde till följd av den 

dåvarande regeringens proposition (Regeringen 1990a) och trädde sedan i kraft 

1992 efter ett regeringsbeslut. Noterbart är att de undersökningar av arbetsmil-

jön i svenska skolverksamheter som vi funnit till övervägande del består av ex-

amensarbeten skrivna av studenter på svenska lärosäten. Gemensamt för de fles-

ta av studierna är att de består av fallstudier. Undersökningarna har ett relativt 
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smalt fokus på ett fåtal problem, vilket är naturligt då dessa arbeten vanligen 

skrivs under en begränsad tid. Den sammantagna bilden av studierna är att det 

finns många olika problemområden inom skolans arbetsmiljöarbete. En uppsats 

(Olsson 2011) beskriver en otillräcklig säkerhetskultur och en brist på systema-

tik i arbetsmiljöarbetet och Olsson ifrågasätter om den studerade skolan är en 

lärande organisation. I en annan studie anser Persson (2008) att arbetsmiljölag-

stiftningen är så otydlig och svårtolkad att det är näst intill omöjligt för rektorer, 

som ofta saknar juridiska kunskaper, att förstå vilket ansvar de tar på sig när de 

axlar arbetsmiljöansvaret i skolverksamheten.  

 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ger i praktiken inte tillräcklig vägledning för 

de ansvariga cheferna eftersom det inte på förhand går att avgöra om hen gjort 

tillräckligt (Persson 2008). Först sedan en händelse skett som leder till att fallet 

prövas rättsligt i domstol kan ansvariga personer veta om de gjort rätt. Ett annat 

problem som påtalas är att rektorernas anställningsförhållanden kan bidra till att 

de i praktiken inte vågar avsäga sig en arbetsmiljödelegering. Detta kan ske även 

om rektorerna anser att de saknar den kompetens, de resurser eller de befogen-

heter som lagstiftningen ställer krav på (Ibid).  

 

En annan studie (L' Estrade & Starborg 2008) fokuserar på betydelsen av intro-

duktion och stöd för att förebygga ohälsa och skapa en bra arbetsmiljö för lärare 

som är nya i yrket. De konstaterar att en bra introduktion vid nyanställning är en 

friskfaktor som bidrar till att nya lärare bättre klarar av den pressande psykoso-

ciala arbetsmiljön i skolan. Författarna Lind & Lindqvist (2013) inriktar sig på 

den psykosociala arbetsmiljösituationen för elever i skolan. Sammanfattningsvis 

har ett antal studier (Eliasson 2011; Lind & Lindqvist 2013; L´ Estrade & Star-

borg 2008; Lundin & Karlsson 2010; Olsson 2011; Persson 2008 & Rosén 2013) 

gjorts som belyser olika arbetsmiljöproblem i skolan. Ingen av dessa har dock 
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tagit ett helhetsperspektiv för att belysa mångfalden av svårigheter med att infö-

ra och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i skolverksamheten. 

1.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift 

(AFS 2001:01) och i 2 § ges definitionen av systematiskt arbetsmiljöarbete: 

 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens ar-

bete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 

att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås (ibid.). 

 

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

Olika verksamheter skiljer sig mellan olika delar av arbetslivet och att arbetsmil-

jön påverkas av det som sker eller planeras i en verksamhet. Detta innebär att 

det praktiska arbetsmiljöarbetet måste justeras efter de specifika förhållandena 

på varje arbetsplats (Bättre arbetsmiljö 2013).  

 

Denna studie utfördes på två kommunala grundskolor, en belägen i en storstads-

förort och en på en mindre ort. Verksamheterna i de två skolorna har samma 

mål, att bedriva en pedagogisk verksamhet, vilket regleras i ett särskilt kapitel i 

skollagen (SFS 2010:800) och arbetsmiljökraven är likadana i de båda verksam-

heterna. Detta betyder dock inte att hanteringen av eventuella arbetsmiljöpro-

blem och hur styrningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i prak-

tiken behöver vara likvärdiga vid respektive grundskola.  

 

I texten (Bättre arbetsmiljö 2013) beskrivs grunderna i det systematiska arbets-

miljöarbetet under rubrikerna ansvar och uppgifter, samverkan, kunskap, ar-

betsmiljöpolicy, rutiner, uppföljning av arbetsmiljöarbetet, utredning av olyckor 

och tillbud och dokumentation. I korta drag handlar rubrikerna om att arbetsgi-
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varen har huvudansvaret både för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet be-

drivs systematiskt. Vad gäller samverkan ska alla som omfattas delta i det sys-

tematiska arbetsmiljöarbetet och uppmuntras och få chansen att aktivt vara med. 

De anställda ska även ha kunskap om riskerna på arbetsplatsen och vad som kan 

göras för att förebygga dessa. Gällande chefer och de i arbetsledande ställningar 

finns det särskilda krav gällande kunskap och kompetens.  

 

En arbetsmiljöpolicy ska finnas där det anges mål och inriktning för arbetsmil-

jöarbetet. I rutinerna för arbetsmiljöarbetet ska det anges när, hur och av vem 

olika delar av arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Arbetsmiljöarbetet ska följas 

upp en gång per år eller om så krävs och om så behövs ska förbättringar ske. 

Under rubriken utredning av olyckor och tillbud påtalas att misstänkt ohälsa, 

olycka eller allvarligt tillbud som misstänks vara arbetsrelaterad ska undersökas 

(Bättre arbetsmiljö 2013). Under den sista rubriken dokumentation påtalas att 

denna görs kontinuerligt under året och att handlingsplaner, riskbedömningar 

och instruktioner för allvarliga risker ska dokumenteras skriftligt (Ibid).  

 

I arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) påpekas att arbetsgivaren svarar för att nöd-

vändig företagshälsovård (FHV) finns att tillgå och att den även ska kunna fun-

gera som en oberoende expertresurs gällande arbetsmiljön. FHV ska ha kompe-

tens att förebygga och undanröja hälsorisker och se sambanden i arbetsmiljön 

och organisationen. Det praktiska arbetsmiljöarbetet är en återkommande pro-

cess och visas schematiskt (figur 1) nedan.  

 

Figur 1 Processen för hantering av risker i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(Bättre arbetsmiljö 2013). 
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Nedanstående text beskriver de viktigaste delarna i det systematiska arbetsmil-

jöarbetet och är hämtade ifrån föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete om 

inget annat anges (AFS 2001:01). 

1.1.1 Undersökning 

Kraven på att arbetsförhållandena ska undersökas innebär att arbetsgivaren fort-

löpande måste skaffa kunskap om hur arbetet utförs och vilka möjliga riskkällor 

som finns i verksamheten. Inför förändringar i verksamheten måste nya under-

sökningar göras som kan ligga till grund för de riskbedömningar som måste ut-

föras. Undersökningarna måste omfatta alla viktiga parametrar i arbetsmiljön till 

exempel fysiska, organisatoriska och psykosociala. Exakt hur undersökningarna 

skall göras är inte detaljstyrt i lagstiftningen eller föreskriften då det varierar 

från fall till fall, men målet är att alla relevanta arbetsrisker ska kartläggas.  

1.1.2 Riskbedömning 

När arbetsförhållandena i verksamheten har kartlagts så måste riskerna med des-

sa bedömas för att se om de är sådana att de behöver åtgärdas eller inte. Riskbe-

dömning är arbetsgivarens ansvar, men för att en riskbedömning ska bli så bra 

som möjligt bör samverkan med arbetstagare och skyddsombud ske enligt ar-

betsmiljölagen (SFS 1977:1160). Vid förändringar i verksamheten är det ett krav 

att skyddsombud ska medverka vid planeringen. Riskbedömning kan göras med 

en mängd olika metoder och det är därför viktigt att dessa väljs så att de passar 
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ändamålet (Harms-Ringdahl 2013). I detta avseende lämnar lagstiftningen stor 

frihet till verksamhetsansvariga att välja lämpliga metoder, vilket ställer stora 

krav på dessas kompetens. Vid riskbedömning sker en bedömning av hur stora 

risker som är förknippade med olika arbetsuppgifter, vilket medför att riskbe-

dömningen blir ett prioriteringsverktyg som hjälper verksamheten att hantera de 

största riskerna först. 

1.1.3 Åtgärder 

Om en riskbedömning visar att ett arbetsmoment är förknippat med en oaccep-

tabel risk är det arbetsgivarens skyldighet att åtgärda denna så att risken blir ac-

ceptabel eller om möjligt undanröjd. Vid framtagande av åtgärdsförslag är det en 

fördel om arbetstagarna är delaktiga i utformandet av åtgärdsförslagen för att 

dessa ska bli praktiskt användbara och accepterade av dem som berörs. Risker 

som bedöms som oacceptabla måste åtgärdas utan dröjsmål medan risker av 

mindre allvarlig art som inte är möjliga att åtgärda direkt kan föras in i en åt-

gärdsplan. 

1.1.4 Kontroll 

Efter en arbetsmiljöintervention genomförs åtgärder för att undanröja eller 

minska en risk måste arbetsgivaren kontrollera att åtgärderna haft avsedd effekt. 

Det ställs krav på att utvärderingar görs inom en rimlig tid för att säkerställa att 

arbetstagarna inte skadas om de åtgärder som vidtagits varit otillräckliga. Om 

det visar sig att åtgärderna varit otillräckliga behöver nya åtgärder arbetas fram 

och genomföras. Effekten av hela det systematiska arbetsmiljöarbetet ska kon-

trolleras årligen så att detta kan förbättras om det behövs. 

1.2 Lagar och föreskrifter 

Det är många lagar, föreskrifter och avtal som styr arbetet med arbetsmiljön. 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är den lag, som först kommer i åtanke och 

mycket riktigt ställs här krav på vilket ansvar arbetsgivaren har och på de krav 
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som ställs på arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen ger en god helhetssyn över vad lag-

stiftaren anser vara en bra arbetsmiljö och hur det är tänkt att arbetsmiljöarbetet 

ska utövas. Lagen anger även i stora drag vilka skyldigheter de olika aktörerna i 

organisationen eller företaget har. Ändamålet och tillämpningsområdet beskrivs 

i 1§. 

 

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i öv-

rigt uppnå en god arbetsmiljö 

 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är en ramlag och det betyder att den innehål-

ler få precisa regler och är övergripande. För att kunna förstå vad lagen innebär i 

praktisk tillämpning krävs en studie av de mer detaljerade reglerna som reger-

ingen och Arbetsmiljöverket utfärdat genom arbetsmiljöförordningen samt Ar-

betsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Arbetsmiljöförordningen ingår som en del i 

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och är en form av tillämpningsföreskrifter 

och kompletterar denna lag (SFS 1977:1160) I förordningen finns regler om 

skyddsombud, skyddskommittéer och regler om skyldigheten att anmäla allvar-

liga olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket. Denna myndighets föreskrifter 

(AFS) är en god hjälp, men de hjälper inte vid alla tillfällen när en arbetsgivare 

undrar över vad som gäller i en specifik situation (Ahlberg, Ericson & Holmgren 

2012). Anledningen är att språket kan vara svårförstått och eftersom det kan 

vara svårtolkat är en variant att titta på tidigare domar som avgjort ett liknande 

fall. Arbetsmiljöverket eller en förvaltningsdomstol kan tidigare ha beslutat om 

hur just denna författning ska tolkas. 

 

I arbetsmiljölagen anges vad som ska utföras, vilket innebär att lagen beskriver 

hur arbetsgivaren och arbetstagaren ska förebygga att något inte händer. Lagens 

tre första kapitel är riktade till både arbetsgivare och arbetstagare och tar upp 

arbetsmiljön och kapitlen har betydande koppling till vår studie. De två näst-
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kommande kapitlen tre och fyra handlar om bemyndiganden samt om minder-

åriga och vi ansåg inte dessa relevanta i sammanhanget. Kapitel sex i arbetsmil-

jölagen (SFS 1977:1160) var intressant för vår undersökning eftersom kapitlet 

beskriver hur samverkan mellan arbetsgivaren och de anställda ska gå till genom 

skyddsombud och skyddskommittéer. Hur skyddsombuden utses och deras upp-

gifter och rättigheter tas upp i detta kapitel. Kapitel sju har rubriken tillsyn och 

handlar om Arbetsmiljöverkets befogenheter och vilka uppgifter arbetsgivaren 

måste lämna ut till Arbetsmiljöverket. Kapitel åtta och nio handlar om påföljder 

och hur en arbetsgivare överklagar ett beslut från Arbetsmiljöverket. Denna 

myndighet sköter tillsynen och kontrollerar att arbetsmiljölagstiftningen, inklu-

sive att arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) följs.  

 

Det finns ytterligare ett antal lagar förutom arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 

som har betydelse för arbetsmiljön. Exempel på sådana är arbetstidslagen (SFS 

1982:673), plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och lagen om brandfarliga och 

explosiva varor (SFS 2010:1011) (Ahlberg et al. 2013). Dessa lagar kommente-

ras inte i vår undersökning eftersom vi ansåg att dessa inte berörde området för 

vår uppsats.  

1.3 Kommunens ansvar 

Den som har uppdraget som politiker i kommunfullmäktige och nämnd är ytterst 

representant för kommunen som arbetsgivare. I rollen som politiker ges hen för-

utsättningarna för arbetsmiljöarbetet och en nämndpolitiker ska se till att ar-

betsmiljölagen (SFS 1977:1160) följs i den verksamhet nämnden bedriver. 

Kommunallagen (SFS 1991:900) kräver detta. SAM ska integreras i verksamhe-

ten och de regler hen som politiker följer i kommunallagen, övriga reglementen 

och delegationsordningar kräver därför samordning med reglerna i SAM (ADI 

563). 
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1.4 Rektorns ansvar 

Även om en person tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

övertar hen inte arbetsgivarens föreliggande arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljöan-

svaret ligger alltid kvar på den juridiska eller fysiska person som är arbetsgivare 

i juridisk mening eller den som har någon annan form av arbetsmiljöansvar en-

ligt 3 kapitlet i arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). En vanlig missuppfattning är 

att en person som fått sig tilldelad uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

automatiskt blir straffad om det händer en olycka i arbetet. För straff krävs alltid 

att någon handlat med uppsåt eller oaktsamhet (Ahlberg, Ericson & Holmgren 

2012). Oaktsamheten ligger vanligtvis i att någon eller några personer underlåtit 

att vidta de åtgärder som kunnat hindra skadan. Rektorn på grundskolan kan till-

delas arbetsmiljöuppgifter via den fördelningsrutin som ingår i kommunens ar-

betsmiljöledningssystem. En förutsättning för att dessa uppgifter ska kunna tas 

emot av rektorn är att hen har de resurser och befogenheter som behövs för upp-

gifterna, men också att hen har de kunskaper som krävs (AFS 2001:01). Om rek-

torn vill fördela uppgifter nedåt i organisationen gäller samma förutsättningar 

om resurser, befogenheter och kunskaper för denna personal. Om någon av des-

sa förutsättningar saknas ska hen avsäga sig sitt tilldelade ansvar. Avsägandet 

hanteras vanligen med en skriftlig instruktion där uppgifterna återlämnas. Finns 

ingen sådan instruktion kommer bristen att kvarstå och den som formellt har an-

svaret för arbetsmiljöarbetet bryter då mot föreskriften (AFS 2001:01). 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftena med studien har varit att: 

 

– i två utvalda kommunala grundskolor med skilda förutsättningar kartlägga 

och synliggöra hur det systematiska arbetsmiljöarbetet organiserats och be-

drivs. Detta utifrån de ramar som lagstiftningen och ledningssystem för ar-

betsmiljön anger. 

– undersöka om organiseringen av SAM och valda arbetsmetoder i SAM leder 

till ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbetet vid de två valda grund-

skolorna.  

– utifrån studiens resultat föreslå åtgärder för att förbättra arbetsmiljöarbetet i 

skolverksamheterna. 

 

Ett övergripande syfte var att belysa ett antal faktorer och mekanismer som san-

nolikt kan motverka ett lyckat införande av SAM och att visa på vikten av att 

dessa hanteras utifrån den samlade kunskap som finns. 

 

De frågeställningar vi arbetat med har varit följande: 

 

– Uppfyller kommunens organisering av SAM i de två kommunala grund-

skolorna lagstiftningens krav? 

– Hur sker uppföljning och kontroll av SAM i de två kommunala grund-

skolorna? 
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3. Teori 

 

3.1 Bakgrund till föreskriften om SAM 

Lagkravet om att arbetsmiljöarbetet skulle systematiseras kom i och med att 

kravet på internkontroll infördes i AML 3:2a 1992, vilket också utmynnade i en 

föreskrift (AFS 1992:6) om detta (Frick & Johansson 2013a). Arbetsgivare, ar-

betstagare och experter hade varit parter i utarbetandet av de nya kraven och 

hade som sådana olika syn på varför reglerna kommit till och vad de egentligen 

syftade till. Parternas olika förväntningar på SAM har medfört att det finns olika 

uppfattningar och bedömningar om hur de formella kraven bör tolkas och till-

lämpas (Ibid). Ansvarig myndighet och övriga aktörer har alltså inte alltid sam-

ma uppfattning om vad SAM egentligen innebär. Klart är dock att arbetsgivaren 

själv har ansvaret för att kontrollera och förbättra sitt SAM och att detta inte 

bara är en plikt för en extern tillsynsmyndighet att kontrollera. 

 

Statens intresse för att införa SAM bottnade i en insikt i att tidigare arbetsmiljö-

reformer inte löst problemen med arbetarnas hälsa, vilket hade varit förhopp-

ningen. Stress, sjukskrivningar och personalomsättning ökade istället (Ibid). Den 

på regeringens uppdrag tillsatta "Arbetsmiljökommissionen" ansåg att orsakerna 

till att arbetsmiljöproblemen fortsatte att vara stora berodde på att tidigare re-

former inte fått aktörerna på arbetsmarknaden att samverka effektivt mot gamla 

och nya hälsorisker (Ibid). Risker på arbetsplatserna fortsatte att hanteras som en 

separat fråga avskilt från verksamheten och arbetet fick därför alltför en liten 

effekt på den övriga verksamheten (Ibid). 

 

Arbetsmiljökommissionen kom fram till slutsatserna att det var nödvändigt att 

både ställa krav på vad arbetsgivare ska göra mot olika risker, men också på hur 
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arbetsgivare ska arbeta för att arbetsmiljökraven ska bli uppfyllda. Då både fack 

och arbetsgivare stödde denna slutsats föreslogs och infördes regler om hur ar-

betsgivare ska bedriva arbete för att upptäcka och åtgärda hälsorisker i arbetet 

(Regeringen 1990b). Detta innebar ett införande av en helt ny strategi för ar-

betsmiljöarbetet som byggde bland annat på erfarenheter från kvalitetsstyrnings-

system och frivillig arbetsmiljöledning. 

 

Trots att det är mer än tjugo år sedan föreskriften om SAM kom ut i sin första 

form är det fortfarande påfallande många arbetsplatser (Frick & Johansson 

2013a) som inte lyckats införa SAM. Av de arbetsgivare som infört SAM, helt 

eller delvis, har detta arbete inte lett till minskade risker eller förbättrad hälsa i 

den omfattning som lagstiftarna hade hoppats på (Frick & Johansson 2013a). 

SAM har med andra ord inte blivit det effektiva verktyg för att minska ohälsa 

och olycksfall i arbetet som det är tänkt att vara. Att det gått trögt att nå fram-

gång med SAM i många olika verksamheter och branscher kan tas som en indi-

kation på att det finns generella faktorer som försvårat införandet och genomfö-

randet av detta. 

 

För att SAM ska kunna bli det effektiva arbetsmiljöverktyg det är tänkt att vara 

så är det viktigt att identifiera orsakerna till att så många verksamheter inte lyck-

as implementera och driva ett effektivt SAM. Frick & Johansson (2013a, 2013b) 

diskuterar ett antal viktiga faktorer och de menar att dessa faktorer utgör kärnan 

i svårigheterna att införa SAM. De hävdar att det största problemet är att SAM 

fortfarande oftast bedrivs vid sidan om den ordinarie verksamheten i en "sido-

vagn" och att det därför inte förmår att påverka verksamheten tillräckligt (Ibid). 

Svag målstyrning av arbetsmiljöarbetet leder till att kompetenta aktörer inte säk-

ras för att driva detta, vilket medför att arbetsmiljöarbetet inte ger de resultat 

som önskas (Ibid). Frick & Johansson (2013a) menar att det är verksamhetsstyr-

ningen som ofta förhindrar att arbetsmiljöarbetet blir rätt värderat. I den traditio-
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nella ekonomistyrningen, som ligger till grund för de flesta verksamheter, un-

dervärderas arbetsmiljöarbetets positiva effekter då dessa till stor del inte är mo-

netära och därför inte är lätt synliga i redovisningssystemen (Ibid). Författarna 

påpekar att det finns ett flertal studier som visar på att en god arbetsmiljö har en 

direkt koppling till ökad kvalitet och produktivitet. Kunskaperna om detta har 

inte fått det genomslag i prioriteringen av arbetsmiljöarbetet som det ger stöd för 

(Ibid). Ytterligare en svårighet som belyses i rapporten (Ibid) är den brådska 

som rådde när den första föreskriften (AFS 1992:6) om SAM togs fram, vilket 

kan ha medfört att föreskriften inte blev tillräckligt tydlig. Framförallt menar de 

att den omfattande verksamhetsutveckling som krävs för införandet av SAM inte 

var tillräckligt klart beskriven och att föreskriften därför kom att fokusera för 

mycket på de rutiner som behövs (Ibid). Det måste även finnas stödprocesser i 

en organisation samt en systematik, vilket Ulfvengren
1
 framhöll: 

 

Det får inte bli en ensam kvalitetsansvarig som kollar alla boxar. Bidrar detta till 

att det händer något i organisationen? Det viktiga är att alla bitar hör ihop och att 

det blir en systematik i delarna. 

 

Frick & Johansons (2013a) argumentation ger starkt stöd för att verksamhets-

styrningen och dess sätt att hantera arbetsmiljöfrågornas inverkan på verksamhe-

ten är viktiga faktorer som påverkar möjligheterna att införa SAM i en verksam-

het. De menar att dagens verksamhetsstyrningssystem bygger på gamla värde-

ringar och ideologier som använts under lång tid. Tyvärr är förändringar av så-

dana system kända för att ta lång tid att få till stånd (Ibid). Det är mycket som 

talar för att det är svårigheterna att förändra verksamhetsstyrningen som är den 

främsta orsaken till att SAM inte får det inflytande i verksamheten som krävs för 

att SAM ska bli riktigt effektivt. Detta pekar på att lösningen på problemen med 

 

1
Pernilla Ulfvengren Universitetslektor KTH, föreläsning den 24 april 2014 
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SAM måste handla om att möjliggöra en snabb förändring av verksamhetsstyr-

ningen. Det borde således vara av stort intresse att undersöka vilka faktorer som 

kan ha betydelse för att denna omställning ska gå fortare. Nedan presenterar vi 

ett antal faktorer som vi menar bör vara av betydelse när det gäller att hantera 

den verksamhetsförändring som måste ske. Vi tror att en ökad kunskap om dessa 

faktorer kan ha betydelse för möjligheten att påverka att den organisationsut-

veckling som Frick & Johanson (2013a) efterlyser så omställningen kan göras 

snabbare. 

3.2 Utmaningar kopplade till förändring 

Ett hinder som rimligen kan påverka möjligheterna till att skapa ett effektivt 

SAM är att det har pålagts arbetsgivarna genom yttre lagstiftning. Denna lag-

stiftning har ställt krav på arbetsgivarna att utveckla sina organisationer för att 

hantera arbetsmiljöarbetet som en integrerad del av verksamheten (AFS 

2001:01; Frick & Johansson 2013a). Det är väl känt att förändringar som ålagts 

en verksamhet utifrån riskerar att skapa en motreaktion i organisationen. Motre-

aktionen kan medföra att parterna i verksamheten inte känner det ägandeskap 

och den delaktighet i förändringen som krävs för att förändringen ska kunna bli 

framgångsrik (Sandkull, Abrahamsson, Andersson, Jansson, Odenrick & Sör-

gärde 2008). En motreaktion hos de ansvariga där de inte vill införa eller inte ser 

några direkta vinster med att införa SAM ökar riskerna för att miljöarbetet bara 

införs i form av de rutiner och processer som uppfyller de formella kraven. För 

att lyckas med ett förändringsarbete är en av de viktigaste förutsättningarna för 

att detta ska lyckas att ledningen ger det sitt fulla stöd (Sandkull et al. 2008).  

 

Ett annat problem som är förknippat med organisationsförändringar är att de all-

tid rubbar maktförhållandena i organisationen (Sandkull et al. 2008). När ar-

betsmiljöarbetet lyfts in i verksamhetens övriga delar medför införandet att 

andra intressen (till exempel ekonomi, produktionsledning etcetera) förlorar ett 
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visst inflytande. Ofta resulterar förlorat inflytande i att de parter som får mindre 

att säga till om gör motstånd mot förändringen, speciellt om de drabbade inte ser 

några fördelar med införandet (Ibid).  

3.3 Utmaningar kopplade till bristande kommunikation 

All form av kommunikation bygger på att det finns en avsändare som skapar ett 

meddelande, via någon kanal till en mottagare i ett syfte att förmedla ett innehåll 

(Shannon, Weaver & Wiener 1949). I alla led av kommunikationsprocessen 

finns möjligheter att införa fel och det kan till exempel vara så att avsändaren 

formulerar sitt meddelande oklart. En annan felkälla är om mottagaren inte kan 

nå kanalen, som meddelandet sänds genom, eller att störningar på vägen mellan 

sändare och mottagare förvanskar meddelandet. Mottagaren kan också misstolka 

meddelandet, eller så sker kombinationer av dessa felkällor (Ibid). 

 

Barnard (2009) menar att en av de viktigaste faktorerna för att organisationer 

överhuvudtaget ska kunna existera är att människor kan kommunicera med var-

andra. De andra faktorerna är att det finns personer som är beredda till handling 

och att dessa har för avsikt att arbeta mot organisationens gemensamma mål 

(Ibid). I organisationer där kommunikationen mellan de anställda inte fungerar 

tillfredställande ökar riskerna när organisationen delas upp i undergrupper. Den 

fragmentering av organisationen som detta leder till kan leda till att organisatio-

nen inte fungerar som avsett (Church 1994).  

 

Kommunikation kan ses från många olika perspektiv. Transmissonssynsättet 

(Shannon et al. 1949) beaktar framför allt hur meddelandet ska kunna sändas 

med minsta möjliga störning mellan avsändaren och mottagaren. Andra perspek-

tiv fokuserar mer på dialogen och hur denna påverkas av omgivande faktorer 

som till exempel organisationskultur, maktförhållanden, förförståelse med mera 

(Gustavsen 1992; Heide, Johansson & Simonsson 2012). Transmissonssynsättet 
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har kritiserats för att det sätter för stort fokus på att leverera ett budskap och att 

det har en övertro till informationen i sig. Det faktum att det är vanligt att både 

medarbetare och chefer i organisationer klagar på att de har dålig kommunika-

tion skvallrar om att det inte räcker med att sända störningsfritt utan att parterna 

också måste fokusera på hur informationen uppfattas (Ibid). 

 

Eftersom information som kommuniceras måste tolkas för att få en mening 

(Ibid) så är det viktigt att sändare och mottagare har en gemensam syn på vad 

meddelandet som kommuniceras betyder. Om mottagaren som avkodar medde-

landet använder samma kod som sändaren blir kommunikationen felfri. Om så 

inte är fallet så resulterar informationsöverföringen mellan sändare och mottaga-

re i en felaktig kommunikation, vilket kan leda till oönskat resultat av kommu-

nikationen. Då alla människor har mer eller mindre olika bakgrund, erfarenheter, 

språkbruk, kultur med mera så innebär detta att sannolikheten för att sändare och 

mottagare använder exakt samma kod är liten. Detta innebär att kommunikation 

därför sällan blir en exakt överföring av information. I den kommunala skolan 

måste även informationen om arbetsmiljörelaterade frågor kommuniceras över 

många hierarkiska nivåer samt över flera olika organisationskulturer. Detta med-

för ökade svårigheter för kommunikationen i organisationen (Gustavsen 1992). 

För att kommunikationen ska fungera vid en omorganisation räcker det inte med 

att ledningen ger den sitt stöd. Det är också viktigt att medarbetarna engageras 

(Ibid). Gustavsen (1992) menar att detta ske genom dialog mellan ledning och 

medarbetare. Genom att nå nya nivåer i en demokratisk dialog är det möjligt att 

senare se bakåt på dialogen. De tidigare nivåerna kan då utvärderas kritiskt. På 

detta viset skapas en process där nya nivåer i dialogen kan uppnås stegvis (Ibid).  

3.4 Utmaningar kopplade till hierarki och organisationsstruktur  

Skolorganisationen är hierarkisk med många nivåer mellan den politiska led-

ningen och utförarna i verksamheten, en nivå av politiker, tjänstemän och de 
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som arbetar ute i grundskolan. Detta introducerar även organisationskulturskill-

nader i organisationen. 

 

I organisationer med många hierarkiska nivåer kan det ofta vara svårt för led-

ningen att få direkt information om hur verksamheten fungerar och att nå ut med 

sina styrande instruktioner (Ellström & Kock 2009). Ett sätt som ofta används 

för att komma runt detta problem är att använda sig av indikatorer i verksamhe-

ten. Indikatorer är mätbara faktorer i verksamheten som, om de är väl valda, till-

sammans anses kunna ge en bild av det ledningen vill veta eller påverka (Ibid). 

Detta gäller förutsatt att själva mätningen inte påverkar det mätta systemet på ett 

sådant sätt att mätvärdet blir felaktigt (Atkins 1992). En risk med att mäta indi-

katorer är att om de indikatorer som väljs har svag eller ingen koppling till det 

som är önskvärt att mäta ger de ofullständig eller felaktig information. Indikato-

rernas förmåga att förmedla information i två riktningar gör att de också kan an-

vändas för att styra organisationen genom att de kan signalera vad som är viktigt 

att uppnå (Ellström & Kock 2009). För att den styrande effekten ska vara möjlig 

att uppnå förutsätter det att mätetalen görs kända för dem som ska påverkas. Den 

styrande påverkan ökas ytterligare om den också kopplar mätetalen till organisa-

tionens mål (Ibid). 

3.5 Utmaningar kopplade till arbetsmiljökompetens 

Föreskriften om SAM (AFS 2001:01) ställer bland annat krav på att de som har 

uppgifter i SAM ska ha den kompetens som behövs för att kunna verka för att 

risker i arbetet ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Vida-

re klargör föreskriften att det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagarnas 

kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga. Detta för att ohälsa 

och olycksfall skall förebyggas och tillfredställande arbetsmiljö uppnås. På che-

fer och arbetsledande personal ställs också kravet att ”de skall ha de särskilda 

kunskaper som de behöver för sina uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbe-
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tet" (Ibid). Av ovanstående skrivningar framgår det dock inte exakt vilka kun-

skaper som krävs av det enkla skälet att nödvändiga kunskaper varierar med vil-

ken verksamhet det gäller. Det är alltså en tolkningsfråga och även kontextbero-

ende om kompetensen är tillräcklig eller inte. 

 

I det SAM ingår det att undersöka arbetsförhållandena – riskbedöma dem – åt-

gärda arbetsmiljöproblem och följa upp att resultatet blir det önskade (AFS 

2001:01). När det gäller att undersöka arbetsförhållandena handlar detta om att 

identifiera var i arbetsprocessen risker kan finnas och att bedöma vilken typ av 

risker det rör sig om. Detta utförs ofta av chefer och arbetsledare med hjälp av 

skyddsronder, personalmöten och enskilda samtal (Ibid). 

 

För riskbedömning finns det ett stort antal metoder utvecklade att välja mellan 

(Harms-Ringdahl 2013). Dessa är anpassade för olika typer av risker, vilket in-

nebär att alla metoder inte lämpar sig för alla typer av riskanalyser. Metoder som 

lämpar sig för analys av fysiska risker lämpar sig till exempel mindre bra för 

analys av organisatoriska risker och vice versa. God kunskap om vilka metoder 

som lämpar sig att använda för att bedöma riskerna i den aktuella verksamheten 

är väsentlig för att inte viktiga risker ska förbises (Ibid). I föreskriften (AFS 

2001:01) uttrycks detta mer försiktigt med: 

 

I regel behöver chefer och arbetsledare också kunskaper om andra vanliga meto-

der för undersökning och riskbedömning 

 

För att åtgärda bristerna i arbetsmiljön finns det ofta flera alternativ som kan 

komma ifråga. Skillnaderna mellan hur väl dessa olika alternativ hanterar pro-

blemet och vad de kostar att genomföra kan vara stor. Att avgöra vilket alterna-

tiv som är mest kostnadseffektivt kräver sannolikt ofta expertkunskap. 
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När det gäller att utvärdera effekterna av arbetsmiljöarbetet gäller det dels att 

följa upp varje enskild åtgärd för att se om de gett önskad effekt, men det hand-

lar också om att utvärdera om SAM-arbetet i stort har minskat riskerna för ohäl-

sa och olycksfall i arbetet (Frick och Johanson 2013a). I det senare fallet handlar 

det alltså om att utvärdera faktorer som till exempel styrdokument, metoder, åt-

gärder, återkopplingssystem med mera för att se om SAM leder till förbättringar 

(Ibid). Om denna utvärdering av själva processen inte fungerar kommer inte 

SAM att kunna förbättras och det organisatoriska lärande som föreskriften (AFS 

2001:01) ställer krav på uteblir (Frick och Johanson 2013a). Att utvärderingen 

av SAM-processen utförs på ett grundligt sätt är fundamentalt för att upptäcka 

eventuella brister och att arbetsmiljöarbetet ska kunna förbättras. 

 

Av ovanstående torde det framgå att det krävs en avsevärd arbetsmiljökompe-

tens för att kunna använda lämpliga metoder för riskgranskning, föreslå kost-

nadseffektiva åtgärder och för att kunna utvärdera om SAM-processen fungerar 

som föreskriften avsett. 

3.6 Utmaningar kopplade till riskbedömningsmetoder 

En viktig bit i SAM är att riskbedöma och åtgärda risker i verksamheten som 

kan leda till olycksfall och ohälsa (AFS 2001:01). De förhållanden som nämns i 

föreskriften är fysiska och psykosociala arbetsmiljörisker, men vilka risker som 

utlöser dessa definieras inte utförligt. Ohälsa definieras i föreskriften som: 

 

Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och 

kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i 

objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av stressreaktioner och 

belastningsbesvär. Sådana tillstånd kan leda till sjukdom. Styrkan i upplevelserna, 

varaktigheten och förmågan att fungera som tidigare avgör om ohälsa föreligger 
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I grundskolan finns det risker av många olika slag. I den dagliga verksamheten 

är exempel på sådana dåligt inomhusklimat, buller, hot och hög arbetsbelast-

ning. När det gäller risker som skapar ohälsa kan de även återfinnas i andra delar 

av organisationen och inte i den egna skolmiljön (Reason 1997). Ett exempel på 

en sådan risk kan vara att skötseln av undervisningslokalerna och övriga lokaler 

bedrivs av en utomstående enhet i organisationen (kommunen) och att denna 

enhet inte utför sitt uppdrag ordentligt. Denna typ av organisatoriska problem 

kallas för latenta förhållanden (Ibid). De innebär risker för både fysiska och 

psykosociala problem i verksamheten och de måste följaktligen riskbedömas 

enligt kraven i föreskriften (AFS 2001:01). För att latenta förhållanden ska kun-

na granskas på ett effektivt sätt krävs att hela organisationen studeras och inte 

bara den nivå som är direkt utförare av uppgiften (Rasmussen 1999). I skolans 

fall innebär detta att hela kedjan med myndigheter, politiker, tjänstemän och 

skolpersonal måste beaktas vid en granskning av sådana risker (Ibid). 

 

Skolorganisationen har alltså risker av såväl intern som extern natur att granska 

för att leva upp till föreskriftens krav. Om inte riskbedömningar görs över alla 

nivåer i hela organisationen är faran påtaglig att viktiga organisatoriska arbets-

miljörisker aldrig blir upptäckta (Reason 1997). För att utföra undersökningar av 

både interna och externa risker behöver sannolikt olika typer av riskgransk-

ningsmetoder användas parallellt (Harms-Ringdahl 2013). Om så inte sker skul-

le det troligen medföra att många systemrisker som påverkar organisationen ne-

gativt inte upptäcks och att de därför inte heller blir åtgärdade. 
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4 Metodologiska utgångspunkter 

 

 4.1 Fallstudie 

För att besvara våra frågeställningar valde vi att genomföra en kvalitativ fallstu-

die. Vid en fallstudie koncentreras ofta undersökningen på ett specifikt, eller ett 

fåtal fall, som sedan undersöks grundligt för att få mer detaljerade kunskaper. 

Vid en fallstudie tas även hänsyn till informantens bakgrund och andra kontex-

tuella faktorer. Vår fallstudie och våra resultat är specifika för de två valda 

grundskolorna, men själva hindren och förbättringsmöjligheterna gällande det 

systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) gäller sannolikt för övriga svenska 

grundskolor om än i varierande grad. 

4.2 Metoddiskussion 

Det är viktigt att komma ihåg att fallstudier endast ger information från de speci-

fika fall som studeras. Detta betyder inte nödvändigtvis att informationen som 

kommer fram om det specifika fallet är riktig eftersom många parametrar kan 

göra att resultaten förvrängs mer eller mindre. Som tidigare nämnts är ett exem-

pel på en parameter som kan förvränga resultatet då intervjuare och respondent 

omedvetet påverkar varandra under intervjusituationen. De faktorer som vi be-

dömer kan ha haft påverkan på vår studies kvalitet diskuteras nedan. 

 

Urvalet av skolenheterna skedde framför allt av praktiska ställningstaganden och 

var alltså varken slumpmässigt eller planerat utifrån studien. Detta kan ha med-

fört att de skolenheter vi besökt kan ha varit mindre representativa med avseen-

de på arbetsmiljöarbetet för skolverksamheten inom respektive kommun. Vår 

strävan var att hålla oss neutrala i studien, men det finns alltid en viss risk att vår 

förförståelse och våra eventuellt förutfattade meningar påverkat analysen eller 

våra resultat. Ett sätt att minska denna risk hade varit att låta respondenterna sett 
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våra tolkningar av intervjuerna i efterhand. Vi utförde inte denna efterkontroll 

och skälet var främst med hänsyn till våra respondenter den tidspress vi upplev-

de att flera utsattes för och de redan avsatt tid till oss. Vår egen bedömning och 

uppfattning är att den största risken och svårigheten förelåg i tolkningen av in-

tervjuerna, men att de följdfrågor vi ställde minskade denna risk. 

 

En annan detalj som skulle ha kunnat påverka reliabiliteten i studien var att 

skyddsombuden och lärarna inte hade kunskap att tolka den enkät som vårt frå-

geunderlag baserade sig på. Detta problem minskades dock av att detta kunde 

upptäckas under intervjuerna så att enkätresultaten tolkades efter den samlade 

bedömningen av enkät och intervju. 

  

En känslig punkt i studien är att de dokument som beskriver arbetsmiljöled-

ningssystemen i kommunerna inte var tillgängliga för oss, utan tillhandahölls av 

personal inom skolförvaltningarna. Detta medför att vi inte hade kontroll över 

att den dokumentation vi mottog var komplett och relevant. En risk finns att vårt 

mottagna och studerade material inte gav oss en objektiv bild av situationen. Vi 

bedömer dock detta som högst osannolikt då båda kommunerna har lämnat ut 

snarlik dokumentation ovetandes om varandra. 

 

Den genomförda intervjustudien inkluderade av praktiska skäl endast tre re-

spondenter på respektive enhet, vilket gör att representativiteten kan ifrågasättas. 

Ett kännetecken för en kvalitativ studie är dock att den omfattar ett fåtal fall (re-

spondenter), men i gengäld undersöks dessa djupare. Dock anser vi att den 

mycket stora samstämmighet som uppdagades i respondenters utsagor visar att 

representativiteten sannolikt är god. 

 

Användandet av flera metoder har medfört att informationen från de olika käl-

lorna kunnat ställas mot varandra för att upptäcka om de ger en samstämmig el-
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ler motstridig bild av det som studerats. Metoden kallas triangulering och ett 

tillvägagångssätt är att flera forskare bearbetar data med olika infallsvinklar 

(Kylén 2004). Triangulering är en metod som används för att så gott det går sä-

kerställa att empirin som ingår i studien är korrekt Data kan även samlas in med 

olika metoder som till exempel intervjuer och enkäter (Malterud 2009). I vår 

studie använde vi oss av intervjuer, enkäter i form av Arbetsmiljöverkets själv-

skattningsverktyg (Arbetsmiljöverket 2014b) och textanalys. Under intervjuerna 

upptäcktes att skyddsombuden och lärarna inte hade kunskapen att tolka några 

av intervjufrågorna i självskattningsverktyget. De hade delvis missförstått ämnet 

och vad frågorna handlade om. Att vi upptäckte detta under våra intervjuer med-

förde att reliabiliteten i studien ökade. 

 

Insamlade data från de båda skolenheterna är till hög grad samstämmiga. Vår 

studie bekräftar fynd från tidigare utförda studier (Frick & Johanson 2013a; 

Frick & Johanson 2013b) om det systematiska arbetsmiljöarbetet i skolan och 

annan kommunal verksamhet. Detta menar vi ger starkt stöd för att studien ger 

representativa data av hög kvalitet. 

 

Under våra intervjuer noterades inte någon nervositet hos någon av våra sex in-

tervjuer på de två grundskolorna, vilket antagligen berodde på att de intervjuade 

har lång yrkeserfarenhet samt vana av att delta i liknande sammanhang. Under-

visningen av elever och eller den dagliga kontakten i skolvärlden har troligen 

gett denna trygghet i intervjusituationer. En annan viktig del i kontexten var att 

samtliga respondenter själva valde lokalen för sin intervju. I de flesta fall gjor-

des intervjun på respondentens egna kontor, vilket borde ha främjat en trygg 

miljö och ökat reliabiliteten. 
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Ovanstående diskussion stödjer att de använda metoderna i den utförda studien 

har varit ändamålsenliga för att studera hur SAM fungerar i de två verksamhe-

terna, vilket betyder att studiens validitet är hög. 

4.3 Avgränsningar 

För att göra studien hanterbar utefter de resurser som stått till buds har studien 

begränsats till att omfatta skolverksamhet i två utvalda kommuner. Studien om-

fattar huvudsakligen två delar. Den ena består i att undersöka hur kommunernas 

ledningssystem för arbetsmiljöarbetet beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska be-

drivas av alla aktörer med arbetsuppgifter i kommunens SAM med avseende på 

den kommunala grundskoleverksamheten. Denna del av arbetet omfattar hela 

kedjan i arbetsmiljöarbetet från kommunfullmäktige/styrelse, som är högsta an-

svariga nivå, via skolnämnd, skolförvaltning och ner till verksamhetsnivå (rektor 

och skolpersonal). Den andra delen i studien fokuserar på att undersöka hur det 

systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genomförs i praktiken ute i de studerade 

skolverksamheterna. Det praktiska arbetsmiljöarbetet på förvaltnings- och poli-

tisk nivå har inte studerats.  

4.4 Metoder för datainsamling av underlag 

Inför en studie och vid datainsamlingen av underlag har det betydelse vilken för-

förståelse som finns. Det är viktigt både för läsaren, men även för de som utför 

undersökningen och insamlandet att vara medveten om att förförståelsen inver-

kar på dessa uppgifter. Vi ger här en kortare reflektion om vår förförståelse och 

en av rapportförfattarna har tidigare arbetat som internrevisor gällande ISO 9001 

på ett privat företag. Detta har gett erfarenhet av dokumentgranskning, systema-

tiken i processen med ständiga förbättringar av en verksamhet. Av betydelse för 

uppsatsen är även den tidigare anställningen som arbetsförmedlare, vilken gett 

stor förtrogenhet av att läsa lagtext, följa upp och kontrollera handlingar och åt-

gärder. Förförståelse inför arbetet med uppsatsen har naturligtvis även påverkas 

av den nästan avslutade utbildningen på KTH och programmet ”Teknik, hälsa 
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och arbetsmiljöutveckling”. Även rapportförfattare två har influerats av pro-

grammet på KTH. Han har också under en längre tid haft ett stort intresse för 

arbetsmiljön i skolan. Även bakgrunden som forskare och skyddsombud på ett 

större läkemedelsföretag där ett omfattande arbete med organisatoriska risker 

bedrevs har sannolikt betytt mycket inför uppgiften. 

 

Vid kvalitativa undersökningar finns det fyra vanliga metoder att få in underlag: 

Läsning, intervju, enkät, och observation (Kylén 2004). Vi valde de två meto-

derna läsning (textanalys) och intervju för vår datainsamling då vi ansåg att des-

sa metoder lämpade sig väl för att besvara frågeställningarna i vår uppsats. 

Textanalys passade bra för vår första frågeställning om kommunens organise-

ring av det systematiska arbetsmiljöarbetet formellt uppfyllde lagstiftningens 

krav. Denna metod var även användbar vid de två efterföljande frågeställningar-

na om uppföljningen av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i de två 

grundskolorna och hur uppföljningen sker.  

 

Då textanalys inte kan fånga hur medarbetarna i den beskrivna organisationen 

utför rutiner och instruktioner i praktiken, kompletterades textanalysen med in-

tervjuer av sex stycken nyckelpersoner i respektive verksamhet. Intervju be-

dömdes vara den enklaste och snabbaste metoden för att få en kompletterande 

kunskap av god kvalitet om hur det praktiska arbetsmiljöarbetet utförs och hur 

medarbetarna upplever att detta fungerar. Vilken metod som väljs är beroende 

av flera faktorer och i första hand bör utgångspunkten vara att metoden passar 

de uppgifter som önskas få in. Faktorer såsom tillgänglighet, resurser och kom-

petens hos dem om ska samla in och sammanställa uppgifterna påverkar dock 

också (Kylén 2004). 



 

 

33 

4.4.1 Textanalys 

Vid en utredning eller undersökning finns en mängd olika dokument att läsa som 

till exempel rapporter, protokoll och olika styrande dokument. Dessa finns oftast 

i tryckt form, men numera finns mycket av informationen lagrad digitalt. Det 

första steget innan läsningen börjar är att reda ut vad avsikten med läsningen är 

påpekar Kylén (2004). Är det fakta, en redogörelse för en förändring, letar vi 

efter olika synpunkter och åsikter eller ska en text sammanfattas? Lästekniken 

varierar med avsikten och vilka uppgifter du söker (Burell & Kylén 2003).  

 

I vår undersökning använde vi oss av formerna intensivläsning och kritisk läs-

ning. Formen intensivläsning tar tid och ställer höga krav och används för att få 

fram uppgifter som på något vis redovisas eller sammanfattas i detalj. Nästa 

form kritisk läsning är egentligen en specialform av intensivläsning fast kortare 

avsnitt läses vid varje tillfälle (Burell & Kylén 2003). Läsare stannar här upp 

oftare och frågar sig till exempel vad texten har för betydelse för den specifika 

utredningen. Författarens avsikt med texten och eventuell om det finns något 

skrivet ”mellan raderna” kontrolleras av läsaren genom formen kritisk läsning. 

Övergången mellan de två formerna Intensivläsning och kritisk läsning går dock 

in i varandra (Burell & Kylén 2003). 

4.4.2 Intervju 

Denna metod innebär ett möte med en eller flera personer där intervjuarens syfte 

är att få svar på vissa frågor påpekar Kylén (2004)och respondenten ska upp-

muntras att besvara dessa frågor. Förmågan att göra en intervju innebär inte bara 

att fråga och få ett svar, utan det krävs även en lyhördhet under samtalet och det-

ta gäller både för den som intervjuar och den som blir intervjuad (Ibid). Vad 

gäller intervju är det samtalet och mötet med en person som skapar de bästa för-

utsättningarna för att få svar på hur den intervjuade känner och tänker i detta 

fall.  
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De två har olika roller och den ena ska ta in informationen och den andra ska ge 

betydelsefull information och begreppet parintervju används. Intervjusituationen 

påverkas i en parintervju av personligheten hos intervjuaren. Det är känt att äld-

re och yngre intervjuare får olika svar, eller att det i alla fall blir en viss skillnad 

i nyanser på svaren. Andra relationer av betydelse är man - kvinna samt lågut-

bildad - högutbildad (Ibid). Nervositet hos den intervjuade före intervjun är ett 

tecken på att hen uppfattat att hen också har en uppgift att utföra (Ibid).  

 

För att förtydliga svaren är det i en intervju möjligt att följa upp med följdfrågor 

och den direkta kontakten kan även förhindra att språkliga problem uppstår. 

Problem kan vara relaterat till olika modersmål, men också bero på skilda sätt att 

utrycka sig. Bakgrund, miljö och utbildning har påverkat och gett oss olika språk 

(Ibid). En intervju kan vara olika lång, från bara ett par minuter till flera timmar 

och i vår studie om det systematiska arbetsmiljöarbetet valde vi att begränsa oss 

till maximalt en timme. Anledningen till detta var att tiden ansågs fullt tillräcklig 

för att få svar på de frågeställningar vi hade. Bearbetning av materialet efter in-

tervjun är också tidsödande och en längre intervju skulle ge oss ett alltför stort 

material att bearbeta rent tidsmässigt. Författaren (Kylén 2004) diskuterar hur en 

intervju är strukturerad och gör uppdelningen i hårt strukturerad intervju samt 

mindre styrd intervju. I en hårt strukturerad intervju är det färdiga frågor och den 

som intervjuar ansvarar för att få svar på varje fråga. I en mindre styrd intervju 

är det däremot ett antal frågeområden som ska besvaras. Den intervjuade får pra-

ta fritt och sedan styr intervjuaren samtalet så att frågan besvaras (Kylén 2004). 

 

Öppna och styrda intervjuer 

Kylén (2004) använder begreppen öppna och styrda intervjuer, medan andra fö-

redrar begreppen ostrukturerad och strukturerad. Att intervjuformerna betecknas 

olika skriver även Trost (2005) och att begrepps- och överensstämmelsen avvi-
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ker från fall till fall. Vanligtvis brukar olika metodböcker skilja på nivåer av 

standardisering och nivåer av strukturering. Standard syftar på att både frågorna 

och situationen är lika, alltså ingen skillnad för de som intervjuas. Intervjuaren 

har samma tonläge, formulerar frågorna likadant och läser upp dem i samma 

ordning och exakt lika formulerade. Vid till exempel laboratorieexperiment är 

målet att samtliga försökspersoner ska ha samma förhållanden och att allt ska 

vara helt under kontroll, en hög nivå av standardisering. Om standardiseringen 

däremot är låg är variationsmöjligheterna stora (Trost 2005). Frågorna anpassas 

beroende på hur det passar, intervjuade får gärna styra ordningen på frågorna 

och de efterföljande frågorna kan anpassas beroende på det tidigare svaret. I vår 

studie utfördes inte intervjuerna under samma förhållanden. Intervjuerna skedde 

i olika rum, frågorna lästes inte i exakt samma ordning eller tonfall och de inter-

vjuade hade inte samma förutsättningar. De intervjuade styrde dock inte ord-

ningen på frågorna, men frågorna anpassades åtminstone delvis av det tidigare 

svaret. Vi anser därför att vår undersökning hade en låg grad av standardisering.  

 

Strukturering 

Med strukturering avses i stora drag två olika företeelser och i många metod-

böcker används beteckningen strukturerad när intervju- eller formulärfrågorna 

har färdiga svarsalternativ. Vid öppna svarsalternativ är däremot frågan ostruk-

turerad. I andra sammanhang har termen en annan tolkning säger Trost (2005) 

och menar att en intervju eller ett frågeformulär är högt strukturerat om det har 

en struktur. En studie har en hög nivå av strukturering om den intervjuande vet 

vad hen vill fråga om och att om det hela handlar om just det ämnet och inget 

övrigt. De kvalitativa forskningsintervjuerna vid till exempel forskning kan rent 

allmänt utmärkas av en hög nivå av strukturering och låg grad av standardisering 

(Trost 2005). I vår uppsats har vi, enligt Trost definition, använt oss av en hög 

nivå av strukturering och som intervjuare visste vad vi ville ta upp under våra 
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intervjuer. Frågorna handlade endast om det systematiska arbetsmiljöarbetet och 

ämnet (SAM) var det tema som diskuterades. 

4.5 Datainsamling 

Upprättande av kontakten med respektive grundskola 

Inför datainsamlingen till denna uppsats kontaktades två kommunala grundsko-

lor i två skilda kommuner. Valet av skolor skedde med tanke på den geografiska 

närheten till uppsatsens två författare, benämns här rapportförfattare. Den geo-

grafiska närheten underlättade våra besök på de två grundskolorna. I småstads-

kommunen var det personliga kontakter som avgjorde valet av grundskola då en 

av rapportförfattarna är bekant med en lärare på vald skola. Denna lärare med-

verkade även i intervjustudien. 

 

I storstadskommunen kontaktades flera kommuner inför studien via e-post (Bi-

laga 1) och telefon för att hitta en lämplig samarbetspartner. Den kommun som 

ställde upp var den fjärde i ordningen att tillfrågas. Kontakt etablerades med 

chefer inom kommunens skolförvaltning och det praktiska samarbetet med för-

valtningen sköttes genom en intendent inom skolförvaltningen. Denne bistod 

med att välja ut den grundskola som studerades utifrån önskemålet att rektorn 

skulle vilja samarbeta med oss. Intendenten förmedlade kontakt med rektorn, 

varefter kontakten med skolan övertogs av rapportförfattaren. I storstadskom-

munen svarade i första hand intendenten för urvalet av de verksamhetsdokument 

som beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i kommunen. Dessa översän-

des till studieledaren med e-post. Vid oklarheter om hur uppgifter i dokumenta-

tion skulle tolkas eller för att få kompletterande information kring förhållanden 

som har beskrivits i dokumenten kontaktades intendenten. Denne besvarade frå-

gorna eller vidarebefordrade frågorna till personer inom organisationen som 

kunde fylla i luckorna. 
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I småstadskommunen togs kontakt togs via telefon med en tjänsteman på kom-

munen och hen skickade önskade dokument via e-post till rapportförfattare två. 

Hen var senare behjälplig med kompletterande information via e-post och hen 

skötte all kontakt med rapportförfattaren. Den personliga kontakten med läraren 

medförde att kontakten med grundskolan förenklades då läraren även berättade 

om vår uppsats för grundskolans skyddsombud innan kontakten via telefon 

skedde. 

 

Förberedelser och tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Innan datainsamlingen kontaktades respondenterna via telefon och e-post (Bila-

ga 2). Därefter sände vi e-post med tillhörande informationsbrev till de totalt sex 

intervjupersonerna (två rektorer, två skyddsombud och två lärare), se bilaga 3 

för utsänt informationsbrev. I informationsbrevet fanns en länk till Arbetsmiljö-

verkets (AV) självskattningsverktyg (Arbetsmiljöverket 2014b) med instruktion 

om att utföra denna och att sända svaret med e-post till respektive studieledare 

innan intervjun genomfördes, se bilaga 4-9 för besvarade självskattningar. Rek-

torn, skyddsombudet och läraren i storstadsförorten svarade först på AV:s själv-

skattningsverktyg (Arbetsmiljöverket 2014b). Svaren från dessa tre respondenter 

utgjorde underlag för de kompletteringsfrågor som utarbetades till att bli våra 

intervjuunderlag till intervjuerna med samtliga sex respondenter. Intervjufrågor-

na anpassades delvis efter respondenternas yrkesroll, men också efter hur de 

svarat på självskattningen. Detta medförde att de två rektorerna fick ”rektorsfrå-

gor” under intervjun medan de fyra övriga fick intervjufrågor utformade speci-

fikt till skyddsombud och lärare, se bilaga 10, 11 och 12 för intervjufrågorna. 

Alla intervjuerna genomfördes i respektive skola i lokal som respondenten hade 

valt. Intervjuerna spelades in med respondenternas godkännande för att förbättra 

analysmöjligheterna och för att inte upptagande av anteckningar skulle störa in-

tervjuerna mer än nödvändigt. Block och penna användes dock vid behov för att 

skriva ner punkter som stöd för följdfrågor.  Intervjuerna inleddes med ett antal 
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frågor kring respondentens bakgrund och roll med mera för att få bakgrundsin-

formation och för att få en mer avslappnad stämning under intervjuerna. I de fall 

frågorna under intervjuerna missförstods eller inte uppfattades till fullo förtydli-

gade vi frågan för att få fram den information som besvarade temafrågan.  

4.6 Genomförande av dataanalys 

Resultatet (sifferbetyget) från arbetsmiljöverkets självskattningsverktyg (Ar-

betsmiljöverket 2014b) har vägts ihop tillsammans med svaren i de sex intervju-

erna till ett enhetligt omdöme om hur temafrågorna besvarats. Vi utvärderade 

alla intervjuerna i samma ordning som självskattningsverktygets teman avhand-

las. Analysen sammanfattades i en löpande text och det utmynnade i totalt tolv 

teman. Sammanfattningen skedde sedan i en löpande text och vårt mål var att få 

ett helhetsperspektiv över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) be-

drivs vid respektive vald grundskola. Textmängden för varje enskilt tema kan 

därför variera något. Vårt syfte med tolkningen av intervjusvaren var inte att ex-

akt se vad respektive respondent sagt då vi inte ansåg att detta var relevant och 

kopplat till vårt syfte och våra frågeställningar. Tolkningen gjordes av oss för att 

få ett helhetsperspektiv över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) be-

drivs vid respektive vald grundskola. Vid analysen valdes de citat ut som vi an-

såg vara signifikativa för en viss fråga. Det hade ingen betydelse vilken yrkes-

roll respondenten hade, utan det var istället vår bedömning om citatet var utmär-

kande för det aktuella temat. All datainsamling från skolmiljön skedde på re-

spektive skolenhet oberoende av varandra. Respektive grundskola hade endast 

kontakt med den ena av studiens författare, men respondenterna hade vetskap 

om att en liknande datainsamling pågick vid en annan grundskola.  

4.7 Etiska ställningstaganden  

Av hänsyn till dem som medverkar i en intervju är det brukligt att lova de inter-

vjuade anonymitet. Det är viktigt att den intervjuade känner att hen kan svara 

sanningsenligt och fritt utan att kunna identifieras i efterhand. Av denna anled-
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ning valde vi att inte ange vilka kommunala grundskolor som har besökts, eller 

att ange namnen på de intervjuade. Vårt syfte med vår studie var att besvara våra 

frågeställningar och vi ansåg att det inte är intressant för studiens resultat att 

ange grundskolornas namn och ort. De intervjuade personerna (rektorn, skydds-

ombudet och läraren) visste dock vilka tre som deltog på respektive grundskola. 

Detta hade naturligtvis varit möjligt rent teoretiskt att hemlighålla, men praktiskt 

skulle detta ha varit krångligt att genomföra. Ingen av de deltagande framförde 

önskemål om att vara anonyma vid sin egen grundskola vid våra kontakter med 

dem före, under eller efter intervjun. 

4.8 Studiens förväntade resultat 

Studiens syfte är främst att undersöka hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 

fungerar i två utvalda grundskolor. Vår förhoppning är att resultaten från studien 

ska kunna bidra till förbättringar av det nuvarande systematiska arbetsmiljöarbe-

tet i de studerade verksamheterna. En önskan är att uppsatsen även kan ligga till 

grund för fortsatt forskning gällande arbetsmiljöarbetet inom skolan genom att 

ge inspiration till nya frågeställningar som kan var relevanta att beforska. Vår 

förhoppning är också tt studiens resultat ska vara relevanta att beakta även ur 

mer generell mening vad gäller svårigheter att införa SAM i olika verksamheter 

och organisationer. 

 

Eller som Thurén (2007) utryckte det: ”Vetenskapen går ständigt framåt. Gårda-

gens sanningar är dagens osanningar. Och dagens sanningar kan likväl vara 

morgondagens osanningar”. 
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5. Resultat 

 

5.1. Ansvar, uppgifter och uppgiftsdelegering för arbetsmiljön i po-

licydokumentet  

De två kommunernas styrande dokument för arbetsmiljöarbetet är strukturerade 

på olika sätt. Detta resulterar i att innehållet i dokumenten vid en första anblick 

inte ser likadant ut för de två kommunerna. I handlingarna beskrivs hur arbets-

miljöarbetet ska utföras och gemensamt i de två kommunerna är att två doku-

ment tillsammans beskriver arbetsmiljöarbetets utformning. Det ena dokumentet 

beskriver huvudsakligen hur ansvar och uppgiftsfördelning ska ske i det syste-

matiska arbetsmiljöarbetet. I det andra dokumentet skildras huvudsakligen de 

forum som arbetsmiljöarbetet bedrivs i och de arbetssätt som påbjuds. Den störs-

ta skillnaden i dokumentationen är att storstadskommunens dokument innehåller 

kommunens arbetsmiljöpolicy, medan denna ligger i ett separat dokument i 

småstadskommunen. En annan skillnad är att småstadskommunens dokument 

klargör personalavdelningens ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket 

inte omnämns i storstadskommunens dokument.  

 

Uppgifterna nedan är hämtade ur de dokument som tillsammans beskriver re-

spektive kommuns arbetsmiljöledningssystem och som finns tillgängligt för 

kommunens anställda genom respektive kommuns intranät. För åskådlighetens 

skull presenteras empirin i form av en sammanfattning, där fokus har lagts på att 

lyfta fram de bitar som vi upplever vara mest relevanta för studien. Generellt 

visar granskningen att de två kommunernas policydokumentation för arbetsmil-

jöarbetet är likartat och att det endast är i detaljer som skillnader finns. 
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Gemensamt för arbetsmiljöledningssystem 

Innehållet i dokumenten ger sammantaget en klar bild över hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska bedrivas vad gäller vilka arbetsuppgifter som ska utföras 

och vilka som är ansvariga för arbetsmiljöuppgifterna utförs. Uppgiftsfördel-

ningen tydliggörs och instruktioner och dokument att använda vid denna finns. 

Även dokument och instruktioner som beskriver under vilka förhållanden dele-

gerade arbetsuppgifter ska återlämnas, och hur detta görs, finns med. Det be-

skrivs också att tillräckliga befogenheter, resurser och kunskap ska åtfölja de 

uppgifter som delegeras. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och de anställdas 

skyldighet att medverka i arbetsmiljöarbetet tydliggörs. Båda kommunerna po-

ängterar att riskbedömningar måste ske vid verksamhetsförändringar då dessa 

medför arbetsmiljökonsekvenser. Kommunerna beskriver också att SAM ska 

utvärderas årligen och var i organisationen de uppgifterna ska utföras. Hur ut-

värderingarna ska göras är inte beskrivet, men klart är att FHV-kompetens nor-

malt inte är med vid utvärdering av resultaten. 

 

Skillnader för arbetsmiljöledningssystem 

Instruktionerna för under vilka omständigheter delegeringar ska returneras skil-

jer mellan kommunerna. Småstadskommunen betonar att det är kompetensbrist 

som ska vara skälet till att delegeringar ska returneras, medan storstadskommu-

nen framhåller befogenheter och resurser som skäl. 

 

Kommunstyrelsens uppgifter 

I båda kommunerna framhålls att det är kommunstyrelsen som har det yttersta 

arbetsmiljöansvaret för den kommunala skolverksamheten och att kommunsty-

relsen har till uppgift att fördela arbetsmiljöuppgifterna vidare ner i organisatio-

nen. 
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Nämndens uppgifter 

Nämnden har till uppgift att se till att SAM genomförs i verksamheten och att 

delegera arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen. De ska vidare se till att det 

bedrivs en ekonomisk planering för arbetsmiljöarbetet och se till att en årlig 

uppföljning av SAM görs. 

 

Skillnader gällande nämndens uppgifter 

I småstadskommunen tydliggörs att en av nämndens uppgifter är att nämnden 

har till uppgift att se till att det sätts konkreta arbetsmiljömål. En annan uppgift 

som poängteras här är att nämnden ska se till att arbetsmiljökonsekvenserna be-

döms i samband med förändringar. Småstadskommunen trycker också på att 

SAM ska vara förebyggande och att uppföljningarna ska kontrollera att SAM 

fungerar vilket framgår av följande citat: "se till att förebyggande åtgärder i ar-

betsmiljön kan vidas genom att ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga bud-

getförslaget" och "se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsni-

vå och ute på "arbetsplatserna". 

 

I storstadskommunen lyfts det fram i dokumenten att nämnden har ansvaret att 

se till att "resurser, befogenheter och kompetens finns för att utföra uppdraget", 

"returnera arbetsmiljöfrågor till kommunstyrelsen som nämnden saknar befo-

genheter för" och "att kommunens samverkansavtal tillämpas". Skrivningen " att 

årligen följa upp arbetsmiljöarbetet och rapportera till arbetsgivardelegationen" 

kan tolkas som att uppföljningen i storstadskommunen primärt har andra mål än 

att förbättra SAM. 

 

Gemensamt för förvaltningens uppgifter 

I båda kommunerna är det förvaltningschefen som har ansvaret för att se till att 

arbetsmiljöarbetet inom skolförvaltningen och skolverksamheterna bedrivs en-

ligt de instruktioner som specificeras i dokumenten. Chefen ska i och med detta 
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uppdrag utföra en lång rad uppgifter, vilket bland annat innefattar att delegera 

arbetsmiljöuppgifter vidare till enhetschefer (rektorer). Förvaltningschefen ska 

även tydliggöra kraven på befogenheter, resurser och kompetens för de som har 

uppgifter i SAM. Andra viktiga bitar är att se till att lagstiftningen följs, att un-

dersökningar och riskbedömningar utförs i verksamheten och att se till att den 

övergripande planeringen för arbetsmiljöarbetet sker samt att planera ekono-

miskt för de åtgärder som placeras.  

 

Skillnader för förvaltningens uppgifter 

Skillnader att notera är att det i storstadskommunen uttryckligen sägs att förvalt-

ningschefen har i uppdrag "att returnera varje arbetsmiljöfråga som denne saknar 

befogenheter för till nämnden". I småstadskommunen betonas det tydligare att 

"förvaltningschefen ska verka för att tillräckliga resurser i form av personal och 

utrustning ställs till verksamhetens förfogande". På några punkter uppfattar vi att 

detaljnivån på de uppgifter som förvaltningschefen har ansvar för är större i 

småstadskommunen än i storstadskommunen. Exempel på sådana förtydligade 

uppgifter som chefen har ansvar för är att ta fram konkreta arbetsmiljömål, 

genomföra utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper, 

genomföra årlig skyddsrond och se till att medarbetare får en bra introduktion. 

 

Gemensamt för enhetens uppgifter 

I båda kommunerna är enhetschefens uppgifter likartade och de är väldigt lika 

de uppgifter som förvaltningschefen har. Skillnaden är att de är specificerade till 

enhetsnivån, vilket innebär att de är lite mer detaljerade i vad som ska utföras. 

 

Skillnader för enhetens uppgifter 

Även på denna nivå upplevs småstadskommunen ha en något noggrannare be-

skrivning på detaljnivån i beskrivningen av vad som ska utföras, precis som på 

förvaltningsnivån, men vi anser att det är små skillnader. 
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5.2 Samverkansavtal 

Nedanstående uppgifter är hämtade ur de samverkansavtal som tecknats mellan 

de lokala fackförbunden och respektive kommun. Dessa avtal reglerar formerna 

för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och beskriver framför allt de 

forum som inrättats för arbetsmiljöarbetet. De båda kommunernas samverkans-

avtal är likartade och beskriver i stort sett identiska samverkansformer i de båda 

kommunerna. För åskådlighetens skull presenteras informationen i form av en 

sammanfattning, där fokus lagts på de bitar som vi ansett mest relevanta för stu-

dien. 

 

Allmänna uppgifter 

Avtalen beskriver organisationernas mål, arbetssätt och rutiner. De innehåller 

information om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och beskri-

ver vad som ska utföras och hur det ska rapporteras. Samverkansgrupper är in-

rättade på kommun-, förvaltnings- och enhetsnivå (i storstadskommunen) för att 

arbetsgivare och anställda ska kunna samverka kring frågor som rör medbe-

stämmande och arbetsmiljö. Dessa samverkansgrupper är också övergripande 

organ för arbetsmiljöarbetet och finns på kommun- och förvaltningsnivå i båda 

kommunerna. I storstadskommunen finns samverkansgrupp även på enhetsnivå, 

vilket inte inrättats i småstadskommunen då styrdokumenten sagt att detta är 

valfritt här. Varje inrättad samverkansgrupp är också en skyddskommitté. Ge-

nom skyddskommittén samverkar chefen för respektive organisatorisk nivå med 

de fackliga organisationerna i arbetsmiljöarbetet. Avtalen ställer också krav på 

att medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar ska ingå som en del i samverkan och 

beskriver detaljerat hur dessa ska utföras och vilken typ av frågor som ska be-

handlas.
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Skillnader i samverkansavtalen 

Dokumenten i kommunerna beskriver vilka faktorer som ska vara uppfyllda för 

att god samverkan ska kunna sägas råda på delvis olika sätt. I stort sett handlar 

det om att tydliga mål för verksamheten måste finnas, delegeringen av uppgifter 

och ansvaret ska vara tydligt, ledarskap med helhetssyn och vilja att samverka 

ska finnas. Skillnaderna ligger mer i ordval och hur detta uttrycks, vilket kan 

exemplifieras av nedanstående sätt att uttrycka ungefär samma sak: 

 

Ledarskapet ska uppvisa en helhetssyn gällande koncern, organisation, verksam-

het, personal och resurser. 

 

Ett ledarskap med en helhetssyn på verksamhet, anställda, organisation och resur-

ser. 

 

Ur arbetsmiljösynpunkt är det intressant att notera att småstadskommunen po-

ängterar att ett aktivt arbete med uppföljning ska bedrivas, medan storstads-

kommunen poängterar att arbetsmiljön ska vara god. 

 

Enhetsnivå 

Samverkansgrupp på enhetsnivå finns endast inrättad vid storstadskommunens 

skolenhet. Gruppen är sammansätt av lokalombud, skyddsombud och rektor. 

Den har till uppgift att genomföra och följa upp det systematiska arbetsmiljöar-

betet i verksamheten, samt rapportera lägesbeskrivning, med resultat av kart-

läggning och riskbedömning, till samverkansgruppen på förvaltningsnivå". Ex-

empel på frågor som behandlas i samverkansgruppen: är arbetstidsförläggning, 

arbetsinnehåll, arbetsorganisation, planer inom verksamhetsområdet, uppfölj-

ning av sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud, arbetsmiljörutiner med mera. 

Lokalt diskuteras arbetsmiljö på arbetsplatsträffar (APT), i medarbetarsamtal 

och på samverkansmöten (skyddskommitté). På APT behandlas frågor av löpan-

de, utvecklande och uppföljande karaktär. På dessa möten är alla lärare inbjudna 
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men FHV saknas. Formen för hur APT ska bedrivas är tydligt beskriven, från 

inbjudan till dokumentationskrav och hur frågor ska föras vidare i organisatio-

nen vid behov. Medarbetarsamtalet beskrivs som ett planerat och strukturerat 

samtal mellan chef och medarbetare där de tillsammans går igenom mål, upp-

drag och arbetssituation. 

 

Förvaltningsnivå 

I samverkansgruppen på förvaltningsnivå behandlas förvaltningens rutiner, pla-

ner, verksamhetsplanens mål, budget och uppdrag och övriga ärenden där 

nämnd/styrelse ska fatta beslut. Samverkansgruppen ska också i egenskap av 

skyddskommitté planera, kontrollera, analysera och följa upp det systematiska 

arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen, samt följa upp samverkansavtalets till-

lämpning på enhetsnivå. Den har också i uppgift att rapportera det systematiska 

arbetsmiljöarbetet till samverkansgruppen på kommunnivå. Exempel på arbets-

uppgifter som samverkansgruppen har att utföra på denna nivå är analys av en-

heternas lägesbeskrivningar, upprättande av arbetsmiljörutiner, planer inom 

verksamhetsområdet, verksamhetsorganisation, uppföljning av sjukfrånvaron, 

arbetsskador och tillbud med mera. Samverkansgruppen är sammansätt av fack-

liga ombud, skyddsombud, förvaltningschef och förvaltningsjurist. (Uppgifter 

från kontaktpersoner) 

 

Kommunnivå 

I samverkansgruppen på kommunnivå behandlas frågor som till exempel över-

gripande policydokument, planer, riktlinjer, verksamhetsplanens mål, budget 

och uppdrag, förvaltningsövergripande frågor, ärenden där kommunstyrelsen 

ska fatta beslut med mera. I egenskap av skyddskommitté har samverkansgrup-

pen till uppgift att planera, kontrollera, analysera och följa upp det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i kommunen. Exempel på arbetsuppgifter som samverkans-

gruppen har att utföra på denna nivå är planering och utveckling av arbetsgivar-
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politiken, planering av företagshälsovårdens inriktning, omfattning och löpande 

uppföljning, analys av förvaltningarnas lägesbeskrivningar av arbetsmiljön, upp-

följning av sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud, uppföljning av verksamhets-

förändringar med mera. Samverkansgruppen är sammansätt av kommundirektö-

ren, HR-chef och samtliga fackliga ordföranden. (Uppgift från kontaktperson) 

5.3 Jämförelse av styrdokument och organisering 

Likheter 

De två kommunernas samlade arbetsmiljödokumentation innehåller till stor del 

samma information, men de är skrivna på olika sätt och fokuserar olika mycket 

på olika områden. De uppgifter som ska utföras och av vem är i stort sett de-

samma i båda kommunerna, men i och med att dokumenten är olika utformade 

är det svårt att upptäcka vid en första anblick. 

 

Skillnader 

Uppgiftsfördelningen är mer detaljerat beskriven i småstadskommunen än för 

storstadskommunen. Detta exemplifieras bland annat av att även personalavdel-

ningens uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet är beskrivet i småstads-

kommunen. Även ansvars och uppgiftsnivåerna är mer detaljerat beskrivna då 

chefers uppgifter skiljts ut från övrig nämnd och styrelse. Småstadskommunen 

framhåller oftare behovet av riskbedömningar vid organisationsförändringar och 

har även detta specificerat i uppgiftsbeskrivningen för förvaltningschefen till 

skillnad från storstadskommunen. 

 

Småstadskommunen är ensamt om att beskriva vad som gäller angående 

straffansvar i samband med uppgiftsdelegering. I storstadskommunens doku-

ment finns en modell för kvalitetssäkring av arbetsmiljöarbetet som de valt att 

arbeta efter, vilket saknas i småstadskommunen. Modellen beskriver översiktligt 

vad som ska göras i sju punkter: mål, planering, ledning, styrning, undersökning, 
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analys och uppföljning. I mallen redogörs vem som är ansvarig för dessa mål i 

organiseringen av arbetsmiljöarbete i storstadskommunen.  

5.4 Intervjuer 

Intervjuerna med rektorerna, skyddsombuden och lärarna gav tillsammans med 

analys av dokumenten en tydlig bild av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 

bedrivs i de två utvalda grundskolorna. Samtliga sex respondenter har arbetat 

minst tio år eller längre tid inom skolan. Rektor för skolan i storstadskommunen 

var dock ny sedan cirka sex månader i rollen som rektor på den undersökta en-

heten, men hade arbetat som rektor i andra kommuner sedan drygt tio år. I de 

fall en respondent har en avvikande uppfattning eller vid ett specifikt citat har vi 

skrivit yrkesroll. Resultaten från intervjuerna redovisas utifrån självskattnings-

enkätens teman nedan. 

 

Under intervjuernas gång blev det klart för oss att självskattningsformulärets 

(Arbetsmiljöverket 2014b) frågor var svåra för lärare och skyddsombud att tolka 

och besvara, vilket medförde att de ibland missförstått den fråga som besvarats. 

Detta medförde att det avgivna svaret i detta fall inte gällde just den aspekt av 

arbetsmiljön som frågan avsåg. I dessa fall stämde alltså inte resultatet på enkät-

svaren med vad som framkom i intervjuerna. Rektorerna, som har ansvaret för 

uppgifterna har genomgående betygsatt det som frågorna avsåg, enligt vår tolk-

ning. Vid analysen av resultaten lade vi därför fokus på rektorsintervjuerna me-

dan intervjuer med lärare och skyddsombud i huvudsak användes för att kontrol-

lera/ spegla om deras bild av arbetsmiljöarbetet överensstämde med rektorernas 

eller pekade i någon annan riktning. 

 

Tema samverkan 

Respondenterna var överlag positiva till hur samverkan fungerade och de rutiner 

som fanns med samverkansmöten och skyddsronder, men uppfattningen var ge-
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nerellt att åtgärder tar ibland lång tid att få genomförda, speciellt om det rör 

byggnadsproblem och den fysiska miljön. Båda skyddsombuden påtalade pro-

blemet med att det tog tid att få saker åtgärdade eller som ett skyddsombud ut-

tryckte det: 

 

Man skulle ha med en egen verktygslåda, som lärare. Det tar ju en vecka att fixa 

annars för dem som ska ordna det. 

 

Även rektorerna framhöll detta som ett stort och återkommande problem. Rekto-

rerna såg det även som en svårighet att de inte hade kontrollen över när åtgär-

derna av de fysiska arbetsmiljöproblemen löstes och inte kunde prioritera ord-

ningen för dem. Detta låg under en annan kommunal förvaltning och en rektor 

upplevde processen som byråkratisk och krånglig. Båda rektorerna framförde att 

det skulle behövas en övergripande roll som driver på att arbetet blir utfört så att 

problemen blir åtgärdade. Lärarna deltar på arbetsplatsträffarna (APT) i arbets-

lagen och där diskuterar personalen olika arbetsmiljöproblem och redovisar se-

dan arbetsmiljöproblemen till rektorn, som tillsammans med de fackliga företrä-

darna tittar på dessa. Båda skyddsombuden berättade att de deltog i skyddsron-

der och hade samverkansgrupp i det lokala arbetsmiljöarbetet. De uppgav att 

arbetsmiljöarbetet fungerade bra på skolan, men tyckte att åtgärder skulle kunna 

gå snabbare. Samverkan fungerade bra via APT och skyddsronderna och infor-

mationen var tillräcklig. 

 

Tema arbetsmiljöpolicy 

Även arbetsmiljöpolicyn får ett högt betyg av respondenterna, men i intervjuer-

na framkommer det även att det är oklart vad begreppet arbetsmiljöpolicy inne-

bär och vad den ska innehålla. Vid en av grundskolorna saknas en egen rutin 

kring arbetsmiljöpolicyn, men kommunen har en däremot. 
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Tema rutiner 

De rutiner som genomförs fångar inte upp de psykosociala riskerna, anser ett av 

skyddsombuden och hen är inte delaktig i att utarbeta åtgärdsförslag. De åtgär-

der som föreslås sänker inte riskerna till acceptabel nivå (gäller främst de 

psykosociala riskerna), anser samma skyddsombud. Övriga respondenter ger 

höga siffror i självskattningsverktyget (Arbetsmiljöverket 2014b) gällande ruti-

ner. Intervjuerna visade brister vid den ena grundskolan då skriftliga rutiner för 

uppgiftsdelegering från rektor till lärare saknades där. Detta upplevdes av rek-

torn som ett problem för framför allt ämnena slöjd och naturorientering (NO) då 

dessa ämnen innehåller flera påtagliga riskkällor, som till exempel maskiner och 

kemikalier. För att kunna hantera dessa riskkällor i undervisningen på ett säkert 

sätt ställs speciella krav på dessa lärares kompetenser. Ett av skyddsombuden 

upplevde att de rutiner som finns för riskbedömning inte fungerar för att före-

bygga hot och våld. Vid den andra valda grundskolan uppgav rektorn att det 

fanns utförliga rutiner för slöjd och NO. Om det fanns någon rutin för att före-

bygga hot och våld vid samma skola är oklart då detta inte fördes på tal av nå-

gon respondent vid den aktuella skolan. Både kyddsronder och APT genomförs 

på de båda grundskolorna. 

 

Tema uppgiftsfördelning 

En rektor anser att hen har stora befogenheter att fördela uppgifter enligt lagen, 

men påpekade att: 

 

Resurser kan jag dock inte påstå att jag har. Jag har ju en budget att följa. Om luf-

ten är dålig, görs mätningar, fast då drabbas budgeten. Får minska på något annat 

håll, vanligtvis på läromedlen. 

 

Hen var dock nöjd och litade på de kunskaper som fanns hos NO-sektionen samt 

slöjden. Vid den andra grundskolan visade intervjun av rektorn att det förhöll sig 
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precis tvärtom inom dessa skolämnen. Ett stort problem är att behörig slöjdlärare 

inte gått att få tag på, vilket medför att de arbetsmiljöuppgifter som rektorn vill 

delegera inte kan tas emot på grund av kompetensbrist. Rektorn har i nuläget 

arbetsmiljöansvaret för träslöjden trots att hen saknar kompetens för det. De två 

lärarna gav en likartad bild av uppgiftsfördelningen av det systematiska arbets-

miljöarbetet på respektive grundskola. Ena läraren kommenterade ”Inte en sus-

ning om detta” och den andra läraren kommenterade om uppgiftsfördelningen 

fungerar ”Vet inte, men hoppas att det är så”.  

 

Tema arbetstagarnas kunskaper 

Arbetstagarnas kunskaper om arbetsmiljön hålls inte aktuella och skulle behöva 

fräschas upp. Flera av respondenterna uppger att de inte får någon fortbildning, 

vilket även ett skyddsombud uttryckte: 

 

Ingen fortbildning här. Gick själv en kurs på universitet för ungefär femton år se-

dan. Ingen utbildning för övriga, inte en tillstymmelse. 

 

Vid samma grundskola har dock, enligt rektorn, hen som är ansvarig på NO-

sektionen gått en utbildning i Göteborg. Utbildningen var vid ett flertal tillfällen 

med hemarbete däremellan. Rektorn vid den andra grundskolan menar att till-

räckliga kunskaper om att förebygga ohälsa i form av stress och hot och våld 

saknas i verksamheten. Vad gäller introduktion för de nyanställda framgår det av 

intervjuerna att här finns de största bristerna och här verkar det inte finnas någon 

introduktion om verksamheten i stort, eller om det systematiska arbetsmiljöarbe-

tet (SAM). En av kommunerna har dock en allmän introduktion, men om SAM 

ingår i denna vet inte rektorn. Vi den andra grundskolan pågår nu arbetet med att 

införa en allmän introduktion för nyanställda. 

 

Tema undersökning och riskbedömning 
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Riskbedömningen missar helt de psykosociala problemen. Arbetsbelastning och 

den stökiga miljön i skolan och stökiga lektioner tar mycket kraft och ork påpe-

kade ett av skyddsombuden och rektorn vid samma skola påpekade: 

 

På det stora hela så är det nog inte så att vi har gjort några som helst kartläggning-

ar av vilka risker som finns på skolan. Det arbetet har vi ju aldrig genomfört. 

 

En respondent påpekade att det saknas handledning och önskar ha hjälp av ett 

proffs och att det är luddigt vem som undersöker och gör riskbedömningen. 

Riskgranskningen sker inte på ett effektivt sätt och kompetens saknas, uppgav 

samma respondent. Ett av skyddsombuden menade att det inte skedde mycket 

riskbedömning på deras grundskola, mer på förskolan och menade att det finns 

problem såsom: 

 

Vi ska vara maximalt tjugofem elever, men är kanske uppåt trettio i klassen. Vi 

kör på ändå. Det är ju ett arbetsmiljöproblem, många på liten yta. Ljus och ljud är 

ju också viktiga saker. 

 

Båda lärarna saknade kunskap om hur riskbedömningen gick till och var osäkra 

på vilka personer som deltog i denna och i skyddsronder. 

 

Tema utreda ohälsa, olycksfall och tillbud 

Vid frågan om ohälsa, olycksfall och tillbud utreds berättade en rektor att det är 

vissa problem med tillbudsrapporteringen och att personalen ska skriva tillbuds-

rapport, men att det inte alltid sker. Personalen ”tycker att det är jobbigt” och 

slarvar med att skriva menar hen. Detta är ett problem för om de inte skriver en 

rapport får ju inte jag reda på det. Skyddsombudet vid samma grundskola upp-

gav dock att personalen skrev rapporter och att de fick hjälp att skriva av arbets-

plastombudet. Vid den andra skolan upplever skyddsombudet att det inte är ba-
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lans mellan krav och resurser för lärare och att detta orsakar problem med den 

psykosociala arbetsmiljön (överbelastning). Samma skyddsombud anser även att 

skolan behöver bli bättre på att ta tag i utagerande elever. Skyddsombudet upp-

lever att det är för mycket blanketter att fylla i, vilket skapar tidsbrist. En av lä-

rarna nämner också att dokumentationen är belastande och uppgav: 

 

Folk har varit hemma på grund av mycket arbete, främst dokumentationen. Det 

har varit utredningar på detta. De har fått hjälp av företagshälsovården. 

 

Tema åtgärder och handlingsplan 

Rektor upplevde att det i samband med skyddsrond ibland togs fram åtgärder där 

det upplevs som att föreslagen åtgärd inte kommer att avhjälpa bristen. Hen ex-

emplifierade med att ett par fönster där det regnat in under åratal. Åtgärden blev 

att kontakta fastighetsskötsel fast denna åtgärd redan prövats i åratal utan att det 

har hjälpt. Rektors känsla var att de flesta problem åtgärdas men att några aldrig 

blir åtgärdade. Kontroll av åtgärder sker, men det är inte alltid åtgärdsförslagen 

resulterat i att bristerna försvunnit. Rektorn menade att skolan är beroende av 

andra för att rätta till brister inom de områden de själva saknar kontroll över. 

Dessa synpunkter är något som återkom i våra intervjuer flera gånger och av fle-

ra respondenter. De åtgärder, främst gällande den fysiska miljön, som ligger på 

en annan kommunal enhet tar längre tid att åtgärda, eller som ena rektorn sa: 

 

Ofta blir åtgärderna gjorda i tid. Alltid när vi är ansvariga själva. Inte när det lig-

ger på serviceförvaltningen. Ett dilemma att jag har ansvaret, men jag kan inte 

tala om för den andra förvaltningen.  

 

Liknande resonemang fördes även av den andra rektorn ”Det skulle behövas en 

sådan övergripande roll som driver på att arbetet blir utfört”. På frågan om 

grundskolan gjorde någon uppföljning av åtgärder svarade ett av skyddsombu-

den "käre värld hur skulle vi ha tid med det”. 
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Vad gällde det förebyggande arbetet uppgav en rektor att detta arbete ”handlar 

mycket om organisation och stress, vilket ju är ohälsa”. Hen uppgav att hen 

gjorde en plan så fort datumen kom för de nationella proven. Detta för att mins-

ka stressen och arbetsbördan för lärarna. Rektorn diskuterade även planen med 

facken ”Räcker det med tio veckor för att rätta proven? Behöver någon mer?” 

 

Tema uppföljning av SAM-arbetet 

Både rektorn och skyddsombudet vid den ena grundskolan saknade kännedom 

om att det utfördes någon form av uppföljning av SAM-arbetet. Eller som rek-

torn på grundskolan formulerade sig: 

 

Kan inte tänka mig att det görs någon årlig uppföljning. Vi har ju APT och slöj-

den och NO-sektionen gör ju sitt hos oss. Ingen uppföljning görs dock för att kol-

la upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jag vet ju dock att det sköts. 

 

Skyddsombudet vid samma grundskola var av samma åsikt ”Det görs ingen årlig 

uppföljning. Inte vad jag vet eller sett”. På den andra skolan görs årlig uppfölj-

ning av SAM i samband med skyddsronden då de inblandade diskuterar om ar-

betsmiljöarbetet görs på rätt sätt. Uppföljningen består enligt rektorn av kontroll 

av att befintliga rutiner utförs enligt instruktionerna. Samtliga respondenter på 

denna enhet gav också uppföljning ett högt betyg i enkäten. 

 

Tema extern sakkunnig hjälp 

Den ena rektorn uppgav att företagshälsovården (FHV) i stort sett endast utnytt-

jas retroaktivt i dagsläget och ” att det kostar skolan pengar att köpa expertkom-

petens, vilket gör att det inte sker hur som helst”. Att ekonomin utgjorde ett pro-

blem konstaterade även den andra rektorn, även om hen ibland anlitade FHV för 

att mäta luftkvalitén och kontroll av ventilationen. Att ekonomin är ett problem 
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konstaterade hen tidigare i samband med frågan om uppgiftsfördelningen, vilket 

vi även citerade. Under intervjun och vid frågan om extern sakkunnig hjälp upp-

gav hen dock att FHV anlitades mycket, främst vid psykosociala problem. Lära-

ren vid samma grundskola pratade också om just psykosociala problem och att 

FHV då var ett stöd och när FHV användes: 

 

Vid rehab, vid psykosociala problem, sådana som jobbar för mycket. Överbelas-

tade. Det sker på rektorns delegation, alternativt att kommunens personalenhet 

fixar det. 

 

Den andra läraren gav ett liknande svar i sin intervju och hen sa: 

 

FHV finns för att prata med om man mår dåligt psykiskt eller om man varit med 

om hot eller liknande. Vet inte vilken kompetens man kan förvänta sig av FHV? 

 

Det ena skyddsombudet konstaterade att FHV inte deltar i någon riskgranskning 

eller uppföljning av SAM och att det inte finns någon riskgranskningskompetens 

i verksamheten. Hen menade också att kvaliteten sjunker i verksamheten när inte 

riskerna lyfts upp. Den generella bilden vi fick i våra samtal med respondenterna 

var att extern sakkunnig hjälp i form av företagshälsovården främst utnyttjas ret-

roaktivt och inte i förebyggande syfte. Någon annan form av extern sakkunnig 

hjälp än företagshälsovården (FHV) utnyttjades inte på någon av de två grund-

skolorna. 

 

 

Vid intervjun med rektorn ställdes frågan "Hur upplever du arbetsmiljön för rek-

torer?" Rektorn i storstadskommunen svarade "Den är extremt svår, det är stres-

sig, det är mycket hot och det finns för lite resurser för att kunna delegera delar 

av uppdraget". På följdfrågan om hur hen upplevde om det är möjligt att göra ett 

bra jobb under de förhållanden som råder svarade samma rektor "Det är svårt att 
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bedriva kvalitet på alla områden som jag ansvarar för. Jag skulle nästan vilja 

säga att det är omöjligt". 

 

Rektorerna vid de två utvalda grundskolorna ansåg båda att deras viktigaste 

uppdrag bestod av att vara pedagogisk ledare för verksamheten, vilket även 

skollagen tydligt säger. Under intervjuerna framkom även att rektorerna också 

fungerar som: personalchef, ekonomiansvarig, ansvarig för marknadsföring, ar-

betsmiljöfrågor, fastighetsfrågor, rekrytering och kompetensutvecklingsfrågor. 

Rektorerna påpekade att de olika uppgifter som en rektor ansvarar för, hanteras i 

ett företag av ett flertal personer inom respektive område. Den bild vi fick i vår 

kontakt med rektorerna på de två utvalda grundskolorna var att en rektors ar-

betsdag innebär ett högt tempo. I intervjuerna framhävde de två rektorerna vik-

ten av att ha förmågan att prioritera för att arbetet skulle fungera och en rektor 

uttryckte: 

 

Det är svårt för en rektor att bedriva kvalitet på alla områden och de områden jag 

ansvar för. Jag skulle nästan vilja säga att det är omöjligt och vår arbetssituation 

är mycket pressande. Rektorer byter ofta jobb. Kan vara ett symptom på känsla av 

otillräcklighet. Den psykosociala arbetsmiljön är det område där arbetsmiljön har 

störst problem. 

 

Arbetsmiljöverket har under det senaste året utfört inspektioner av skolor ute i 

landet och deras pressmeddelande (Arbetsmiljöverkets 2014) stöder den bild vi 

fick i våra intervjuer med rektorerna. Arbetsmiljöverket konstaterade i sin första 

rapport bland annat: 

 

Vår bild är att både lärare och rektorer har väldigt mycket att göra ute på skolorna. 

Det kan leda till skadlig stress och i förlängningen till att människor blir sjuka. 

Men vi ser också att det på många håll pågår ett målmedvetet arbete med att risk-
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bedöma och åtgärda detta, som lagen kräver. Annars hade kraven blivit fler från 

vår sida. 

 

Att rektorer har en hög arbetsbelastning konstaterade Arbetsmiljöverket (Ar-

betsmiljöverket 2011b) även vid en inspektion av samtliga kommu-

ner/stadsdelar/ utbildningsförvaltningar i Västra Götalands län och Hallands län 

under 2009 och 2010. Förutom hög arbetsbelastning, ohälsa och stress bland 

rektorer ställde Arbetsmiljöverket efter sin inspektion krav på förvaltningarna att 

prioritera bland arbetsuppgifterna och se till att rektorn kan få avlastning i sitt 

arbete. Rektorerna saknade i många fall stödresurser såsom till exempel admi-

nistrativt stöd och juridiskt stöd, stöd i personalfrågor, ekonomi och teknik samt 

förfogande till handledning, vilket Arbetsmiljöverket ansåg att många förvalt-

ningar hade ett behov av att se över. Vid inspektionerna framkom även att rekto-

rernas arbetsuppgifter och ansvarområden inte alltid var tydliga och ett frekvent 

förekommande förbättringsområde när det gällde rektorernas arbetsmiljö var 

varit att tydliggöra innehållet i arbetsuppgifter och ansvarområden. 

 

5.5 Praktiskt arbetsmiljöarbete 

Det praktiska arbetsmiljöarbete som utfördes i de båda studerade grundskolorna 

ser likartat ut, vilket inte är överraskande med tanke på de stora likheterna i 

kommunernas interna styrdokument. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i de forum och 

med de verktyg som föreskrivs i styrdokumenten. Det betyder att arbetsplatsträf-

far (APT) är det forum där löpande arbetsmiljöfrågor kommer upp och diskute-

ras bland skolpersonalen. APT hålls en gång i månaden och är ett diskussionsfo-

rum som leds av rektorn på båda skolorna. Detta forum borgar för att det en re-

gelbunden demokratisk dialog mellan chefer och medarbetare, vilket ger en god 

förutsättning för att kommunikationen mellan parterna blir effektiv (Gustavsen 

19992). Vid APT diskuteras alla lokala samverkansfrågor, vilket betyder att ar-



 

 

58 

betsmiljöfrågorna blandas med andra samverkansfrågor. Personalsammansätt-

ningen på APT är sådan att all skolpersonal deltar, vilket medför att lärare är i 

stor majoritet. I storstadskommunen tas arbetsmiljöfrågor som väcks vid APT 

vidare till samverkansgruppen på verksamhetsnivå, men detta sker inte i små-

stadskommunens skola eftersom den saknar detta forum. I den lokala samver-

kansgruppen på storstadsskolan medverkar en facklig representant för de an-

ställdas respektive fackförbund tillsammans med rektor och skyddsombud. Den-

na grupp är skolans lokala skyddskommitté, men samverkansgruppen behandlar 

även många frågor som inte är renodlade arbetsmiljöfrågor. 

 

De verktyg som används för att aktivt kartlägga arbetsmiljöproblem i de stude-

rade skolverksamheterna är en medarbetareenkät och medarbetarsamtal, men 

framförallt utförs skyddsronder. Skyddsronderna utförs av en liten grupp på re-

spektive skolenhet och de utgår ifrån en checklista där vanliga arbetsmiljörisker 

i verksamheten undersöks. I småstadskommunen utförs skyddsronder cirka två 

gånger per termin och vid dessa medverkar skyddsombud, elevskyddsombud, 

fastighetsskötare och representanter från de två lärarfacken. I storstadskommu-

nen sker skyddsrond en gång per år och gruppen är likadant sammansatt, men 

även rektorn och den intendent som avlastar rektorn med vissa arbetsmiljöfrågor 

deltar. Vid skyddsronden i storstadskommunens skola kontrolleras arbetsmiljön 

med avseende på "planer och rutiner", "lokaler", "maskiner och övrig utrust-

ning", "miljö", "utemiljö", "brandskydd" och "allergi". Vid ronden protokollförs 

de brister som upptäcks och en ansvarig utses för att rätta till de upptäckta bris-

terna. Enligt checklistan ska även prioritering av problem göras. Vid skyddsron-

derna medverkar ingen person med specialistkompetens inom arbetsmiljöområ-

det vid någon av enheterna och vid småstadskommunens skola medverkar inte 

heller rektor vid ronden. 
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Medarbetarenkäten utförs en gång om året i båda kommunerna. Den innehåller 

ett fyrtiotal frågor om hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation ur olika 

perspektiv. Enkäten sammanställs centralt och resultaten återkopplas till rektor 

som diskuterar utfallet med personalen på APT. På storstadsskolan användes 

resultaten av medarbetarenkäten för att formulera kommande års arbetsmiljö-

mål, vilket innebar att de områden där skolan uppvisade sämre resultat än övriga 

skolor i kommunen blev prioriterade. Resultaten av skyddsronden fick här inget 

genomslag för prioritering av arbetsmiljöarbetet. Ingen av de två verksamheter-

na har använt skyddsrondsprotokollen som underlag för att göra noggrannare 

granskningar av upptäckta risker. På storstadskommunens skola sammanfattar 

den lokala samverkansgruppen det årliga arbetsmiljöarbetet och rapporterar det-

ta till skolförvaltningen. De utarbetar även kommande års lokala arbetsmiljö-

plan. I småstadskommunen är det rektorn som utför sammanställningen av ar-

betsmiljöarbetet och rapportering sker sedan till förvaltningsnivå. 

 

Båda skolverksamheterna har tillgång till företagshälsovård (FHV) som stöd i 

arbetsmiljöarbetet. Denna används uteslutande retroaktivt på de båda enheterna 

vid till exempel rehabilitering eller när någon mår dåligt av arbetssituationen. 

FHV deltar i dagsläget inte i det förebyggande arbetet. Rektorerna berättade att 

det kostar mycket pengar för verksamheten att anlita FHV, då skolenheten debi-

teras vid varje enskilt tillfälle som FHV anlitas. Hur det praktiska arbetsmiljöar-

betet utförs på förvaltningsnivå och de hierarkiska nivåerna ovanför inom kom-

munen har av tidsbrist inte undersökts i studien. 
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6. Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Det samlade intrycket av de resultat som framkommit under arbetet med denna 

studie är att respondenterna tyckte att det mesta i arbetsmiljöarbetet fungerar. 

Att respondenterna före intervjuerna överlag gav höga betyg åt verksamhetens 

SAM tyder på att de hade en positiv bild av det SAM som bedrivs. Detta kan 

verka motsägelsefullt eftersom samtliga respondenter i studien också påpekade 

att det finns många olösta arbetsmiljöproblem i verksamheterna. Vid intervjuer-

na framkom det att ingen av respondenterna hade funderat över om det arbets-

miljöarbete som utförs verkligen minskar riskerna för ohälsa och olycksfall. Det 

förefaller som att de tror att det arbetsmiljöarbete som i dagsläget utförs är det 

enda som kan göras för att hantera de arbetsmiljöproblem som finns. Ingen av 

respondenterna har ifrågasatt om detta arbete bedrivs på ett effektivt sätt och 

med effektiva metoder och varför skulle de göra det? Den som har mest arbets-

miljökunskap (rektorn i storstadskommunens skola) av de personer som inter-

vjuats i studien har vid några tillfällen spridda över åren genomgått en intern 

tvådagarsutbildning i arbetsmiljökunskap för chefer. I storstadskommunen har 

skyddsombuden fått erbjudande om att gå samma tvådagarsutbildning medan de 

intervjuade lärarna på enheterna inte har fått någon utbildning alls. Kunskapen 

om arbetsmiljöarbete är sannolikt lika dålig på förvaltningsnivån då kraven är att 

förvaltningschefen i storstadskommunen måste ha genomfört den ovan nämnda 

tvådagarsutbildningen för mindre än fem år sedan. Den minimala utbildning i 

arbetsmiljökunskaper och arbetsmiljöarbete som aktörerna i de studerade sko-

lornas SAM har medför att ingen av dessa aktörer rimligen kan se att det finns 

alternativ till det arbete som bedrivs.  
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Studien visar att det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs i båda de stude-

rade skolorna brister i systematik. Den bristande systematik och de brister i or-

ganisatoriskt lärande som identifierades i studien av Olsson (2011) är påtaglig 

även på de två skolorna i denna studie. Detta exemplifieras bland annat av att 

tillbudsrapportering visserligen gjordes, men att tillbuden tidigare bara samlats 

ihop och skickats till förvaltningen utan att dessa hade analyserats i skolverk-

samheten. I och med det uppnås inget organisatoriskt lärande från tillbudsrap-

porteringen, Bristen på systematik kring tillbudsrapporteringen på den andra 

skolenheten var också påtaglig då rektor och skyddsombud hade olika uppfatt-

ningar om huruvida tillbud rapporterades eller inte. Avsaknaden av introduktion 

på de två undersökta skolorna utgör ytterligare tecken på bristande systematik i 

arbetsmiljöarbetet då det lämnar arbetstagarna i en utsatt situation med dåliga 

arbetsmiljökunskaper (L 'Estrade & Starborg 2008). Inte heller målstyrningen av 

arbetsmiljöarbetet genomförs med systematik då målen som sätts upp inte får 

genomslag i utvärderingar av prestation.  

 

De brister som Frick & Johansson (2013b) visar på som vanliga i kommuners 

SAM återfinns även i de studerade verksamheterna. Det betyder att det SAM 

som bedrivs på enheterna karakteriseras av att (I) det utförs i form av rutiner, 

men att dessa i viss utsträckning brister i innehåll, (II) de som har uppgifter i 

SAM saknar en eller flera av följande förutsättningar: tillräcklig kunskap, resur-

ser, tid och befogenheter, (III) arbetstagarnas arbetsmiljökunskaper är otillräck-

liga och (IV) SAM bedrivs med ineffektiv målstyrning. Sammanfattningsvis pe-

kar resultaten på att det SAM som vi funnit i de två studerade verksamheterna 

inte bedrivs fullt integrerat i verksamheternas styrsystem. Arbetsmiljömålen är i 

praktiken underordnade verksamhetsmålen och arbetsmiljöarbetets inverkan på 

verksamhetens resultat är inte uppmärksammad. 
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I de grundskolor som har ingått i denna studie fanns de tydligaste bristerna i pa-

ragraferna § 6, § 8 och § 11 i föreskriftens (AFS 2001:01), men tydliga brister 

fanns även i § 3, § 7 och § 12. De största bristerna i det praktiska arbetsmiljöar-

betet gäller hur riskgranskningar av verksamheten utförs (§ 8) och hur SAM ut-

värderas (§ 11). Båda dessa brister är som vi ska visa nedan direkt kopplade till 

den arbetsmiljökunskapsbrist (§ 6) som råder hos alla aktörer med uppgifter i 

verksamheternas SAM. 

 

Det sätt på vilket riskbedömningen sker på i dagsläget fångar inte alla väsentliga 

verksamhetsrisker då varken skyddsrond eller medarbetarenkät är utformade på 

ett sätt så att organisatoriska risker (latenta förhållanden) ska kunna identifieras. 

Skyddsrondernas upplägg med en checklista som följs gör att listans punkter 

följs och att eventuella risker upptäcks, men om någon punkt saknas på listan 

blir inte denna punkt riskgranskad. En annan nackdel är att det är svårt att upp-

täcka om en rutin för att åtgärda en risk, verkligen är rätt utformad och fungerar. 

Citatet från rektorn som redovisas i resultatdelen där denne sade sig aldrig ha 

varit med om att kartlägga alla risker i verksamheten tyder på att nuvarande risk-

inventeringar utifrån skyddsrond och medarbetarenkät uppfattas som ytliga. De 

riskbedömningar som utförs via skyddsronder och medarbetarenkäter är snarast 

att betrakta som riskinventeringar eftersom identifierade risker inte följs upp 

med ordentliga riskgranskningsmetoder. Om riskgranskning utfördes med an-

passade metoder skulle detta avsevärt öka möjligheterna att utarbeta effektiva 

åtgärdsförslag. Noggrannare riskgranskning skulle dessutom ge mer priorite-

ringsstöd genom att bättre klargöra vilka risker som uppfattas som allvarligast 

(Harms-Ringdahl 2013).  

 

På storstadsskolan var inte alla som var med på skyddsronden delaktiga i att ut-

forma åtgärdsförslag. Detta är en brist då det medför att vissa gruppers perspek-

tiv och kunnande inte kommer med vid utarbetandet av åtgärdsförslag. Medar-
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betarenkäterna innehåller i dagsläget inga frågor gällande problem som uppstår 

på grund av att andra delar av organisationen inte gör sitt jobb gentemot skolan. 

Detta skulle sannolikt vara väldigt lätt att ändra på i de aktuella fallen genom att 

inkludera frågor i enkäten, som undersöker denna typ av förhållanden. 

 

Att organisatoriska risker (latenta förhållanden) inte fångas upp med de riskin-

venteringar som görs i verksamheterna medför att detta arbetsmiljöarbete sanno-

likt inte når upp till kravet att "Arbetsgivaren behöver vara klar över vilka risker 

som finns så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas" som ställs i föreskriften 

(AFS 2001:01). Detta innebär också att det inte kommer att utarbetas några åt-

gärder för att hantera de problem som dessa risker orsakar. Ett exempel på denna 

typ av problem är den vattenskada med påföljande mögelproblem som omnämns 

i resultatdelen under " Tema åtgärder och handlingsplan". Skadan orsakades av 

att en utomstående del av organisationen, som rektor inte har befogenhet över, 

inte klarade av att utföra reparationen. Detta resulterade i långvariga problem 

med inomhusluften i lokalen, vilket ledde till ohälsa hos personalen. Problemet 

kvarstår fortfarande och det regnar fortfarande in i samma lokal varje år sedan 

lång tid. 

 

Den organisatoriska risken är här att rektor inte har de befogenheter som behövs 

för att lösa problemet. Eftersom riskhanteringen inte har synliggjort detta pro-

blem som ett arbetsmiljöproblem har det inte förts upp till den organisatoriska 

nivå där resurser, befogenheter och kunskap finns för att åtgärda det. Om pro-

blemet blev synligt för verksamheten som det arbetsmiljöproblem det är skulle 

chanserna sannolikt öka och rektor skulle lämna tillbaka uppgiften att ansvara 

för arbetsmiljön i de drabbade lokalerna till förvaltningschefen. Det skulle i det-

ta fall bli tydligt att rektorn handlar enligt arbetsmiljöledningssystemets instruk-

tioner, vilket sannolikt skulle minska risken för att denne uppfattas som gnällig 

eller inkompetent. Det senare framförs som möjliga orsaker till att många rekto-
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rer/ chefer i dagsläget inte vågar återlämna delegerade arbetsmiljöuppgifter 

(Frick & Johansson 2013b, Persson 2008).  

 

Att det finns brister i utvärderingarna av det SAM som bedrivs i båda verksam-

heterna står klart i och med att bristerna med den ofullständiga riskgranskningen 

inte har upptäckts och rättats till. Det faktum att rektorn och skyddsombudet på 

den ena skolan uppgav att det inte förekommer några årliga utvärderingar av 

SAM i verksamheten är anmärkningsvärd. Om detta stämmer är det ett direkt 

brott mot kraven i föreskriften om SAM (AFS 2001:01) som i § 11 uttryckligen 

säger att uppföljning av SAM ska ske minst årligen. Troligen sker utvärderingen 

av SAM på förvaltningsnivå istället för på lokal nivå i denna kommun, men det 

är förvånande att detta inte är känt för rektor. Oavsett var uppföljningarna av 

SAM görs är kravet i föreskriften (AFS 2001:01) att SAM ska förbättras om det 

inte fungerar bra. Denna skrivning är problematisk då den förutsätter att verk-

samheten ska kunna upptäcka om arbetsmiljöarbetet inte är bra. Den genomför-

da studien visar att när arbetsmiljökompetensen hos aktörerna som utvärderar 

SAM är låg är det inte möjligt för dessa att upptäcka brister i till exempel me-

todval och arbetssätt. De kan därför tro att SAM fungerar bra, fast det i själva 

verket behöver förbättras. När så sker kan inte det organisatoriska lärande som 

föreskriften efterlyser ske. 

 

AFS 2001:01 ställer i § 6 krav på att de som har uppgifter i SAM ska ha tillräck-

liga kunskaper, befogenheter och resurser för att bedriva ett effektivt SAM. Där 

står också att de som har uppgifter i SAM ska vara tillräckligt många, vilket 

sannolikt bör tolkas som att de kan avsätta den tid som behövs för att arbetsmil-

jöarbetet ska fungera bra. I Fricks & Johanssons rapport (2013b) framgår det att 

SAM i kommunala verksamheter ofta brister på dessa punkter då verksamheter-

nas chefer ofta har en hög arbetsbelastning, många arbetsuppgifter, begränsade 

befogenheter och bristfälliga arbetsmiljökunskaper. De studerade verksamheter-
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na utgör inget undantag till dessa påståenden, som tydligt framgår av hur rekto-

rerna beskriver sin arbetssituation, se resultatdelen. Rektorernas arbetssituation 

ligger långt ifrån den som anses gynnsam enligt Karasek och Theorells krav-

kontroll-stödmodell (Karasek & Theorells 1990). Situationen med stort ansvar 

med för många krävande uppgifter kopplad till snäva ekonomiska ramar, tids-

press och begränsade stödfunktioner ger sannolikt en mycket spänd arbetssitua-

tion, vilket också rektorerna berättar om. 

 

Från diskussionen ovan om latenta förhållanden kan man dra slutsatsen att bättre 

kunskaper om arbetsmiljöarbete, framförallt avseende organisatoriska risker och 

utvärdering av SAM, skulle kunna bidra till att minska problem orsakade av la-

tenta förhållanden. Detta genom att risker som idag inte ses som arbetsmiljöris-

ker synliggörs. När dessa risker synliggörs bör det rimligen framgå för alla aktö-

rer att arbetsmiljöproblemen är fler än vad som tidigare känts till och att de or-

ganisatoriska arbetsmiljöriskerna oftast kräver större befogenheter att hantera. 

Det kan tyckas att detta inte löser problemet med att rektorer/ chefer har för 

många arbetsuppgifter, men faktum är att det problemet också skulle kunna 

identifieras som det arbetsmiljöproblem det är. Att lägga alla uppgifter som rek-

tor har idag på en person är möjligen en mindre bra organisatorisk lösning, men 

det skulle en organisatorisk riskgranskning utförd i verksamheterna sannolikt 

kunna avgöra. 

 

En annan följd av att arbetsmiljökompetensen är otillräcklig i de studerade verk-

samheterna kan vara att målstyrningen av arbetsmiljöarbetet blir svag. Om an-

svariga chefer inte själva vet hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas och dessutom 

saknar kunskap om hur arbetsmiljön är kopplad till prestation, kvalitet och eko-

nomi är det mycket som talar för att behovet av målstyrning inte identifieras. 

Det blir alltså ett "moment 22". För att använda målstyrning krävs kompetens att 

sätta relevanta mätbara arbetsmiljömål. Den kompetensbrist som uppdagats är 



 

 

66 

helt i linje med slutsatserna i Frick & Johansons rapport (Frick & Johanson 

2013a) att kompetenta aktörer inte säkras inom arbetsmiljöområdet. De menar 

att svag målstyrning och brist på belöning för uppnådda mål inom arbetsmiljö-

arbetet är viktiga faktorer som medverkar till att förhindra att kompetenta aktö-

rer säkras. Anledningen till detta är att det signalerar till organisationen att ar-

betsmiljöarbetet är mindre viktigt än de andra målstyrda bitarna i verksamheten 

(Ibid). 

 

Studien indikerar att otillräcklig arbetsmiljökompetens hos dem som har uppgif-

ter i SAM hindrar dessa från att förstå innebörden i föreskriften med dess nuva-

rande skrivningar med avseende på kompetenskrav (AFS 2001:01, § 6). Frick 

och Johanson (2013a) pekar på att föreskriften (AFS 2001:01) dessutom kan 

upplevas som otydlig med avseende på den organisationsutveckling som krävs i 

och med införandet av SAM. Detta ställer ytterligare krav på arbetsmiljöaktö-

rernas kompetens för att detta ska kunna förstås rätt. Den kompetensbrist som 

beskrivits ovan antyder att skrivningen att arbetsgivaren ska se till att de som har 

uppgifter i SAM ska ha "tillräckliga kunskaper" är otillräcklig. Utan betydande 

arbetsmiljökunskaper menar vi att det i många fall inte går att bedöma vilken 

kompetens som krävs.  

 

Ytterligare brister som har framkommit i verksamheternas SAM är att medarbe-

tarnas arbetsmiljökunskaper generellt sett är skrala och att FHV inte är delaktiga 

i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. När medarbetarnas arbetsmiljökompetens 

är svag innebär det sannolikt att en del arbetsmiljöproblem inte rapporteras ef-

tersom de inte kan identifieras som arbetsmiljöproblem. Delaktigheten i arbets-

miljöarbetet blir också sannolikt lidande menar Frick & Johansson (2013b). När 

det gäller att FHV inte deltar i det förebyggande arbetet i verksamheterna så in-

nebär det att man inte utnyttjar den specialistarbetsmiljökompetens som normalt 

finns knuten till dessa. Sannolikt finns det flera orsaker till att FHV inte anlitas 
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och kostnaden är troligtvis den största orsaken, men det krävs också kompetens 

att veta när kunskap ska tas in. Studien visar att denna kompetens i dagsläget 

inte finns. Detta antyder att det är nödvändigt att säkerställa att kompetensen 

som krävs för ett framgångsrikt förebyggande arbetsmiljöarbete finns inom den 

egna verksamheten. Ovanstående menar vi visar hur fundamentalt det är att ex-

pertarbetsmiljökompetens finns i det SAM som bedrivs för att detta ska kunna 

identifiera alla väsentliga risker och för att till exempel utvärderingar och meto-

der ska ge de resultat som krävs. 

 

I teoridelen av uppsatsen lyfte vi ett antal faktorer som vi menar skulle kunna 

påverka möjligheterna att åstadkomma ett fullt integrerat arbetsmiljöarbete i 

verksamheterna. Nedan diskuterar vi i vilken mån dessa är viktiga i de studerade 

verksamheterna och huruvida kunskap om dessa kan användas för att påskynda 

att SAM blir fullt integrerat i verksamheterna.  

 

Att bristande arbetsmiljökunskap, bristande riskgranskningsarbete och bristande 

uppföljning av SAM är viktiga faktorer får, som diskuterats ovan, tydligt stöd av 

de resultat som presenteras i denna studie och även av tidigare forskning om 

SAM (Frick & Johanson 2013a). När det gäller det faktum att SAM tvingas på 

verksamheterna genom lagstiftning ger studien inte några hårda fakta som säger 

att detta är anledningen till de problem som observerats. Tidigare erfarenheter 

från förändringsarbete beskriver att yttre förändringstryck riskerar att skapa 

motstånd i organisationen och att främst ledningen i organisationen kan få svårt 

att känna ägandeskap och engagemang i förändringen (Sandkull et al. 2008). Det 

förefaller därför sannolikt att även detta är en riskfaktor vid införande av SAM i 

verksamheterna. 

 

Intrycken av att det SAM som bedrivs sker i form av diskussioner i forum och 

utförande av rutiner, men att ingen riktigt vet hur det ska bedrivas har varit på-
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taglig under intervjuerna med respondenterna. Detta menar vi tyder på att intres-

se, drivkraft och framför allt kunskap saknats vid implementeringen. Om föränd-

ringen hade drivits av ett inre förändringsarbete har vi svårt att se hur den stora 

arbetsmiljökompetensbrist vi har konstaterat i verksamheterna skulle ha kunnat 

uppstå. Skälet till det är att det rimligen krävs både stor arbetsmiljökunskap och 

beslutsamhet för att satsa på att införa ett system som påverkar verksamheten i 

så stor omfattning som SAM gör. Det vore knappast möjligt att genomdriva en 

sådan förändring om man inte också hade kompetenta och intresserade aktörer 

som drev förändringen. Vid ett yttre förändringstryck är det däremot mycket 

sannolikt att det saknas aktörer med arbetsmiljökompetens som skulle kunna 

förankra processen i verksamheten, eftersom det innan SAM infördes inte fanns 

något liknande arbete i densamma. Införandet sker då för att det måste göras, 

men utan att kunskap och intresse fanns från början. Detta resonemang leder oss 

till att dra slutsatsen att det rimligen borde vara en framgångsfaktor att verksam-

heter knyter till sig kompetenta arbetsmiljöaktörer med intresse för SAM för att 

driva det förändringsarbete som införandet av SAM är. Slutsatsen kan möjligen 

verka spekulativ, men det är väl känt att kompetenta arbetsmiljöaktörer ofta sak-

nas i de verksamheter som uppvisar stora arbetsmiljöproblem, trots att de bedri-

ver ett arbetsmiljöarbete (Frick & Johansson 2013b). Detta skulle kunna medfö-

ra att SAM utvecklas med väl anpassade metoder och arbetssätt och att chefer 

med arbetsmiljöuppgifter kan få det stöd som krävs i det dagliga arbetsmiljöar-

betet. 

  

Då SAM implementerats i verksamheterna för många år sedan har kommunika-

tionens betydelse för implementeringen av SAM inte kunnat studeras. Litteratur 

på området antyder emellertid att kommunikationen är en viktig faktor vid infö-

randet. Kommunikation ses av många författare som en nyckel för att lyckas vid 

förändringsarbete (Johansson & Heide 2008). På senare år har forskare alltmer 

poängterat att brister i internkommunikationen är en av de viktigaste faktorerna 
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vid misslyckade förändringsprocesser (Ibid). För att förändringsprocesser ska 

underlättas är det viktigt att dialog upprättas mellan arbetstagare och ledning för 

att förankra förändringen i verksamheten (Ibid). Hur kommunikationen tolkas av 

dem som är involverade i förändringen är avgörande för att nå framgång. Det 

räcker därför inte med att föra ut ett budskap och tro att alla ska ta det till sig 

likadant (Ibid). Det gäller för ledningen att kommunicera med medarbetarna på 

ett sätt som gör att dessa tolkar informationen på det sätt ledningen önskar. Detta 

är en mycket svår och oförutsägbar process som är svår att kontrollera (Ibid). 

Sammantaget antyder detta att kommunikation är en viktig faktor vid implemen-

tering av SAM, men att det inte är lätt att utforma denna på det sätt som ger öns-

kat resultat.  

 

Kommunikation är inte bara viktigt vid införandet av SAM utan i högsta grad 

även i den dagliga verksamheten. Alla organisationers möjlighet att fungera är 

helt beroende av fungerande internkommunikation (Barnard 2009). I denna stu-

die har enbart kommunikationsproblematik på lokal nivå ytligt studerats. Vid 

intervjuerna med respondenterna framkom ett antal exempel där framför allt 

kommunikationsbrister mellan skolverksamhet och förvaltning eller extern part 

försvårar arbetsmiljöarbetet. Ett tydligt exempel på kommunikationsproblem är 

att båda skolenheterna säger sig ha stora problem med att få arbeten i skolbygg-

naderna utförda inom rimlig tid.  

 

Skolorna har inte själva kontrollen över fastigheterna och är därför beroende av 

en parallell organisation, som har ansvar för att åtgärda dessa fel. Rektorernas 

uppgift är att felanmäla fastighetsproblemen till den organisationsdel som ska 

åtgärda dessa. Rektorn på den ena skolenheten pekade på att det vid flera tillfäl-

len hänt att felanmälan gjorts och att det kommit personal som arbetat med att 

avhjälpa problemet. Dessa hade sedan avslutat ärendet trots att felen uppenbarli-

gen kvarstod, eftersom det i ett fall regnat in på samma ställe i samma lokal i 
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åratal trots upprepade insatser att avhjälpa felet. Felet blev alltså inte avhjälpt, 

men det blev av allt att döma avbockat som utfört efter den årliga reparationsin-

satsen.  

 

Exemplet ovan visar på när kommunikationen mellan organisationens två olika 

undergrupper inom organisationens delar inte fungerar, vilket leder till att orga-

nisationens funktion försämras (Church 1994). Vidare antyder exemplet att 

kommunikationen till den hierarkiska nivån ovanför varit dålig i båda organisa-

tionerna då problemet inte kommunicerats till den organisatoriska nivå där det 

kan åtgärdas. I detta fall har skolenheten inte befogenhet över den parallella or-

ganisationen, vilket innebär att ärendet måste lyftas ända till den kommunnivå 

som har befogenhet över de båda inblandade förvaltningarna. I detta fall är det 

sannolikt kommunstyrelsen som bör vara ägare av problemet, men denna infor-

mation når inte fram. Enligt instruktionerna för delegering av arbetsmiljöuppgif-

ter framgår att dessa uppgifter skulle ha återlämnats till denna nivå eftersom ni-

våerna nedanför saknar befogenheter, men av olika orsaker fungerar inte denna 

kommunikation. Det senare skulle kunna förklaras av att problemet härstammar 

från ett latent förhållande (Reason 1997) som inte fångats upp av de riskgransk-

ningsmetoder som verksamheterna använder. Följden blir att inget meddelande 

finns att sända, vilket resulterar i ett totalt kommunikationshaveri (Shannon & 

Weaver 1949). Mycket talar för att uppdelningen i undergrupper inom organisa-

tionen ökar riskerna för en bristfällig kommunikation mellan olika delar av 

verksamheten som Church (1991) beskriver, vilket kan ses i detta exempel. Den 

fragmentering av organisationen som detta leder till kan mynna ut i att organisa-

tionen inte fungerar som avsett. 

 

När det gäller de svårigheter som skolans hierarkiska organisationsstruktur kan 

skapa så visar studien att den information från verksamheten som gäller arbets-

miljörisker och arbetsmiljöarbetets funktion som når upp i organisationen blir 
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bristfällig. Detta åskådliggörs av kedjan för utvärdering hur SAM fungerar i 

verksamheterna. I ena skolan utvärderas verksamhetens SAM i den lokala sam-

verkansgruppen. Denna saknar tillgång till expertkompetens, vilket leder till att 

de stora brister som visat sig finnas när det gäller till exempel riskgranskningar 

inte upptäcks. Resultatet av den bristfälliga uppföljningen blir en sammanfatt-

ning som skickas till förvaltningen. Sammanfattningen blir där underlag för för-

valtningens samverkansgrupp som ska bedöma hur arbetsmiljöarbetet fungerar. I 

denna samverkansgrupp saknas också expertarbetsmiljökompetens, vilket gör att 

det ofullständiga resultatet från nivån nedanför inte kan ifrågasättas på djupet. 

Den lägesbeskrivning som samverkansgruppen på förvaltningsnivå sedan sam-

manställer och skickar till nämnden ger med andra ord inte en god bild av hur 

arbetsmiljöförhållandena i verksamheten är. Eftersom informationen samman-

fattas på varje hierarkisk nivå visar detta hur viktigt det är att informationen är 

korrekt och fullständig från början för att kunna förmedlas vidare. Det är viktigt 

att komma ihåg att även om informationen är av hög kvalitet från början så 

kommer den alltid att försämras av den kommunikationsprocess som informa-

tionen förmedlas igenom (Shannon & Weaver 1949). I exemplet ovan skapar 

den hierarkiska strukturen kommunikationsproblem. 

 

Idén att använda indikatorer som hjälp för att få information om verksamheten 

presenterades i teoriavsnittet i uppsatsen. Ett problem med indikatorer är dock 

att den som mäter och analyserar indikatorer måste förstå på vilket sätt dessa är 

kopplade till det man vill veta, men inte direkt kan mäta. 

 

I fallet med skolverksamheterna pekar vår undersökning på att det är arbetsmil-

jökompetensbrist som är det största hindret mot att skapa och bedriva ett funge-

rande SAM. Det gäller alltså att hitta indikatorer som är kopplade till denna brist 

för att tydliggöra den. Vi ser dessvärre inte några enkla sätt att hitta lämpliga 

indikatorer för att lösa det aktuella problemet. Att hitta fungerande arbetsmiljö-
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indikatorer har tidigare visat sig svårt (Forsberg & Olofsson 2013). En tänkbar 

indikator kan vara att mäta om ohälsotalen sjunker över tid, vilket skulle kunna 

indikera att SAM ständigt förbättras. Detta är dock ett trubbigt verktyg då ohälsa 

kan bero på många fler faktorer än dålig arbetsmiljö (Frick och Johansson 

2013a) Frick & Johanson (2013a) efterlyser en bättre resultatstyrning för att 

skapa bättre incitament för att arbeta med arbetsmiljön. En tydlig målstyrning 

förmodas göra att kommunikationen mellan de hierarkiska nivåerna fungerar 

bättre (Ellström & Kock 2009) då den antas tydliggöra vad som är viktigt att 

uppnå. Målstyrning är kanske nödvändigt för att jämställa arbetsmiljömålen med 

verksamhetens övriga, resultatstyrda mål, men det finns sannolikt en risk att det-

ta också medför ökat fokus på att nå uppsatta mål snarare än att sänka riskerna i 

verksamheten (Frick & Johanson 2013a). Risken att målstyrning leder till att 

målen begränsas till det som är direkt mätbart är uppenbar.  

6.2 Förändringsförslag 

Utifrån vad som framkommit i rapporten behöver förändringar göras på några 

viktiga punkter i de båda verksamheternas SAM för att detta skall fungera bätt-

re. Dessa förändringar handlar i första hand om att åtgärda bristerna med att 

riskhanteringen inte förmår att synliggöra organisatoriska risker och bristerna 

med att utvärderingen av SAM inte leder till att SAM förbättras. För att åtgärda 

dessa brister krävs att alla aktörer med uppgifter i skolornas arbetsmiljöarbete 

får ökade kunskaper och att expertarbetsmiljökompetens anlitas som stöd i ar-

betsmiljöarbetet. 

 

Vi föreslår att kommunerna på central nivå (kommunfullmäktige) fattar beslut 

om att anställa centralt placerad arbetsmiljöexpertis med särskild kompetens 

inom organisatorisk riskgranskning. Denna resurs kan utnyttjas av samtliga en-

heter i kommunerna, inte bara skolor, för att ta fram ändamålsenliga riskgransk-

ningsmetoder för kommunens verksamheter. Denna resurs bör också utnyttjas 
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som expertstöd i det dagliga arbetsmiljöarbetet för chefer med arbetsmiljöupp-

gifter. Expertisen bör också medverka vid utvärderingar av verksamheternas 

SAM på alla nivåer i kommunen. Detta expertstöd kan också utnyttjas för att se 

över hur kommunernas arbetsmiljöledningssystem kan förtydligas och integreras 

med övriga kommunala ledningssystem. Detta kan medföra att arbetsmiljöarbe-

tet får det inflytande på verksamheten som lagstiftaren har avsett och som moti-

veras av de positiva effekter ett fungerande SAM kan förväntas tillföra verk-

samheten. Ett flertal studier inom industrin har visat att arbetsmiljöförbättringar 

ofta leder till ökad kvalité och/ eller ökad produktivitet (Arbetsmiljöverket 2012; 

Johansson & Johrén 2011). Dessutom kan expertisen utnyttjas för att utbilda 

chefer och personal i arbetsmiljökunskap och för att hjälpa till med utveckling 

av ett målstyrt arbetsmiljöarbete. 

 

Det praktiska arbetsmiljöarbetet på skolenheterna fungerar på många sätt i dags-

läget så att förändringarna i detta inte behöver bli speciellt dramatiska. Istället 

handlar det om att öka kvaliteten i det arbete som görs framförallt genom bättre 

riskgranskningsarbete och utvärderingar av SAM. För att åstadkomma detta be-

höver rektorerna expertstöd för att åtgärda de brister som vi beskrivits. Rekto-

rerna kommer även att behöva viss utbildning i de riskgranskningsmetoder som 

behöver komplettera de befintliga. 

 

Vi rekommenderar också att kommunen förtydligar ledningssystemet för ar-

betsmiljöarbetet så att det blir tydligare när expertarbetsmiljökompetens sanno-

likt behöver anlitas. Ledningssystemet bör också specificera att arbetsmiljökom-

petens ska ingå i samverkansgrupperna på alla nivåer och tydliggöra deras roll 

som expertstöd vid riskgranskning, utarbetande av åtgärder och vid utvärderande 

av arbetsmiljöarbetsprocessen och dess resultat på alla nivåer. 
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Förstärk förvaltningschefens tillgång till expertarbetsmiljökompetens. Förvalt-

ningschefen har till uppdrag att förvissa sig om att kunskaper, kompetens och 

befogenheter finns hos dem som tar emot arbetsmiljöuppgifterna. För att avgöra 

vilken kunskap och kompetens som behövs krävs, enligt vår mening, en expert 

med erfarenhet och gedigna kunskaper i så väl praktiskt arbetsmiljöarbete som 

kännedom om alla relevanta risker i verksamheten. Utan tillräckliga kunskaper 

hos dem som tar emot arbetsmiljöuppgifter kan inte arbetsmiljöarbetet fungera 

effektivt. 

 

Tydliggör samverkansgruppernas funktion som skyddskommittéer och se till att 

deras sammansättning utökas med en arbetsmiljöexpert på alla nivåer.  



 

 

75 

7. Slutsats 

 

Ett av syftena med denna studie var att se om de undersökta verksamheternas 

SAM uppfyller de krav som arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och föreskriften 

om SAM ställer. Tyvärr måste vi konstatera att studien visar att så inte är fallet 

för någon av dessa. Det mesta av de rutiner och instruktioner som behöver fin-

nas för att bedriva SAM är på plats och fungerar i form av att instruktioner och 

rutiner av allt att döma utförs. Vid en närmare analys ser man dock att det finns 

stora brister under ytan inom några viktiga områden. Gemensamt för dessa bris-

ter är en underliggande brist av arbetsmiljökunskap på hos alla aktörer med ar-

betsmiljöuppgifter i SAM i hela kedjan från kommunnivån, via förvaltning till 

enhetsnivå. Kunskapsbristerna får bland annat som konsekvens att utvärdering-

arna av enheternas SAM inte förmår att upptäcka att allvarliga verksamhetsris-

ker. Detta medför att det krav föreskriften (AFS 2001:01) ställer på att SAM ska 

förbättras vid behov inte kan ske. I och med det besvarades även frågeställning-

en om hur uppföljningsarbetet av SAM fungerar. 

 

Studien antyder att alla de faktorer vi lyfter upp som möjliga hinder för införan-

det av SAM innebär negativa effekter som kan ses i båda de studerade organisa-

tionerna. Detta kompletterar den bild som ges av Frick & Johansson (2013a) där 

de framför allt lyfter fram verksamhetsstyrning och arbetsmiljöns koppling till 

ekonomins betydelse för implementeringens resultat. 

 

Studien visar också på stora möjligheter att få till ett väl fungerande SAM i de 

båda verksamheterna då infrastrukturen i form av styrdokument, rutiner, arbets-

miljöforum etcetera till stor del finns på plats och fungerar. Resultaten pekar på 

att det behövs lite justeringar i systemet för att det ska kunna fungera på det sätt 

som föreskriften (AFS 2001:01) kräver. De åtgärder som vi menar är viktigast 
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att vidta för att arbetsmiljöarbetet ska kunna uppfylla lagstiftningens intentioner 

presenteras under rubriken åtgärdsförslag i rapporten. I korthet handlar det om 

att arbetsmiljökunskapsbristerna hos aktörerna i SAM behöver åtgärdas. Detta 

bör ske genom rekrytering av specialistkompetens kombinerat med utbildning 

av befintliga aktörer. Om expertkompetens anlitas och utvärderingarna av SAM 

också utförs med expertstöd talar mycket för att SAM kommer att förbättras av-

sevärt. Införande av organisatorisk riskgranskning bör ha stora möjligheter att 

adressera de problem som uppstår i verksamheten, men som uppkommit i en 

annan del av organisationen. Om problemen synliggörs kan de lyftas till den or-

ganisatoriska nivå där det finns mandat, resurser och kompetens att hantera dem.  
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Bilaga 1 

 

1:a mailkontakten med chef inom kommunens skolförvaltning 2014-02-21. 

 

Hej X 
  
Mitt namn är Lars Andersson. Jag studerar till Arbetsmiljöingenjör på KTH 's masterspro-

gram "Teknik, Hälsa och Arbetsmiljöutveckling" och ska, tillsammans med en kurskam-

rat, inför vår examen i vår skriva en 15-poängs uppsats (motsvarar ½-termins heltidsstudier) 

som examensarbete.  

 
Vår förhoppning är att kunna skriva om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet i Kommunal 

grundskola är organiserat i två Kommuner med olika förutsättningar. Vårt syfte är att kartläg-

ga hur arbetsmiljöansvaret delegerats i organisationerna och att undersöka hur det påverkar 

det praktiska arbetsmiljöarbetet ute i skolorna. Vi kommer att belysa det som fungerar bra och 

ge tips om förbättringsområden i fall sådana kan identifieras. Medverkande Kommuner och 

personer kan vara anonyma i vår uppsats om så önskas. 
  
Det finns många studier, från olika branscher, som visar att arbetsmiljöförbättrande åtgärder 

kan leda till stora förbättringar i produktivitet och kvalitet, samtidigt som medarbetarnas hälsa 

förbättras. Vi är övertygade om att det samma gäller för skolverksamhet och att Kommunerna 

har mycket att vinna på ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete då det kan bidra till 

att spara pengar och öka organisationens prestanda. 
  
X kommun har ett mycket ambitiöst skolutvecklingsprogram med mål att öka elevernas kun-

skaper, åstadkomma ökad trygghet, inflytande och delaktighet. Detta är i mitt tycke utmärkta 

mål att sträva mot för att få en väl fungerande skola. För att nå dessa mål behövs emellertid 

också verktyg för att utarbeta konkreta åtgärder och förändringar. I detta sammanhang är ett 

rätt utformat systematiskt arbetsmiljöarbete oerhört värdefullt då det innehåller en metodik 

och verktyg som gör att medarbetarnas kompetenser effektivt kan tas tillvara, vilket ofta re-

sulterar i praktiska och väl fungerande lösningar.  
  
Jag hoppas att jag lyckats intressera dig för att vi ska få samarbeta med X kommun kring detta 

och att du vill kontakta mig för att få mer information och ställa frågor. Då vi endast har be-

gränsad tid till förfogande behöver jag så snart som möjligt få veta om ni är intresserade av att 

få denna gratis experthjälp med att se över ert systematiska arbetsmiljöarbete.  
  

Mvh. Lars Andersson 

Student på magisterprogrammet "Teknik, Hälsa och Arbetsmiljöutveckling" vid KTH 

tel. 000 - 123 45 67 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Jag läser på KTH i Stockholm och i min magisteruppsats ska jag tillsammans med en kurs-

kompis skriva om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) fungerar i två kommunala 

grundskolor. Mer information finns i det bifogade informationsbrevet. 

 

Vårt mål är att kontakta fyra nyckelpersoner för individuella intervjuer och som grund till 

frågorna använda oss Arbetsmiljöverkets (AV) självskattningsverktyg, se länk nedan.  

Länk till: http://www.av.se/sam/sjalvskattning/ 

  

  

  

Mvh. Lars Andersson 

Student på magisterprogrammet "Teknik, Hälsa och Arbetsmiljöutveckling" vid KTH 

tel. 000 - 123 45 67 

http://www.av.se/sam/sjalvskattning/
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Bilaga 3 

2014-03-18 

Magisteruppsats med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM 

  

Vi är två studenter som läser magisterprogrammet ”Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling” 

på Kungliga tekniska högskolan, KTH i Stockholm. Programmets röda tråd är förbättring, 

förändring och åtgärder. Efter att vi har gått programmet ska vi ”Aktivt kunna påverka och 

bedriva förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet och därigenom bidra till att forma ett 

hållbart arbetsliv”. I kursen ingår att skriva en magisteruppsats på 15 hp och vi har valt att 

studera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) fungerar i två utvalda kommunala 

grundskolor, en i ”Storstad” och en i ”Småstad”. 

 

En viktig del i detta arbete är individuella intervjuer med några utvalda nyckelpersoner i re-

spektive verksamhet. Som utgångspunkt inför intervjun vill vi använda oss av ett självskatt-

ningsverktyg från Arbetsmiljöverket (AV), se länk nedan. Självskattningsverktyget består av 

fjorton frågor som berör hur ni upplever att arbetsmiljöarbetet fungerar i er verksamhet och 

det tar uppskattningsvis tio minuter att besvara. Frågorna besvaras direkt i formuläret och 

resultaten sparar ni sedan enkelt (i form av en Pdf-fil och en excel-fil). Vår önskan är att ni 

sänder oss era svar via e-post så snart som möjligt, dock senast 25/3 för att vi ska hinna utar-

beta ett bra underlag inför intervjuerna. Ditt bidrag är mycket värdefullt för oss och vi hoppas 

att du ser positivt på att besvara självskattningsverktygets frågor samt att senare delta i en 

intervju. 

Samtliga svar och intervjuer behandlas konfidentiellt.  

 

Länk till självskattningsverktyget: http://www.av.se/sam/sjalvskattning/ 

 

Har du några frågor kan du nå mig på: 

E-post: student@kth.se 

Telefon: 000 - 123 45 67.  

Med vänlig hälsning 

Förnamn Efternamn 

Student vid Kungliga tekniska högskolan, KTH 

http://www.av.se/sam/sjalvskattning/
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Bilaga 4 

 

Rektorn i storstadskommunen 
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Bilaga 5 

 

Läraren i storstadskommunen 
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Bilaga 6 

 

Skyddsombudet i storstadskommunen 
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Bilaga 7 

 

Rektorn i småstadskommunen 
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Bilaga 8 

Läraren i småstadskommunen 
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Bilaga 9 

 

Skyddsombudet i småstadskommunen 
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Bilaga 10 
 

 

Intervjufrågor Rektor 

Inledning: 

 

Hur många år inom yrket?  

Samma arbetsplats/kommun eller flera olika?  

Vilka årskurser finns på skolan?  

Hur vill du beskriva din tjänst och dina viktigaste arbetsuppgifter? 

Hur tycker du att arbetsmiljöarbetet fungerar på skolan? 

Är det tydligt för dig vilka uppgifter du har i arbetsmiljöarbetet? 
 

4 § SAMVERKAN  

I vår verksamhet får arbetsgivare och skyddsombud möjlighet att regelmässigt 

medverka vid alla de olika aktiviteter som systematiskt arbetsmiljöarbete består 

av. De får även den information som de behöver för att kunna medverka effek-

tivt. Svar:  
Frågor: 

Vad tycker du kan förbättras?  

(Vilken information anser du att de inblandade behöver?) 

(Vilka aktiviteter består ert arbetsmiljöarbete av?) 
 
5 § Arbetsmiljöpolicy  

A. I vår verksamhet finns en konkret arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbets-

förhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och 

en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Svar: 
Frågor: 

Har ni konkreta, uppföljbara, mål för arbetsmiljöarbetet? 

(Anser du att de rutiner, forum, verktyg, resurser, befogenheter etc. som ni har tillgång till i 

ert SAM är tillräckliga för att kunna nå målen i policyn?) 
 
Rutiner  

B. I vår verksamhet finns fastställda rutiner som beskriver hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. I våra rutiner finns beskrivet när, hur och av 

vem det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Svar:  
Frågor: 

Genomförs rutinerna i praktiken? 

Anser du att de genomförda aktiviteterna resulterar i ett arbetsmiljöarbete där problem identi-

fieras och åtgärdas effektivt? 
 
6 § Uppgiftsfördelning  

A. I vår verksamhet fördelas uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

mellan en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare som också har 

de befogenheter och resurser som krävs för dessa uppgifter. Svar:  
Frågor: 

Hur ser du på dina resurser och befogenheter? 

Vad kan förbättras? 

(Vilka resurser och befogenheter behövs?) 
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6 § Uppgiftsfördelning och kunskaper  

B. I vår verksamhet har de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmil-

jöarbetet tillräckliga kunskaper för uppdraget beträffande regler, förhållanden 

som innebär risker i arbetsmiljön samt åtgärder för att förebygga ohälsa och 

olycksfall. Svar: 
Frågor:  

Var tycker du att det finns brister? 

Har du tankar kring vad som bör göras för att rätta till de kunskapsbrister som finns?  

Hur ser du på dina egna kunskaper? 
 

7 § Arbetstagarnas kunskaper (A)  

A. I vår verksamhet har arbetstagarna kunskaper om arbetsmiljö och vilka ris-

kerna i arbetet är. Kunskaperna, som bland annat innefattar rutiner och instruk-

tioner för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska kunna förebyggas, hålls aktuella 

och kompletteras vid förändringar i verksamheten. Svar: 
Fråga: 

Var tycker du att det finns brister? 

Har du tankar kring vad som bör göras för att rätta till de kunskapsbrister som finns?  
 

7 § Arbetstagarnas kunskaper (B)  

B. I vår verksamhet får nyanställda, eller de som har varit borta från arbetet 

länge, en introduktion som ger arbetstagaren en uppfattning om hur verksamhe-

ten i stort fungerar inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet samt om vilka 

risker som finns i verksamheten och hur man skyddar sig mot riskerna. Svar: 
Frågor: 

Hur ser du på det låga resultatet? 

Har du tankar kring vad som bör göras för att rätta till de brister som finns?  

 

7 § Arbetstagarnas kunskaper (C)  

C. I vår verksamhet finns skriftliga lättillgängliga instruktioner för sådant arbete 

som är förenat med allvarliga risker så arbetet kan utföras utan risk för ohälsa 

eller olycksfall. Svar: 
Frågor: 

 Kan du se att några alvarliga risker föreligger? 

(Vad anser du är allvarliga risker?) 
 

8 § Undersökning och riskbedömning  

I vår verksamhet undersöks och bedöms arbetsförhållandena regelbundet med 

avseende på risker i arbetsmiljön som kan leda till att någon arbetstagare kan 

komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen doku-

menteras skriftligt. Svar: 
Frågor: 

Gäller detta både fysisk och psykosocial arbetsmiljö? 

Vilka är involverade i riskbedömningar? 

Tycker du att riskbedömningarna leder till åtgärder som minskar riskerna? 
 

9 § Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud  
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I vår verksamhet utreds orsakerna om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa el-

ler olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar, så att risker för 

ohälsa och olycksfall kan förebyggas. Svar: 
Frågor: 

Vad är det som kan förbättras i detta arbete? 

Har några arbetsmiljöfaktorer orsakat ohälsa eller olycksfall som utretts? I så fall vad? 

(Om lågt/högt antal utredningar, Varför?) 
 
10 § Åtgärder och handlingsplan  

I vår verksamhet förs de åtgärder som inte behöver genomföras omedelbart för 

att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet in i en skriftlig handlingsplan. I pla-

nen anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de 

genomförs. Svar: 
Frågor: 

Varför inte högsta betyg? 

Blir beslutade åtgärder vidtagna inom bestämd tid? 

(Om inte, vad sker då?) 
 

10 § Uppföljning av åtgärder  

I vår verksamhet kontrolleras de förebyggande åtgärder som genomförts för att 

se om de gett förväntat resultat. Svar 
Frågor: 

Kan du ge exempel på förebyggande åtgärder som kontrollerats? 

Hur görs kontrollen rent praktiskt? 
 
11 § Uppföljning av SAM-arbetet  

I vår verksamhet görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

för att undersöka om det bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmil-

jöarbete, samt förbättra det som inte fungerat bra. Svar: 
Frågor: 

Hur görs denna? 

Vad har ni funnit? 

(Uppfattar du att ert SAM ständigt förbättras och att det också leder till mindre ohäl-

sa/olycksfall?) 
 
12 § Extern sakkunnig hjälp  

I vår verksamhet avser vi att anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkun-

nig hjälp utifrån för det systematiska arbetsmiljöarbetet när kompetensen inom 

den egna verksamheten inte räcker till. Svar: 
Frågor: 

Vilken typ av uppgifter anlitas FHV vanligtvis till? 

Medverkar de med expertkompetens vid riskbedömningar? 

Medverkar de med expertkompetens vid utvärdering av arbetsmiljöarbetets resultat? 
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Bilaga 11 
 

Intervjufrågor Lärare 

Inledning: 

 

Hur många år inom yrket?  

Samma arbetsplats/kommun eller flera olika?  

Vilka årskurser undervisar du i?  

Hur vill du beskriva din tjänst och dina viktigaste arbetsuppgifter? 

Hur tycker du att det arbetsmiljöarbetet fungerar på skolan? 

Skulle du vilja se några förändringar i er nuvarande arbetsmiljö? 

 
4 § SAMVERKAN  

I vår verksamhet får arbetsgivare och skyddsombud möjlighet att regelmässigt 

medverka vid alla de olika aktiviteter som systematiskt arbetsmiljöarbete består 

av. De får även den information som de behöver för att kunna medverka effek-

tivt. Svar: 
Frågor: 

Hur känner du till detta? 

Vilka aktiviteter består ert arbetsmiljöarbete av? 

 
5 § Arbetsmiljöpolicy  

A. I vår verksamhet finns en konkret arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbets-

förhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och 

en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Svar: 
Har du några konkreta, uppföljbara, mål för ditt arbetsmiljöarbete? 

Är det viktigt att arbeta med arbetsmiljö? Varför/ varför inte? 

 

Rutiner  

B. I vår verksamhet finns fastställda rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöar-

betet ska bedrivas. I våra rutiner finns beskrivet när, hur och av vem det systematiska arbets-

miljöarbetet ska genomföras. Svar: 

Frågor:  

 Anser du att de genomförda aktiviteterna resulterar i ett arbetsmiljöarbete där problem identi-

fieras och åtgärdas effektivt? 

Känner du dig delaktig i skolans arbetsmiljöarbete? 

 
6 § Uppgiftsfördelning  

A. I vår verksamhet fördelas uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

mellan en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare som också har 

de befogenheter och resurser som krävs för dessa uppgifter. Svar: 
Fråga: 

Kommentar? 

Betyder det att alla arbetsmiljöproblem i verksamheten blir lösta inom den tid som du förvän-

tar dig? 

 
6 § Uppgiftsfördelning och kunskaper  

B. I vår verksamhet har de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmil-

jöarbetet tillräckliga kunskaper för uppdraget beträffande regler, förhållanden 
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som innebär risker i arbetsmiljön samt åtgärder för att förebygga ohälsa och 

olycksfall. Svar: 
Frågor: 

Hur märker du detta? 

Är arbetsmiljön så bra som du vill att den ska vara?  

 
7 § Arbetstagarnas kunskaper (A)  

A. I vår verksamhet har arbetstagarna kunskaper om arbetsmiljö och vilka ris-

kerna i arbetet är. Kunskaperna, som bland annat innefattar rutiner och instruk-

tioner för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska kunna förebyggas, hålls aktuella 

och kompletteras vid förändringar i verksamheten. Svar: 
Frågor: 

Hur har ni fått kunskaperna? 

På vilket sätt hålls kunskaperna aktuella?  

Är det något du tycker behöver förbättras vad gäller kunskaper om arbetsmiljörisker på sko-

lan? 

Anser du att kunskaperna är tillräckliga beträffande både fysisk och psykosocial arbetsmiljö? 

 
7 § Arbetstagarnas kunskaper (B)  

B. I vår verksamhet får nyanställda, eller de som har varit borta från arbetet 

länge, en introduktion som ger arbetstagaren en uppfattning om hur verksamhe-

ten i stort fungerar inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet samt om vilka 

risker som finns i verksamheten och hur man skyddar sig mot riskerna.  
Frågor: 

Vad är det som brister? 

Hur ser du på behovet av introduktion i er verksamhet? 

 
7 § Arbetstagarnas kunskaper (C)  

C. I vår verksamhet finns skriftliga lättillgängliga instruktioner för sådant arbete 

som är förenat med allvarliga risker så arbetet kan utföras utan risk för ohälsa 

eller olycksfall. Svar: 
Frågor: 

Vad anser du är allvarliga risker? 

Kan du se att några sådana föreligger? 

Upplever du ditt arbete som riskfyllt? 

 
8 § Undersökning och riskbedömning  

I vår verksamhet undersöks och bedöms arbetsförhållandena regelbundet med 

avseende på risker i arbetsmiljön som kan leda till att någon arbetstagare kan 

komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen doku-

menteras skriftligt. Svar: 
Frågor: 

Gäller detta både fysisk och psykosocial arbetsmiljö? 

Vilka medverkar vid riskbedömningen? 

Hur går riskbedömningen till i praktiken? 

 
9 § Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud  
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I vår verksamhet utreds orsakerna om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa el-

ler olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar, så att risker för 

ohälsa och olycksfall kan förebyggas. Svar: 
Frågor: 

Känner du till om psykosociala arbetsmiljöfaktorer (t.ex. överbelastning, hot eller våld mm.) 

orsakat ohälsa eller olycksfall som utretts? I så fall vad? 

 Känner du till om fysiska arbetsmiljöfaktorer orsakat ohälsa eller olycksfall som utretts? I så 

fall vad? 

 
10 § Åtgärder och handlingsplan  

I vår verksamhet förs de åtgärder som inte behöver genomföras omedelbart för att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet in i en skriftlig handlingsplan. I planen anges när åtgärderna 

ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Svar:  

Frågor: 

Upplever du att åtgärder genomförs i rätt tid? 

Vad sker om tidplanen inte håller? 

 
10 § Uppföljning av åtgärder  

I vår verksamhet kontrolleras de förebyggande åtgärder som genomförts för att 

se om de gett förväntat resultat. Svar: 
Frågor: 

Hur och av vem/vilka? 

Vad händer om resultatet inte blivit bra? 

 
11 § Uppföljning av SAM-arbetet  

I vår verksamhet görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

för att undersöka om det bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmil-

jöarbete, samt förbättra det som inte fungerat bra. Svar: 
Frågor: 

Vad är det som inte fungerar? 

Hur görs uppföljningen rent praktiskt? 

Påverkar uppföljningarna hur arbetsmiljöarbetet bedrivs? 

 
12 § Extern sakkunnig hjälp  

I vår verksamhet avser vi att anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkun-

nig hjälp utifrån för det systematiska arbetsmiljöarbetet när kompetensen inom 

den egna verksamheten inte räcker till. Svar: 
Fråga: 

Kan du ge exempel på situationer när FHV anlitas? 

Upplever du FHV` s arbete mest som förebyggande eller åtgärdande? 

Vilken kompetens förväntar du dig att FHV ska bistå med? 
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Bilaga 12 
 

Intervjufrågor HSO 

Inledning: 

 

Hur många år inom läraryrket? 

Vilka årskurser undervisar du i?  

Samma arbetsplats/kommun eller flera olika? 

Hur många år som SO/HSO? 

Hur stort är ditt skyddsområde som HSO? 

Hur vill du beskriva din HSO-roll och dina viktigaste uppgifter i denna roll? 

Vad är din uppfattning av det arbetsmiljöarbete som bedrivs på just den här skolan? 

Hur tycker du att denna skolas skyddsarbete fungerar jämfört med andra skolor i kommunen? 

Skulle du vilja se några omedelbara eller stora förändringar i den här skolans nuvarande ar-

betsmiljö? 
 
 4 § SAMVERKAN  

I vår verksamhet får arbetsgivare och skyddsombud möjlighet att regelmässigt 

medverka vid alla de olika aktiviteter som systematiskt arbetsmiljöarbete består 

av. De får även den information som de behöver för att kunna medverka effek-

tivt. Svar: 
Frågor: 

Kommentarer? 

 Vilka aktiviteter består ert arbetsmiljöarbete av? 

Upplever du att du får ägna tillräckligt med tid till ditt HSO-uppdrag?  

Tycker du att de aktiviteter som bedrivs är ändamålsenliga och tillräckliga för att åstadkomma 

en bra arbetsmiljö i skolan? 
 

5 § Arbetsmiljöpolicy  

A. I vår verksamhet finns en konkret arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbets-

förhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och 

en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Svar: 
Frågor: 

Vad behöver förändras i policyn för att den ska bli bra? 

(Vad tycker du om er arbetsmiljöpolicy?) 

Är policyn till hjälp för dig i din roll som HSO? 
 

Rutiner  

B. I vår verksamhet finns fastställda rutiner som beskriver hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. I våra rutiner finns beskrivet när, hur och av 

vem det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Svar: 
Fråga: 

Hur upplever du att rutinerna genomförs i praktiken?  

Anser du att rutinernas genomförande resulterar i ett arbetsmiljöarbete där alla olika typer av 

arbetsmiljöproblem identifieras och åtgärdas effektivt? 
 

 
6 § Uppgiftsfördelning  
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A. I vår verksamhet fördelas uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

mellan en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare som också har 

de befogenheter och resurser som krävs för dessa uppgifter. Svar: 
Fråga: 

Har du någon uppfattning om huruvida de som har uppgifter i SAM är tillräckligt många? 

Hur uppfattar du tillgången på resurser till arbetsmiljöarbetet? 

Har du någon uppfattning om ifall de som har ansvar för arbetsmiljöuppgifter har de befogen-

heter de behöver? 
 
6 § Uppgiftsfördelning och kunskaper  

B. I vår verksamhet har de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmil-

jöarbetet tillräckliga kunskaper för uppdraget beträffande regler, förhållanden 

som innebär risker i arbetsmiljön samt åtgärder för att förebygga ohälsa och 

olycksfall. Svar: 
Fråga:  

Hur motiverar du ditt svar? 

På vilket sätt avspeglar sig kunskapsnivån på arbetsmiljöarbetet som bedrivs? 

Är arbetsmiljön sådan som ni vill att den ska vara?  
 
7 § Arbetstagarnas kunskaper (A)  

A. I vår verksamhet har arbetstagarna kunskaper om arbetsmiljö och vilka ris-

kerna i arbetet är. Kunskaperna, som bland annat innefattar rutiner och instruk-

tioner för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska kunna förebyggas, hålls aktuella 

och kompletteras vid förändringar i verksamheten. Svar: 
Fråga: 

Hur får medarbetarna denna kunskap? 

På vilket sätt hålls kunskaperna aktuella?  

Anser du att medarbetarnas kunskaper är tillräckliga angående fysisk, respektive psykosocial 

arbetsmiljö? 
 
7 § Arbetstagarnas kunskaper (B)  

B. I vår verksamhet får nyanställda, eller de som har varit borta från arbetet 

länge, en introduktion som ger arbetstagaren en uppfattning om hur verksamhe-

ten i stort fungerar inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet samt om vilka 

risker som finns i verksamheten och hur man skyddar sig mot riskerna. Svar: 
Fråga:  

Vad är det som brister? 

Hur ser du på behovet av introduktion i er verksamhet? 

 
7 § Arbetstagarnas kunskaper (C)  

C. I vår verksamhet finns skriftliga lättillgängliga instruktioner för sådant arbete 

som är förenat med allvarliga risker så arbetet kan utföras utan risk för ohälsa 

eller olycksfall. Svar: 
Frågor: 

Kan du se att några sådana risker föreligger? 

Vad anser du är allvarliga risker? 
 
8 § Undersökning och riskbedömning  
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I vår verksamhet undersöks och bedöms arbetsförhållandena regelbundet med 

avseende på risker i arbetsmiljön som kan leda till att någon arbetstagare kan 

komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen doku-

menteras skriftligt. Svar: 
Frågor: 

Vilka är de största bristerna som du ser? 

 

Vilka funktioner är involverade i riskbedömningen? 

Hur görs dessa undersökningar i praktiken? / vilka metoder används? 

Blir du inbjuden att medverka vid de riskbedömningar som du anser att du bör vara med på? 

Anser du att riskgranskningarna generellt lyckas identifiera alla viktiga arbetsmiljörisker? 

Brukar riskgranskningarna leda till åtgärder som minskar riskerna till acceptabel nivå? 
 

9 § Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud  

I vår verksamhet utreds orsakerna om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa el-

ler olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar, så att risker för 

ohälsa och olycksfall kan förebyggas. Svar: 
Fråga: 

Vad är det som missas (betyget bara 2.5)? 

 Har utredningarna givit effekt på arbetsmiljöarbetet? 
 
10 § Åtgärder och handlingsplan  

I vår verksamhet förs de åtgärder som inte behöver genomföras omedelbart för 

att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet in i en skriftlig handlingsplan. I pla-

nen anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de 

genomförs. Svar: 
Fråga:  

Vad är det som brister? 

Håller tidplanerna? 

Om inte, vad sker då? 

 

10 § Uppföljning av åtgärder  

I vår verksamhet kontrolleras de förebyggande åtgärder som genomförts för att 

se om de gett förväntat resultat. Svar: 
Fråga: 

 Kommentar? 
 
11 § Uppföljning av SAM-arbetet  

I vår verksamhet görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

för att undersöka om det bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmil-

jöarbete, samt förbättra det som inte fungerat bra. Svar: 
Frågor:  
Är du delaktig i uppföljningen? 

Tycker du att utvärderingarna fångar det väsentliga i hur arbetsmiljöarbetet fungerar? 

Anpassas verksamheten med stöd av de erfarenheter som kommer fram?  
 
12 § Extern sakkunnig hjälp  
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I vår verksamhet avser vi att anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkun-

nig hjälp utifrån för det systematiska arbetsmiljöarbetet när kompetensen inom 

den egna verksamheten inte räcker till. Svar: 
Frågor:  

Kommentar? 

Vad anser du om FHV ´s roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet?  

Medverkar de med expertkompetens vid riskbedömningar? 

Medverkar de med expertkompetens vid utvärdering av arbetsmiljöarbetets resultat? 

 


