
Bilaga 1 – Intervjuguide till rektorer 
 

Beskriv din roll som rektor beträffande arbetsmiljöarbetet på er skola? 

 

Beskriv hur ni arbetar med arbetsmiljörelaterade frågor på er skola? 

 Fördelar respektive nackdelar? 

 Önskemål och förbättringsförslag? 

 Vad anser du vara av störst betydelse i arbetsmiljöarbetet? 

 Arbetsmiljöriktlinje? Lever skolans arbete upp till riktlinjen? 

 Följs fastställda mål i verksamheten? 

 

Vilka utbildningar erbjuds? 

 Beskriv vad som betonas i arbetsmiljöutbildningar? 

 Har personalen/eleverna genomgått särskild utbildning i arbetsmiljö? 

 Har chefer och arbetsledare tillräcklig kunskap om arbetsmiljö? 

 Uppföljning? 

 

Beskriv hur arbetsmiljöarbetet sprids genom organisationen? 

 Hur sker delegeringen? Fungerar detta på ett bra sätt? 

 Hur fungerar uppgiftsfördelningen i arbetsmiljöarbetet? 

 

Beskriv hur personalen/eleverna engageras i arbetsmiljöarbetet? 

 Är det personalen, eleverna eller ledningen som är den drivande kraften för 

arbetsmiljöarbetet?  

 Beskriv samarbetet mellan dessa?  

 

Anser du att arbetsmiljöarbetet är en del av den dagliga verksamheten? 

 Efterföljs arbetet med den webbaserade arbetsmiljöhandboken? 

 Vad anser du att den webbaserade arbetsmiljöhandboken tillfört, fördelar respektive 

nackdelar? 

 

Beskriv det största problemen med skolans arbetsmiljöarbete, om det finns några? 

 

Beskriv de förbättringsområden som finns inom arbetsmiljöarbetet, om det finns några?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 – Intervjuguide till skyddsombud 
 

Beskriv din roll som skyddsombud? 

 

Beskriv hur ni arbetar med arbetsmiljörelaterade frågor på er skola? 

 Fördelar respektive nackdelar? 

 Önskemål och förbättringsförslag? 

 Vad anser du vara av störst betydelse i arbetsmiljöarbetet? 

 Arbetsmiljöriktlinje? Lever ert arbete upp till riktlinjen? 

 Följs fastställda mål i verksamheten? 

 

Vilka utbildningar erbjuds? 

 Vilken arbetsmiljöutbildning har du erhållit? 

 Har du som skyddsombud tillgång till de resurser som krävs för att utföra ditt arbete 

på bästa möjliga sätt?  

 Beskriv vad som betonas i arbetsmiljöutbildningar? 

 Har personalen/eleverna genomgått särskild utbildning i arbetsmiljö? 

 Har chefer och arbetsledare tillräcklig kunskap om arbetsmiljö? 

 Uppföljning? 

 

Beskriv hur arbetsmiljöarbetet sprids genom organisationen? 

 Hur sker delegeringen? Fungerar detta på ett bra sätt? 

 Hur fungerar uppgiftsfördelningen i arbetsmiljöarbetet? 

 

Beskriv hur personalen/eleverna engageras i arbetsmiljöarbetet? 

 Är det personalen, eleverna eller ledningen som är den drivande kraften för 

arbetsmiljöarbetet?  

 Beskriv samarbetet mellan dessa?  

 

Anser du att arbetsmiljöarbetet är en del av den dagliga verksamheten? 

 Efterföljs arbetet med den webbaserade arbetsmiljöhandboken? 

 Vad anser du att den webbaserade arbetsmiljöhandboken tillfört, fördelar respektive 

nackdelar? 

 

Beskriv det största problemen med skolans arbetsmiljöarbete, om det finns några? 

 

Beskriv de förbättringsområden som finns inom arbetsmiljöarbetet, om det finns några?  

 

Beskriv ditt stöd från rektor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 – Intervjuguide till lärare  
 

Beskriv er roll som lärare beträffande arbetsmiljöarbetet på er skola? 

 

Beskriv hur ni arbetar med arbetsmiljörelaterade frågor på er skola? 

 Fördelar respektive nackdelar? 

 Önskemål och förbättringsförslag? 

 Vad anser ni vara av störst betydelse i arbetsmiljöarbetet? 

 Känner ni till er arbetsmiljöriktlinje? Lever skolans arbete upp till riktlinje? 

 

Beskriv hur ni som personal engageras i arbetsmiljöarbetet? 

 

Beskriv hur ni kan påverka arbetsmiljöarbetet? 

 

Beskriv hur arbetsmiljöinformation sprids till personalen? 

 

Vilka utbildningar erbjuds? 

 Vilken arbetsmiljöutbildning har ni erhållit? 

 Anser ni er ha tillräcklig kunskap beträffande arbetsmiljö? 

 Har chefer och arbetsledare tillräcklig kunskap om arbetsmiljö? 

 Uppföljning? 

 

Anser ni att arbetsmiljöarbetet är en del av den dagliga verksamheten? 

 Efterföljs arbetet med den webbaserade arbetsmiljöhandboken? 

 Vad anser ni att den webbaserade arbetsmiljöhandboken tillfört, fördelar respektive 

nackdelar? 

 

Beskriv det största problemen med skolans arbetsmiljöarbete, om det finns några? 

 

Beskriv de förbättringsområden som finns inom arbetsmiljöarbetet, om det finns några?  

 

Beskriv ert stöd från rektor och skyddsombud? 
 


