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Sammanfattning 
 

Denna studie är en kvalitativ undersökning om arbetsmiljöarbetet på gymnasieskolan i 

Halmstad kommun. För att analysera det empiriska materialet har vi använt oss av teorier om 

engagemang och delegerande ledarskap. Totalt genomförde vi tolv intervjuer med rektorer, 

skyddsombud och lärare på fyra olika skolor. Vi deltog även vid fyra samverkansmöten där 

bl.a. arbetsmiljön diskuterades. Målsättningen med dessa intervjuer och mötesdeltagande var 

att undersöka hur personalen på de olika skolorna arbetar med arbetsmiljöfrågor. Enligt 

arbetsmiljölagen och dess förordning ska arbetsgivaren bedriva arbetsmiljöarbetet med övriga 

medarbetare, vilket gör att samtliga medarbetare ska integreras i arbetsmiljöarbetet. Det 

visade sig att respondenterna upplevde arbetsmiljöarbetet som svårhanterligt och 

tidskrävande, främst det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Detta skapade i sin tur problem i 

arbetsmiljöarbetet. Slutsatsen är att engagemang och delegerande ledarskap är betydelsefulla 

faktorer för arbetsmiljöarbetet.   

 

Nyckelord: arbetsmiljöarbete, delegerande ledarskap, engagemang, gymnasieskola   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   

Engagement and delegate leadership – A study of the work environment management at the 

high school in Halmstad local authority 

 

Martin Normark 

Thomas Kyhlén 

Högskolan Halmstad  

Vårterminen 2008 

 

 

Abstract 
 

This study is a qualitative survey about the work environment management at the high school 

in Halmstad local authority. We have applied theories about engagement and delegate 

leadership. A total of twelve interviews have been performed with headmasters, safety 

controllers and teachers on four different schools and we participated on four meetings were 

the work environment was discussed. Our purpose with the interviews and the participation 

on the meetings was to investigate how the staffs on the schools work with the work 

environment aspects.  The employer should, according to the work environment law and its 

regulation, carry out the work environment management together with his or her co-workers. 

This is a reason why all employers need to be integrated in the work environment 

management. Our respondents experienced that the work environment management is hard to 

handle and time-consuming, especially the psychosocial work environment management. This 

leads to problems in the work environment management. Our conclusions show that 

engagement and delegate leadership is important factors for the work environment 

management.   

 

Keywords: work environment management, delegate leadership, engagement, high school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Förord 
 

Denna studie är ett resultat av vårt examensarbete som utförts på det Arbetsvetenskapliga 

programmet, vid Institutionen för Hälsa och Samhälle på Högskolan i Halmstad. Studien har 

gjorts under vårterminen 2008 och omfattade 15 högskolepoäng. 

 

Vi vill tacka alla som hjälpt oss under studiens gång och bidragit till att undersökningen 

kunnat genomföras. Vi vill framförallt tacka de personer som tagit sig tid att intervjuas och 

delat med sig av sina kunskaper, erfarenheter och åsikter. Vi vill även tacka Marita Lindau på 

utbildningsförvaltningen i Halmstad kommun för stöd och vägledning. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Roland Ahlstrand som gett oss tips och 

kommenterat vår studie under hela utförandet. 
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1. Inledning 
 

Enligt Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån (2008) anmäldes omkring 115 000 

arbetsskador under år 2006. Den största delen av anmälningarna handlade om fysiska skador, 

medan övriga anmälningar berörde psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. 

Englund och Westergren (2006 s. 11) menar att arbetsmiljöfrågor är mer aktuella än någonsin 

på landets arbetsplatser. Detta beror bl.a. på hög sjukfrånvaro och ökad ohälsa. Omkring en 

sjättedel av Sveriges arbetsföra befolkning erhåller ersättning från försäkringskassan i någon 

form för sjukfrånvaro eller rehabilitering. Anledningen till den höga sjukfrånvaron tros bero 

på förhållanden i arbetet. Arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet består av en fysisk del och en 

psykosocial del. Det fysiska arbetsmiljöarbetet har genom åren varit mest framgångsrikt, 

vilket gjort att de flesta arbetsplatser har en relativt god fysisk arbetsmiljö. Exempel på 

fysiska faktorer i arbetet som orsakar ohälsa och sjukdom är tunga lyft och dålig ventilation.   

Det psykosociala arbetsmiljöarbetet som att motverka skadlig stress och påfrestande relationer 

får alltmer fokus. De arbeten som genererar mest stressfyllda arbetsuppgifter är inom 

transport- och kommunikationsbranschen samt inom vård och utbildning (Hjelm, 2005 s. 71-

72).  

 

För att arbeta med dessa frågor ska samtliga arbetsplatser efterfölja Arbetsmiljölagen och dess 

förordning. Arbetsmiljölagen innehåller regler om hur arbetsmiljön ska utformas och om 

ansvaret för arbetsmiljön. Ytterst ansvarig för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet är 

arbetsgivaren. Detta arbete ska dock bedrivas tillsammans med samtliga medarbetare. 

Arbetsgivarens målsättning ska vara att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 

uppnå en tillfredställande arbetsmiljö (Åhnberg, 2007 s. 5). Arbetsmiljön påverkas således av 

lagar och regler. Arbetsmiljöns omfattning kan upplevas som svår då det är ett stort område 

och det kan vara problematiskt att uppmärksamma alla faktorer som påverkar arbetsmiljön. 

Riktlinjer för detta arbete finns i Arbetsmiljölagens föreskrift om systematiskt 

arbetsmiljöarbete (Thornblad & Sederholm, 2001 s. 82). 

 

En undersökning av Statskontoret (2004) visar att 30 % av företagen inte startat ett införande 

av systematiskt arbetsmiljöarbete. Ungefär lika många företag har kommit en bit, i vissa fall 

långt, på väg mot ett införande av systematiskt arbetsmiljöarbete. Omkring 40 % har påbörjat 

införandet av detta arbete, men har arbete kvar. Ett problem är att arbetsgivare bortprioriterar 

det systematiska arbetsmiljöarbetet p.g.a. att många andra lagar och regler måste följas. 

Ytterligare ett problem beträffande systematiskt arbetsmiljöarbete är att det finns oklara 

formuleringar som är svåra att tolka för arbetsgivaren, t.ex. ”en naturlig del av verksamheten” 

och vad som ska ingå i en riskbedömning. Vidare framkommer det i undersökningen att 

eldsjälar är en viktig faktor för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Intervjuade 

arbetsmiljöinspektörer menar att det systematiska arbetsmiljöarbetet i många fall försämrats 

då en eldsjäl slutat.    

 

Tidigare forskning visar att ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete kan skapas genom engagerade 

medarbetare, vilket kan uppnås genom, t.ex. ett delegerande ledarskap (Bornberger-

Dankvardt, Ohlson & Westerholm, 2003). De personer som är ansvariga för 

arbetsmiljöarbetet påverkar arbetsmiljöarbetet genom att använda sig av olika 

ledarskapsstilar. Dessa personers ledarstilar är individuella och kan vara mer eller mindre 

auktoritära eller delegerande. Den auktoritära ledaren grundar sin ledarstil på auktoritära 

personligheter som kan vara moraliserande och tveksamma till nya idéer. I detta ledarskap är 

det ledaren som fattar beslut utan att diskutera med sina medarbetare. Kritik och 

påtryckningar ses oftast som försök att hindra ledaren i sitt arbete. I motsats till den 
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auktoritära ledaren kan den demokratiska ledaren vara mer flexibel, öppen och nyfiken på nya 

idéer. I det demokratiska ledarskapet tillåts medarbetare att vara delaktiga på ett nytt sätt, t.ex. 

genom att ta del av planering och att kunna påverka ledarens beslut. Kritik ses som något 

positivt och nödvändigt av den demokratiska ledaren (Wolvén, 2000 s. 123).  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera arbetsmiljöarbetet på gymnasieskolan 

i Halmstad kommun. Vi ställer oss följande frågor:  

 

 Vilken betydelse har personalens engagemang för arbetsmiljöarbetet?  

 Hur påverkar ett delegerande ledarskap arbetsmiljöarbetet?  

 

1.2 Disposition 

I kapitel två beskrivs gymnasieskolan i Halmstad kommun och projekt som pågår inom 

utbildningsförvaltningen. I kapitel tre skildras förutsättningarna för skolans arbetsmiljöarbete 

d.v.s. lagar och regler beträffande arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet. Vidare i det fjärde 

kapitlet berörs tidigare forskning. Vad har forskningen bidragit till? Vilka eventuella 

kunskapsluckor finns och vilka inriktningar har valts? Det kommer även att redogöras för 

likheter och skillnader mellan tidigare forskningsfrågor jämfört med vår frågeställning. 

Därefter förklaras, i kapitel fem, teorier om engagemang och ledarskap. Teorikapitlet åtföljs 

av metoddelen, kapitel sex. I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att samla in 

det empiriska materialet. Det redogörs även för urval av respondenter, etiska överväganden 

och hur det empiriska materialet analyserats. Detta kapitel avslutas med en metoddiskussion. 

Vidare kommer det empiriska materialet att redovisas i kapitel sju. Därefter följer en analys, 

kapitel åtta, med en reflektion av valda teorier och tidigare forskning i förhållande till det 

empiriska materialet. Sist i analyskapitlet redogörs våra slutsatser. Målsättningen med detta 

kapitel är att besvara frågeställningen. Efter detta avsnitt följer kapitel nio, vilket innebär att 

resultaten av undersökningen, teorier och tidigare forskning i förhållande till resultatet 

diskuteras. Detta kapitel avslutas med förslag på framtida forskning inom området.  

 

 

2. Gymnasieskolan i Halmstad kommun 
 

2.1 Beskrivning av de olika skolorna  

Det finns idag fyra kommunala gymnasieskolor i Halmstad: Kattegattgymnasiet, 

Klaragymnasiet, Sannarpsgymnasiet och Sturegymnasiet. Vi kommer hädanefter att benämna 

skolorna: A, B, C och D, utan inbördes ordning, efter önskemål från utbildningsförvaltningen.    

 

Skola A tillhandahåller fyra nationella program d.v.s. handel och administration, 

naturvetenskap, omvårdnad och samhällsvetenskap. Utöver dessa program finns även 

specialutformade program i t.ex. idrottsvetenskap och miljövetenskap. Antalet anställda på 

denna skola är 133 personer, 61 % kvinnor och 39 % män. Medelåldern är 48 år och 

elevantalet är 1153.  

 

På Skola B arbetar 25 personer, 60 % kvinnor och 40 % män. Studentantalet är 130, vilket gör 

skolan till den minsta. Personalens medelålder på denna skola är 43 år. Denna skola 

tillhandahåller det individuella programmet, vilket innebär att de studerande har möjlighet att 

få behörighet att söka in till ett nationellt program. Studietiden på detta gymnasium kan 

variera från ett till tre år.  



   

3 
 

Skola C inrymmer bl.a. barn och fritidsprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, 

medieprogrammet, estetiska programmet och samhällsvetenskapliga programmet. Antalet 

anställda på denna skola är 174 personer, 66 % kvinnor och 34 % män. Medelåldern är 46 år 

och elevantalet är 1137.  

 

På Skola D arbetar 175 personer, 55 % män och 45 % kvinnor och medelåldern är 48 år. 

Studentantalet är 1200 och är således den största skolan. Skola D erbjuder framförallt tekniska 

och yrkesförberedande program, men även ett fåtal studieförberedande program t.ex. det 

naturvetenskapliga programmet.  

 

Totalt sätt arbetar 61 % kvinnor och 39 % män på gymnasieskolan i Halmstad kommun och 

inom hela utbildningsförvaltningen arbetar omkring 600 personer. Antalet elever är omkring 

3500. I övrigt fungerar utbildningsförvaltningens kansli dels som skolornas ledningsfunktion 

och dels som ett resurs- och kompetensstöd. Stöd och support ges inom kompetensområden 

som normalt inte finns på skolorna.
1
  

 

På tre av skolorna finns det ett flertal rektorer och dessa ansvarar tillsammans för 

arbetsmiljöarbetet. Då det endast finns en rektor på skola B har denne det yttersta ansvaret. 

Varje skola anordnar arbetsplatsträffar och samverkansmöten en gång per månad där bl.a. 

arbetsmiljön diskuteras. På arbetsplatsträffarna deltar all personal medan det på 

samverkansmötena deltar rektorer och skyddsombud. På skola C och D arbetar lärarna i 

arbetslag och dessa träffas en gång i veckan där utrymme för arbetsmiljön ges.    

 

2.2 BEST-processen 

Under år 2005 fick utbildningsnämnden, som ansvarar för gymnasieskolan i Halmstad 

kommun, i uppdrag av kommunstyrelsen att undersöka hur den framtida gymnasieskolan 

skulle kunna se ut. Uppdraget består av flera olika delar som tillsammans ska resultera i nya 

Halmstad gymnasieskola med start hösten 2009. Målsättningen är att gymnasieskolan ska bli 

en sammanhållen organisation fast på olika adresser.  Ambitionen bygger på valfrihet, bredd 

och hälsa. För att uppnå denna målsättning bedrivs BEST-processen (bildning, 

entreprenörskap, samverkan, tillväxt). BEST består av tre huvudprocesser: 

utbildningsplanerande och lärande, lärande för alla och hälsa, arbetsmiljö och lärande 

(Utbildningsförvaltningen, 2006). För att arbeta med dessa tre huvudprocesser tillsattes en 

processgrupp på respektive område. Dessa grupper består av rektorer, skyddsombud, lärare, 

elever och personal från utbildningsförvaltningen. Delprocessen utbildningsplanerande och 

lärande har som syfte att arbeta fram gymnasieorganisationen (program, inriktningar, antal 

platser och på vilka skolor programmen ska ligga) för läsåret 2008/09. Lärande för alla 

innebär att skapa en organisation för elever som är i behov av extra stöd i utbildningen. Detta 

ska således mynna ut i att fler elever slutför sina gymnasiestudier. Syftet med delprocessen 

hälsa, arbetsmiljö och lärande är att undersöka och finna förslag hur Halmstad 

gymnasieskola ska bli en hälsofrämjande arbetsplats för personal och elever. Dessa tre 

delprocesser pågår i skrivande stund, vilket gör att vi inte kan redovisa något resultat från 

BEST-processen.  

 

Hälsa, arbetsmiljö och lärande är den del som vi inriktat oss på där vi undersökt 

arbetsmiljöarbetet på de olika skolorna. Inom denna delprocess har studerande på det 

arbetsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Halmstad under vårterminen 2007 utfört en 

analys av arbetsmiljöarbetet på gymnasieskolan i Halmstad kommun. Undersökningen kom 

                                                           
1
 www.utbildningsforvaltningen.halmstad.se/page/page.asp?id=5 

http://www.utbildningsforvaltningen.halmstad.se/page/page.asp?id=5
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bl.a. fram till att diverse policys och mål, både centralt och lokalt, inte alltid känns till av 

personalen samt att arbetsmiljöarbetet skilde sig åt på de olika skolorna. Resultatet visad även 

att arbetsmiljöarbetet var svårhanterligt bl.a. saknades elevskyddsombud och engagemanget 

bland lärare var lågt, men respondenterna talade om en ljus framtid. Hösten 2007 infördes en 

gemensam webbaserad arbetsmiljöhandbok för de fyra olika skolorna som ska fungera som 

ett hjälpmedel i arbetsmiljöarbetet. Den webbaserade arbetsmiljöhandboken innehåller bl.a. 

dokument, policys, mål, blanketter för tillbud och uppgiftsfördelning. I övrigt tillhandahåller 

den webbaserade arbetsmiljöhandboken information angående rektorers, lärares och elevers 

skyldigheter och rättigheter beträffande arbetsmiljön. Den webbaserade arbetsmiljöhandboken 

ska således underlätta arbetsmiljöarbetet och göra att detta arbete blir en naturlig del av den 

dagliga verksamheten. Målsättningen för de fyra olika skolorna är att arbetsmiljöarbetet ska 

utföras på ett likvärdigt sätt, vilket även den webbaserade arbetsmiljöhandboken ska leda till.  

 

 

3. Förutsättningar för skolans arbetsmiljöarbete 
 

3.1 Vad menas med arbetsmiljö? 

Arbetsmiljö som begrepp definieras inte i Arbetsmiljölagen. För att öka förståelsen för 

arbetsmiljöarbete krävs en definition av arbetsmiljö. Enligt Wadell och Larsson (1998 s. 30) 

definieras arbetsmiljö oftast som samtliga förhållanden som påverkar människan i arbetet, 

men traditionellt avgränsas dessa faktorer till den omgivning som organisationen utgör. När 

arbetsmiljö diskuteras är det viktigt att vara medveten om att arbetsmiljön inkluderar dels 

fysisk arbetsmiljö och dels psykosocial arbetsmiljö. Exempel på fysiska faktorer som 

påverkar arbetsmiljön är buller, luftkvalitet, kemiska hälsorisker och maskiner. Exempel på 

psykosociala förhållanden som påverkar arbetsmiljön är arbetsbelastning, arbetstider, 

ledarskap, sociala kontakter, variation och möjlighet till återhämtning. Fysiska och 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer påverkas av teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation (se 

figur 1). Teknisk påverkan kan vara hur maskiner inverkar på individen, t.ex. skydd mot tungt 

och farligt arbete. Arbetsinnehåll kan påverkas av ledarskap, varierande arbetsuppgifter och 

meningsfullhet i arbetet. Med arbetsorganisation menas hur arbetet leds och i vilken grad 

individen kan påverka sina arbetsuppgifter. Iseskog (2001 s. 16-17) menar att definitionen av 

arbetsmiljö inte är av betydelse i sig. Det väsentliga är istället att ta reda på hur teknik, 

arbetsinnehåll och arbetsorganisation påverkar det fysiska och psykosociala konsekvenserna i 

arbetsmiljöhänseende.  

 

  
Figur 1: Den fysiska och psykosociala arbetsmiljö påverkas av teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation. 
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3.2 Lagar och regler 

Skolans verksamhet styrs av skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen. Anställda och 

elever omfattas av arbetsmiljölagstiftningen. Skollagstiftningen gäller för alla kommunala 

skolor och innehåller bl.a. skollagen, förordningar, läroplaner och programmål. Reglerna ska 

tillsammans göra att samtliga på skolan får en god studie- och arbetsmiljö. Rektor på varje 

skola ska ta hänsyn till behov och önskemål från elever och personal och finna lösningar som 

gynnar alla grupper. Därför är det viktigt med en helhetssyn på skolan, vilket det systematiska 

arbetsmiljöarbetet bidrar till. Alla skolor ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Rektorer 

ska bedriva arbetsmiljöarbetet i samverkan med personal och elever. Skolledningen kan inte 

frita sig från att uppfylla sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen genom att hävda att den följer 

skollagen. Skolledningen kan heller inte peka på arbetsmiljöskäl för att bryta mot skollagen. 

Det framgår av beslut från justitieombudsmannen att vid en kollision mellan dessa lagar 

måste skolledningen hitta en lösning som gör att båda lagarna kan följas. Parallellt med 

arbetsmiljölagen och skollagen gäller även miljöbalkens regler om den fysiska miljön. Den 

som driver en skola ska se till att lokalerna inte innebär hälsorisker för elever och personal. 

Exempel på sådana risker kan vara fuktskador eller dålig städning. Ytterst ansvariga för 

arbetsmiljön i de kommunala skolorna är politiker i kommunerna, men politikerna delegerar 

det dagliga arbetet med skolans arbetsmiljö till rektorer.
2
 

 

3.3 Arbetsmiljölagen (AML) 
Arbetsmiljölagen är en s.k. ramlag, vilket innebär att lagen anger allmänna minimikrav på 

arbetsmiljöns utformning. Arbetsmiljölagen behandlar regler om hur arbetsmiljön och 

arbetsmiljöarbetet ska utformas och om ansvaret för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. 

Målsättningen är att arbetsmiljökraven ska uppmärksammas på ett tidigt stadium, redan vid 

planering av arbetslokaler och utrustning, teknik och arbetsmetoder. Hur arbetstakt och 

arbetssätt påverkar individen ska också vägas in. Huvudansvarig för arbetsmiljön är 

arbetsgivaren som ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga att arbetstagare utsätts för 

ohälsa och/eller olycksfall. Arbetstagare ska följa de regler som berör arbetsmiljön och 

använda den skyddsutrustning som anvisas för arbetets utförande. För att komplettera och 

utveckla bestämmelserna i Arbetsmiljölagen finns arbetsmiljöförfattningar och 

arbetsmiljöförordningen (Åhnberg, 2007 s. 5).   

 

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för arbetsmiljön och publicerar författningar i diverse 

frågor beträffande arbetsmiljön. Det kan t.ex. beröra mer allmänna regler om systematiskt 

arbetsmiljöarbete och arbetsplatsen eller bestämmelser som rör specifik verksamhet 

(Åhnberg, 2007 s. 6). 

 

3.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Den kanske mest centrala föreskriften för skolans arbetsmiljöarbete är det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Denna föreskrift utvecklar och definierar hur arbetet med att uppnå 

arbetsmiljökraven ska utföras (Åhnberg, 2007 s. 29). Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär: 

 

Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett 

sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås (Zanderin, 2005 s. 24). 

 

 

                                                           
2
 www.av.se/teman/skolan/regleransvar/ 

http://www.av.se/teman/skolan/regleransvar/


   

6 
 

De grundläggande aktiviteterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är: undersökning - 

riskbedömning - åtgärder - kontroll, vilka ska utföras kontinuerligt (se figur 2). 

 

 
Figur 2: SAM-cirkeln, en sammanfattning och förklaring av det systematiska arbetsmiljöarbetets olika 

aktiviteter. 

 

Arbetsförhållandena ska kontinuerligt undersökas och risker bedömas för ohälsa och 

olycksfall i skolan. Ytterst ansvarig för detta är arbetsgivaren. Vid förändring av 

verksamheten ska arbetsgivaren utföra en riskbedömning om förändringen kan resultera i 

ohälsa och olycksfall. En viktig aspekt är att dessa riskbedömningar dokumenteras skriftligt 

och om riskerna är av allvarlig art eller inte. För att undersöka arbetsmiljöförhållanden i 

skolan används bl.a. skyddsronder, enkäter, utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar. En gång 

per år ska arbetsgivaren sammanställa ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud. Vid 

arbetsmiljöproblem som inte går att åtgärda omedelbart krävs en skriftlig handlingsplan för 

tillvägagångssättet, t.ex. ett skyddsrondsprotokoll. Större arbetsmiljösatsningar kan ingå i 

skolans budget som då ses som en handlingsplan. Viktigt är att samtliga genomförda åtgärder 

kontrolleras och att arbetsgivaren utvärderar det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen för 

att finna eventuella förbättringsåtgärder.
3
  

 

För att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete krävs en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska 

beskriva på vilket sätt arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet 

förhindras och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöpolicyn ska utarbetas 

och utföras i samverkan med arbetstagarna, skyddsombud och elevskyddsombud. Ett 

kriterium för det systematiska arbetsmiljöarbetet är att arbetstagarna har de kunskaper om 

arbetet och dess risker. Dessa kunskaper måste vara tillräckliga för att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet. Även chefer och arbetsledare ska inneha de kunskaper som krävs för att 

utföra sina arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att uppnå en 

tillfredställande arbetsmiljö ska arbetsgivaren delegera uppgifter i arbetsmiljön till övriga 

anställda och se till att dessa har de resurser som krävs. Det är även arbetsgivarens ansvar att 

personalen har kunskaper om regler, fysiska och psykosociala risker som kan innebära risker 

för ohälsa och olyckor i arbetet, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt kunskap 

om arbetsförhållanden som främjar en tillfredställande arbetsmiljö (Zanderin, 2005 s. 24-27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
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4. Tidigare forskning 
 

4.1 Forskningsinriktningar  

I tidigare forskning angående arbetsmiljöarbetet inom skolsektorn ser vi skillnader. Vi ser i 

huvudsak två olika forskningsinriktningar, en med fokus på elever, arbetsmiljö och 

arbetsmiljöarbete och den andra fokuserar på personal, arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. 

Flertalet av tidigare vetenskapliga artiklar har valt att fokusera på anställdas eller elevers 

kunskaper, erfarenheter, upplevelser och värderingar angående arbetsmiljö och 

arbetsmiljöarbetet. Det är vanligt att undersökningarna består av flera undersökningar som 

utförts vid olika tillfällen för att se hur tankarna kring arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet har 

förändrats. I flera fall har en undersökning utförts och därefter har en åtgärd i arbetsmiljön 

och arbetsmiljöarbetet gjorts t.ex. utbildning. Efter en tid då elever och personal slutfört 

utbildningen har en uppföljningsundersökning gjorts för att utvärdera åtgärden i arbetsmiljön 

och arbetsmiljöarbetet. I vissa fall har det även utförts jämförelser mellan två grupper där en 

grupp genomgått en förändring medan den andra inte genomgått denna förändring. Därefter 

har forskarna analyserat skillnader mellan dessa grupper. Gemensamt för de flesta 

undersökningar som utförts inom skolan är att uppföljningsundersökningar gjorts för att se 

hur det utvecklas. Ytterligare forskningsinriktningar som genomförts med fokus på skolan är 

att undersökningarna inriktat sig på de faktorer som skapat en försämrad arbetsmiljö. 

Forskningen har även inriktat sig på engagemang bland de anställda för att pröva sin hypotes 

om att detta är en viktig faktor inom arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.
4
   

 

4.2 Frågeställningar 

I den tidigare forskning vi bearbetat har vi funnit en rad olika frågeställningar och områden. 

Här följer ett urval av de mest relevanta frågeställningarna för denna studie. Vad vi menar 

med relevanta är att dessa frågeställningar behandlar arbetsmiljöarbetet på ett liknande sätt 

som vi kommer att göra.  

 

I tidigare forskning har olika interventioner inom arbetsmiljöområdet genomförts. Med en 

arbetsmiljöintervention menas i detta fall seminarier där utbildningsmaterial delades ut och 

möjligheter till konsultationer och stöd erbjöds. Forskarna ville således undersöka om en 

arbetsmiljöintervention skapar förbättrad arbetsmiljö, effektivitet och hälsa bland elever och 

personal (Servais m.fl., 2002). Ett exempel på detta är: 

 

Leder arbetsmiljöinterventionen till följande rapporterade förbättringar: 

 Bättre kunskaper i arbetsmiljöfrågor? 

 Ökad delaktighet, mer inflytande och bättre arbetsmiljösamverkan? 

 Bättre arbetsmiljö? 

 Förbättrad hälsa och ökat välbefinnande? 

 Högre effektivitet? 

 

Ett annat område som undersökts är att finna vilken eller vilka av 1990-talets skolförändringar 

lärarna såg som arbetsmiljöförsämrande. Exempelvis infördes ett nytt betygsystem och 

skolans arbetsorganisation förändrades, vilket påverkade lärarnas arbetssituation (Månsson & 

Persson, 2004). De undersökningar som fokuserat på 1990-talets förändringar inom 

skolsektorn skiljer sig från övriga undersökningar som vi studerat då dessa fokuserar på att 

                                                           
4
 Följande beskrivning bygger på: Häggqvist (1999), Häggqvist (2001), Månsson & Persson (2004), Servais 

m.fl., (2002) och Åteg, Andersson & Rosén (2005). 
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finna faktorer som försämrar arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet istället för att finna faktorer 

som skapar förbättrad arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.  

 

Ett annat område vi uppmärksammat är forskning om engagemang i arbetsmiljöarbetet. Ett 

exempel på en vetenskaplig artikel från detta område är: Moveit – Motivation and 

Engagement for Hazard Control. Syftet med Moveit är att arbetsmiljöarbetet kan ses som en 

förändringsprocess och att detta arbete ska ske fortlöpande (Åteg, Andersson & Rosén, 2005 

s. 4). Moveit kommer att förklaras ytterligare i kapitel fem.    

 

4.3 Resultat i tidigare forskning 

Tidigare forskning har kommit fram till olika resultat. Frågeställningarna om 

arbetsmiljöinterventioner leder till förbättringar i arbetsmiljön besvarades på följande sätt: 

personal som deltog i interventionerna fick ökad kunskap om arbetsmiljö. Dessa upplevde 

även högre samverkan med övrig personal och elever. Den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön förbättrades samtidigt som personalen på interventionsskolorna blev mer aktiva 

på att ta tag i problemen och även bättre på att framföra önskemål om förändring. Ytterligare 

en viktig aspekt är att dessa uppnådde läroplansmålen (Servais m.fl., 2002). 

 

Den forskning som inriktat sig på att finna faktorer som försämrar arbetsmiljön har kommit 

fram till att olika förändringar i skolan under 1990-talet gjorde att arbetsmiljön försvagats. 

Enligt undersökningar framkom det att lärare i grund- och gymnasieskolan påverkades av 

förändringarna negativt då de upplevde bristfällig feedback, obalans mellan krav och kontroll, 

för stor arbetsbörda samt dålig pedagogisk utbildning. Forskningen visar att de förändringar 

som gjordes påverkade de äldre lärarnas arbetsmiljö mer negativt än hos de yngre lärarna. 

Forskarnas slutsats var att 1990-talets skolförändringar blivit många lärares 

arbetsmiljöproblem (Månsson & Persson, 2004).     

 

4.4 Kunskapsluckor 

Tidigare forskning har visat att den fysiska arbetsmiljön är relativt lätthanterlig, medan den 

psykosociala arbetsmiljön är svårare att få bukt med. Ett fysiskt arbetsmiljöproblem kan vara 

en trasig stol eller dålig ventilation, vilket är relativt lätt att åtgärda. Psykosociala 

arbetsmiljöproblem som mobbing och människor som mår dåligt av olika anledningar är 

betydligt svårare att hantera och åtgärda. Vi är väl medvetna om att det forskats om det 

psykosociala arbetsmiljöarbetet, men vi menar att kunskapsluckan är hur organisationer kan 

arbeta med psykosociala frågor. En annan kunskapslucka vi funnit är att undersökningarna 

mestadels utförts på grundskolan. Vi har endast funnit ett fåtal undersökningar gjorda på 

gymnasieskolor, vilket vi tänker göra. Vi tror att det är skillnad på grundskolan och 

gymnasieskolan med tanke på elevers mognad. En gymnasieelev ses nästintill som vuxen, 

vilket också påverkar lärarnas agerande gentemot dessa. Vi tror således att arbetsmiljöarbetet 

skiljer sig åt mellan grundskolan och gymnasieskolan. Vi tror även att ledarskap har betydelse 

för arbetsmiljöarbetet, vilket inte undersökts i någon större utsträckning.  

 

4.5 Likheter och skillnader mellan tidigare forskning och denna studie 

Vår studie kommer att fokusera på arbetsmiljöarbetet på gymnasieskolan i Halmstad 

kommun. Till skillnad från vår studie har tidigare undersökningar ofta fokuserat på vad 

interventioner leder till i arbetsmiljöarbetet. Tidigare forskning har framförallt valt att 

fokusera på det fysiska arbetsmiljöarbetet. Vi kommer också att fokusera på detta, men vi 

kommer att lägga lika mycket vikt på det psykosociala arbetsmiljöarbetet då vi tror att dessa 

samspelar med varandra och är lika betydelsefulla. Enligt oss räcker det inte att ha ett 

välutvecklat arbete och arbetssätt för arbetsmiljön. Vi tror att flera olika aspekter påverkar 
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arbetsmiljöarbetet t.ex. ledarskap och engagemang. Vi tror således att ledarskap är viktigt på 

olika sätt, bl.a. hur ledaren delegerar ansvar och befogenheter samt att ledaren är lyhörd.  

 

 

5. Teori 
 

I detta kapitel kommer vi att förklara fyra olika teorier. Dessa teorier valdes med tanke på vår 

frågeställning. Vroom’s VIE-teori och KASAM ska hjälpa oss att förstå varför problem 

uppstår i arbetsmiljöarbetet. Teori X och teori Y förklarar två olika typer av ledarskap, vilket 

således vi tror hjälper oss att förstå hur det delegerande ledarskapet påverkar 

arbetsmiljöarbetet. Då vi vill undersöka vilken betydelse personalens engagemang har för 

arbetsmiljöarbetet valde vi att använda oss av Moveit. Varför vi valde Moveit beror på att vi 

tror att denna teori hjälper oss att förstå vilken betydelse personalens engagemang har för 

arbetsmiljöarbetet. Vi tror att dessa teorier tillsammans, inte var för sig, ska hjälpa oss att 

besvara vår frågeställning. Aktuella lagar och regler påverkade också vårt val av teorier. 

Arbetsgivaren ska, t.ex. bedriva arbetsmiljöarbetet tillsammans med övriga medarbetare. I och 

med detta tror vi att ledarskap och engagemang har betydelse för arbetsmiljöarbetet, vilket 

ledde till att vi valde teori X och teori Y samt Moveit.     

 

5.1 VIE-teorin 

Victor Vroom är upphovsmannen till VIE-teorin. Denna teori är en s.k. förväntansteori, vilket 

innebär att människan engageras att prestera något för ett mål om de uppskattar målet och kan 

se att det som de gör leder till att målet nås. VIE-teorin består av tre olika element: valence, 

instrumentality och expectancy, där av namnet VIE. Dessa kan på svenska översättas till 

bindning, medverkan och förväntan (Landy & Conte, 2004 s. 345-347).  

 

Bindning innebär att omgivningen har en lockande och en frånstötande kraft. Exempel på 

detta är högre lön och/eller ostimulerande arbete. Individen har således behov eller 

önskningar. I vilken utsträckning värderar individen de sekundära resultaten och hur 

kombineras dessa med de primära resultaten som karaktäriseras som antingen bra eller dåligt? 

Vroom menar att bindning är det förväntade värdet av en prestations resultat. Medverkan 

bygger på att individen ställer sig frågan: om jag presterar vad jag förväntas att prestera får 

jag då vad jag blivit lovad? Medverkan samspelar med prestation och förväntat resultat. En 

situation kan resultera i flera olika aspekter både negativa och positiva t.ex. innebär befordran 

oftast högre lön. Denna befordran kan även betyda ökad arbetsbörda och mer ansvar. När 

individen blir medveten om medverkan i situationen kan hon bestämma om resultatet är mer 

positivt än negativt. Detta leder vidare till val av handlande. Vroom menar således att 

individen tror att resultatet av en händelse leder till ytterligare ett resultat.   Förväntan, som är 

det sista elementet, handlar om att ökad ansträngning kan resultera i önskat resultat. Ett 

exempel på detta kan vara att hög ansträngning och lojalitet slutligen kan leda till befordran.    

 

Sammanfattningsvis förväntar sig individen att ett visst beteende t.ex. hög ansträngning leder 

till ett visst resultat t.ex. befordran. Detta primära resultat leder vidare till ett sekundärt 

resultat, t.ex. ökad arbetsbelastning och hur stor betydelse detta sekundära resultat har i 

förhållandet till det primära resultatet. Landy och Conte (2004 s. 346) menar att en chef kan 

koncentrera sig på tre olika aspekter för att använda sig av Vroom’s VIE-teori: 

 

 Koppla samman uppnådda resultat med positiv belöning. 

 Klargöra medverkan genom att uppmärksamma de anställda om vilka förmåner som 

kan uppnås genom resultatet.  
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 Förtydliga förväntan genom att medvetandegöra de anställda att handling leder till 

resultat.    

 

5.2 Teori X och teori Y 

Ledarskap kan utföras på olika sätt. Dessa olika sätt att utföra ledarskapet kallas ledarstilar. Vi 

kommer här att redogöra för McGregors teori X och teori Y. McGregor har utvecklat det 

auktoritära respektive det delegerande ledarskapet genom denna teori. För att öka förståelsen 

för teori X och teori Y krävs en förklaring av det auktoritära och delegerande ledarskapet. 

Den auktoritära ledaren fattar själv beslut för att sedan ge sina underställda redan definierade 

arbetsuppgifter att utföra. Kommunikationen sker vanligtvis uppifrån och ner. Den 

delegerande ledaren för diskussioner med sina medarbetare och fattar beslut tillsammans med 

dem. Kommunikationen sker i båda riktningarna, d.v.s. uppifrån och ner och nerifrån och upp 

(Bruzelius & Skärvad, 2000 s. 332-334). En ledare som använder sig av teori X kan ha 

följande uppfattning, enligt McGregor:  

 

 Arbete är en onaturlig och oattraktiv sysselsättning för individen. 

 På grund av detta tvingas individen att arbeta. 

 Individen vill varken tänka eller ta ansvar. 

 

En ledare som använder sig av teori Y kan, enligt McGregor, ha följande uppfattning: 

 

 Arbete ses inte som något tilltalande eller oattraktivt. Individen utvecklar en 

individuell attityd till det som ett resultat av sin erfarenhet.  

 Teori X använder sig av auktoritära, kontrollerade metoder, men dessa är inte de enda 

metoder som kan användas för att uppnå effektiva resultat.  Det är av stor betydelse att 

mäta resultat på kort sikt, men framförallt på lång sikt. 

 Individen väljer själv mål och agerar för att uppnå dessa. Individens inre motivation är 

starkare och mer konstant än den målsättning som ledningen försöker åstadkomma. 

Ledningens uppgift blir således att sammanföra individens mål med organisationens 

mål. 

 Individen vill ta ansvar då detta skapar meningsfullt arbete för denne.  

 

Teori X och teori Y är således inte varandras raka motsatser utan de beskriver ett orsak – 

verkan förhållande. Om ledaren använder sig av teori X är det naturligt att denna väljer en 

auktoritär ledarstil, vilket leder till att individen vänjer sig vid att inte ta egna initiativ och 

ansvar. En ledare som istället använder sig av teori Y leder, enligt McGregor, till ökad 

effektivitet på lång sikt. Anhängare av teori X menar att individen är av naturen lat, undviker 

ansvar och är ovillig att ta initiativ. Anhängare av teori Y menar att individen gärna arbetar 

om arbetet ger stimulans, söker självständighet och tar ansvar, är initiativrik och har fallenhet 

för att lösa problem och idéskapande. 

 

5.3 Moveit - Motivation and Engagement for Hazard Control 

Moveit är en sammanställning som beskriver olika metoder som kan användas för att få igång 

ett arbetsmiljöarbete och skapa engagemang för detta. Utgångspunkten för Moveit är att 

arbetsmiljöarbetet kan ses som en förändringsprocess och att detta arbete ska ske 

kontinuerligt. För att skapa engagemang i arbetsmiljöarbetet krävs metoder som ska innehålla 

följande egenskaper utifrån en Moveit-strategi (Åteg, Andersson & Rosén, 2005 s. 17): 
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 Interaktivitet innebär brett deltagande och involvering av samtliga medarbetare.  

 Förändringskompetens betyder att deltagarna skapar kunskaper om hur 

förändringsprocesser kan utföras. 

 Arbetsmiljökunskap d.v.s. alla berörda parter skapar ett ökat kunnande om 

arbetsmiljön och att dessa skapar kunskaper om arbetsmiljöfaktorer och hur de kan 

åtgärdas.  

 Handlingsutrymme innebär att det finns möjligheter att påverka det rådande tillståndet 

och att kunna uppnå målen. 

 Systematik medför att deltagarna leds genom förändringsarbetet och bidrar till att 

skapa ett underlag för beslutsprocesser. 

 Integrerbarhet d.v.s. att det finns rutiner som bidrar till att säkerställa de förbättringar 

som genomförs och att det finns fortsatta aktiviteter för att ytterligare kunna skapa en 

bättre arbetsmiljö. 

 

En metod för att skapa engagemang behöver inte innehålla alla de ovan nämnda punkterna. 

Det viktiga är att det finns en strävan att uppfylla dem och att den metod som används 

fungerar. Åteg, Andersson och Rosén (2005 s. 38) menar vidare att metoder för att skapa 

engagemang kan bidra till att organisationer och individer förändrar sina synsätt från passivt 

eller reaktivt till att handla och tänka proaktivt. Som vi tidigare varit inne på är det, enligt 

författarna, inte vilken metod som väljs som är det viktigaste, utan att målsättningen för den 

använda metoden är att uppnå de sex egenskaperna. 

 

5.4 Känsla av sammanhang (KASAM) 

Antonovsky (1991) menar att KASAM samspelar med hälsa och begreppet har betydelse för 

forskning om social miljö och hälsa. Antonovsky representerar det salutogena perspektivet, 

vilket innebär det positiva i tillvaron d.v.s. det friska. Målsättning är att finna de faktorer som 

leder till hälsa. Antonovsky fokuserar således på hälsa och välbefinnande istället för ohälsa 

och sjukdom som det patogena perspektivet representerar. Exempel på en fråga som 

Antonovsky arbetar efter är: varför är så många människor friska trots att de utsätts för 

omgivningens alla påfrestningar (Menckel & Österblom, 2004 s. 215)? KASAM består av tre 

element: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

 Begriplighet innebär hur personen upplever inre och yttre intryck som förnuftsmässigt 

konkreta. Har en individ hög känsla av begriplighet kan denne förutse vad som 

kommer att ske i framtiden, alternativt förklara de intryck som sker. De uppfattningar 

som upplevs är inget personen i fråga kan bestämma över utan dessa kan handla om 

t.ex. arbetsskador. Antonovsky menar att det är begripligheten som är det viktiga för 

de upplevda intrycken. Således är det viktigaste inte vilket intryck som upplevs utan 

att de begrips.    

 Hanterbarhet handlar om i vilken utsträckning personen i fråga upplever vilka 

resurser denne har till sitt förfogande. Dessa resurser ska vara en hjälp för att bemöta 

de krav som upplevs av de intryck som tas emot. Hög känsla av hanterbarhet gör att 

personen i fråga inte känner sig orättvist behandlad i livet.    

 Meningsfullhet innebär i vilken grad personen i fråga upplever att livet har en 

känslomässig betydelse och att vissa upplevda problem och krav är värda att engagera 

sig i. Upplever en person en olycklig händelse t.ex. en väns död klarar personen i fråga 

att hantera situationen.    
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Dessa tre element är beroende av varandra där t.ex. en situations hanterbarhet förklaras av 

förståelsen av den samma. Ytterligare forskning inom ämnet har gjorts som stärker 

Antonovskys teori att personer med en hög känsla av sammanhang har bättre hälsa. Det är 

viktigt att bygga upp en känsla av sammanhang i tidig ålder, t.ex. hos elever och därför borde 

alla i skolan medverka till att detta uppnås (Antonovsky, 1991).  

 

 

6. Metod  

 

6.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att användas oss av en kvalitativ metod för att få en fördjupad förståelse för 

arbetsmiljöarbetet på gymnasieskolan i Halmstad kommun. Den kvalitativa metoden innebär 

att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper. Vår målsättning var att uppmärksamma 

åsikter, erfarenheter och känslor beträffande arbetsmiljöarbetet på gymnasieskolan i Halmstad 

kommun. Den kvalitativa metoden har bidragit med detta då metodens syfte är att skapa 

förståelse för ett fenomen. Begrepp som reliabilitet och validitet passar dåligt i den kvalitativa 

forskningen. Den kvalitativa metodens målsättning är inte att forskaren ska kunna vara 

utbytbar (reliabilitet) eller att det i förväg är bestämt vad som ska mätas (validitet).  Dock är 

det av betydelse att vara saklig och tillförlitlig som forskare oavsett metodval. Den kvalitativa 

metodens uppgift är inte heller att finna generella mönster och/eller statistik likt den 

kvantitativa metoden (Widerberg, 2002 s. 15 & 18). 

 

6.2 Urval av respondenter 

Gymnasieskolan i Halmstad kommun består av fyra skolor där vi intervjuat en rektor, ett 

skyddsombud och en lärargrupp om tre till sex personer på respektive skola. Rektorer 

intervjuades då dessa är huvudansvariga för arbetsmiljöarbetet på skolorna. Skyddsombuden 

kan antas ha särskild kompetens och erfarenhet beträffande arbetsmiljöarbetet, vilket gjorde 

att dessa intervjuades. Lärargruppen valdes då dessa utgör grunden av skolpersonalen. 

Rektorer och skyddsombud utsågs med avseende på kunskap och erfarenhet i 

arbetsmiljöarbete. Lärargruppen arbetades fram med avseende på programtillhörighet, etnisk 

bakgrund och kön. Vår målsättning var att lärargruppen skulle representera skolans 

utbildningsprogram, könsfördelning och etniska bakgrunder. Alltså användes ett strategiskt 

urval, vilket enligt Halvorsen (1992 s. 102), innebär att välja en grupp individer som troligtvis 

tillför den mest intressanta och relevanta informationen. När vi gjort vårt urval av 

respondenter kontaktades dessa via telefon där de informerades om studien och varför dessa 

blivit utvalda. Därefter bokades tid och plats för intervju.     

 

6.3 Datainsamling 

Intervjuerna genomförde vi tillsammans och inför varje intervjutillfälle ansvarade vi för olika 

områden. Detta gjorde att vi till fullo kunde fokusera på samtalet och dokumentationen. Som 

tidigare nämnts intervjuades rektorer, skyddsombud och lärare där vi använde oss av en i 

förväg utarbetad intervjuguide som bestod av öppna frågor (se bilaga 1-3). Dock gjorde 

respondenternas uppfattningar och åsikter att följdfrågor ställdes. Således följdes inte 

intervjuguiden ordagrant. Vi försökte även fånga upp sådan information som plötsligt föreföll 

intressant. Intervjuerna varade i cirka 45 minuter. Vi har även samlat in information genom att 

delta i ett samverkansmöte på respektive skola där bl.a. arbetsmiljön diskuterades. Vid dessa 

tillfällen har vi uppmärksammat deltagares åsikter, samspel mellan dessa och mötets upplägg, 

vilket ökat vår förståelse för arbetsmiljöarbetet på gymnasieskolan i Halmstad kommun.   
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6.4 Etik 

Etiska överväganden har gjorts fortlöpande. Enligt Kvale (1997 s. 105) görs inte etiska 

avgöranden på något särskilt stadium utan bedrivs under hela forskningsprocessen.  Varje 

intervjutillfälle inleddes med en presentation av oss som intervjuare, studiens syfte och 

upplägg. Respondenterna informerades om att deras medverkan var frivillig, att de kunde 

välja att inte besvara frågor om de så önskade och att de hade möjligheten att avbryta 

intervjun under dess gång.  Samtliga respondenter upplystes om att intervjun dokumenterades 

med hjälp av en diktafon, vilket accepterades av respondenterna. Vi meddelade att de 

uppgifter som respondenterna lämnar vid intervjutillfället kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att vem som sagt vad inte ska kunna spåras (Kvale, 1997 s. 109). 

Samtliga respondenter accepterade att medverka i studien och vi tror inte att respondenter 

upplevde några problem vid intervjutillfällena.  

 

6.5 Analysmetod 

För att underlätta analysen av vårt empiriska material har vi valt att använda oss av 

meningskoncentrering. Vad som menas med meningskoncentrering är att respondentens 

uttalanden koncentreras mer koncist. Detta har gjort att våra långa intervjutexter således 

bearbetats till kortare och koncisare intervjutexter (Kvale, 1997 s. 174). I vårt fall var våra 

intervjutexter långa och upprepande, vilket gjorde att vi valde att använda oss av 

meningskoncentrering då vi ville finna den mest relevanta informationen och kunskapen. Vi 

tror att meningskoncentreringen kan skapa problem då längre intervjutexter reduceras till mer 

koncisa. Vad vi menar med detta är att viktiga detaljer och djupare förklaringar kan falla bort. 

Visserligen ska vi få med det viktigaste i intervjutexten, men vi menar att bredden på 

materialet kan försvagas. Om en intervjutext är för kort och koncis tror vi att risken för 

feltolkningar ökar, ens egen erfarenhet och kunskap inom området gör att tolkningar faller 

inom sin egen ram. Samtidigt tror vi att meningskoncentrering är mer positiv än negativ. Det 

är många gånger vi läst intervjutexter som är för detaljerade, upprepande och långa, vilket 

gjort att vi tröttnat samtidigt som det varit svårt att ta in mycket information på en och samma 

gång.  

 

6.6 Metoddiskussion 

Genom en kvalitativ metod ville vi få en ökad förståelse för hur rektorer, skyddsombud och 

lärare uppfattade arbetsmiljöarbetet. Vi ville inte besvara hur många som anser att 

arbetsmiljöarbetet är bra eller dåligt, som ofta görs vid kvantitativa undersökningar (Hartman, 

2004 s. 273). Vi ville istället inrikta oss på respondenternas tankar och erfarenheter 

beträffande arbetsmiljöarbetet.   

 

Widerberg (2002 s. 93) menar att utföra intervjuer på respondenternas arbetsplats kan skapa 

helhetsintryck, upplevelser och informationer som i sin tur leder till en betydelsefull 

bakgrund. Detta var en anledning till att vi utförde intervjuerna på respektive skola. 

Nackdelen med att utföra intervjuer på respondenternas arbetsplats, på deras arbetstid, kan 

vara att dessa kände sig stressade och att intervjun tog tid från deras egentliga arbetsuppgifter. 

De intervjuer vi utförde efter respondenternas egentliga arbetstid kan också vara en nackdel 

då vi upplevde att dessa var trötta och ville hem. Dessa negativa aspekter var inte 

genomgående på samtliga av våra intervjuer utan endast vid ett fåtal intervjutillfällen. Vid 

samtliga intervjutillfällen har vi haft tillgång till bra lokaler där vi kunnat genomföra 

intervjuerna ostört samt att vi kunde utnyttja den tid som var avsatt.   
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Av de tolv intervjuer vi utfört var fyra stycken s.k. gruppintervjuer. En svårighet med dessa 

var att respondenternas samspel mellan varandra resulterade i spontana och känsloladdade 

åsikter om skolans arbetsmiljöarbete. Detta gjorde att vår kontroll över intervjusituationen 

försvagades, vilket skapade svårigheter att analysera respondenternas åsikter som korsade 

varandra (Kvale, 1997 s. 97). Vi menar att denna form av intervju var nödvändig då tiden var 

begränsad och att lärarna var många till antal på de olika skolorna.  

 

Efter varje intervjutillfälle skrev vi ut i text vad som sagts med hjälp av skriftliga 

anteckningar och bandinspelningar. Fördelen med diktafonen var att vi kunde fokusera oss till 

fullo på intervjun och att vi kunde lyssna igenom intervjun flera gånger. Diktafonen gjorde att 

vi inte gick miste om viktig information. Nackdelen kan vara att respondenterna kände sig 

obekväma när de spelades in. Därefter bearbetade vi och sammanställde intervjutexterna 

ytterligare. Avslutningsvis har vi analyserat det empiriska materialet med hjälp av teorier och 

tidigare forskning. 

 

 

7. Resultat 
 

7.1 Skola A 

 

Roller och åsikter i arbetsmiljöarbetet 

Ytterst ansvarig för arbetsmiljöarbetet är rektorerna. Samarbetet mellan dessa beskrivs som 

positivt beträffande arbetsmiljöarbetet, likaså uppgiftsfördelningen mellan dem. Den 

intervjuade rektorn arbetar, enligt sig själv, med att uppmärksamma personal och elever om 

arbetsmiljöarbetet och den webbaserade arbetsmiljöhandboken. Rektorn anser att skolans 

arbetsmiljöriktlinjer följs samtidigt som stödet från skyddsombud är god. 

 

Skyddsombudet menar att dennas uppgift är att utvärdera information som han/hon får från 

lärare. Vad ska göras och vilken dignitet har informationen? Vid enklare problem diskuterar 

skyddsombudet och personen i fråga detta med varandra. Vid fysiska arbetsmiljöproblem 

vänder sig skyddsombudet till ansvarig rektor och/eller vaktmästare. Skyddsombudet 

upplever att det är klart vem som bär ansvar för diverse arbetsmiljöproblem. Detta är av 

betydelse för skyddsombudets arbete då det är tydligt vem skyddsombudet ska vända sig till 

vid arbetsmiljöproblem. Vid psykosociala arbetsmiljöproblem som, t.ex. relationsproblem är 

skyddsombudets uppgift att erbjuda parterna tillfällen där samtal kan föras. Skyddsombudet 

anser att dennes viktigaste uppdrag i arbetsmiljöarbetet är att alltid finnas på plats, lyssna och 

ge återkoppling samt att representera lärarna. Skyddsombudet anser sig ha de resurser, 

kunskaper och tid som krävs för att utföra ett tillfredsställande arbetsmiljöarbete. 

 

Lärarna menar att de följer de regler som finns beträffande arbetsmiljön och de är medvetna 

om att de bär ett ansvar för arbetsmiljöarbetet. Lärarna ansvarar för olika områden t.ex. 

klassrum, där deras uppgift är att informera eleverna om vad som gäller i klassrummet.  I 

övrigt ska lärarna kontrollera att skyddsutrustning finns och fungerar. Arbetsmiljöproblem 

rapporteras till rektor och/eller skyddsombud. Samarbetet med rektor och skyddsombud 

anses, enligt lärarna, vara bra och likaså stödet från dem.  

 

Hur utförs skolans arbetsmiljöarbete? 

Rektorn menar att det är viktigt att lärare förmedlar sina åsikter beträffande arbetsmiljön till 

respektive rektor då dessa inte har möjligheten att uppmärksamma samtliga fall. Lärarnas 

arbetsbörda har ökat de senaste åren p.g.a. fler elever, vilket gjort att det psykosociala 
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arbetsmiljöarbetet uppmärksammats. Den psykosociala arbetsmiljön undersöks kontinuerligt 

genom en enkät, som efter en tid följs upp och eventuella problem åtgärdas. Ett exempel på 

den psykosociala arbetsmiljön är ”livet” i korridorerna med dess språkbruk och stämning. För 

att skapa och upprätthålla en god stämning i korridorer och uppehållsrum finns elevvärdar och 

vaktmästare. På skolan finns olika handlingsplaner som arbetats fram i och med att problem 

uppmärksammats vid enkätundersökningarna. T.ex. finns handlingsplan för likabehandling, 

vilket innebär att trygghet ska skapas: 

 

När man kommer till skolan ska man känna sig trygg och t.ex. inte ta glåpord från varken 

elever eller personal. 

 

Vid ohälsa kontaktas kommunhälsan för att undersöka och finna orsaker till detta. Rektorn är 

ansvarig för att dessa problem åtgärdas. Dock upplever rektorn frustration och maktlöshet då 

det är kommunhälsans ansvar att utreda dessa problem medan rektorn inte kan påverka 

arbetet. Arbetsprocessen framstår som byråkratiskt och ineffektiv. Det psykosociala 

arbetsmiljöarbetet är, enligt respondenterna, svårhanterligt, t.ex. ökar arbetsbelastningen då 

eleverna blir fler medan lärarantalet är detsamma som tidigare. Exempel på en vanlig fråga 

som skyddsombud får är: kan min chef lägga på mig detta, jag mår ju inte bra av det? Lärarna 

märker att negativ stress och oro är ett problem bland eleverna, t.ex. vid prov. Det efterfrågas 

därför någon form av planeringssystem. 

 

Det fysiska arbetsmiljöarbetet beskrivs som lätthanterlig i jämförelse med det psykosociala 

arbetsmiljöarbetet. Rutinerna på skolan anses vara bra vad det gäller det fysiska 

arbetsmiljöarbetet. Problemet är istället att arbetsprocessen som helhet är ineffektiv och 

byråkratisk, t.ex. att samarbetet med kommunhälsan inte fungerar på ett bra sätt då det tar 

lång tid innan problem åtgärdas. Årligen utförs en fysisk arbetsmiljörond där tillbud som varit 

och arbetsmiljön i övrigt inspekteras. Deltagare vid dessa ronder är rektor, skyddsombud och 

vaktmästare. I och med de fysiska arbetsmiljöronderna ska personal och elever framföra 

arbetsmiljöproblem. Skolans vaktmästare beskrivs som betydelsefulla för det fysiska 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Rektor, skyddsombud och lärare är överens om att uppföljning, handlingsplaner och åtgärder 

måste förbättras och effektiviseras i och med det fysiska och psykosociala arbetsmiljöarbetet.  

 

Forum för arbetsmiljön 

Arbetsplatsträffar genomförs en gång per månad där arbetsmiljön diskuteras. Problemet med 

arbetsplatsträffarna är bristfälligt samspel mellan chefer och personal. Vid arbetsplatsträffarna 

deltar all personal, vilket är ett hundratal och mötet leds av ett fåtal chefer. Rektorn efterfrågar 

således mindre arbetslag, vilket denne menar skulle förbättra samarbetet mellan chef och 

medarbetare.  Vid behov förs arbetsmiljöproblem vidare till en samverkansgrupp som i sin tur 

sammanträder en gång per månad. Vid dessa möten medverkar rektor och skyddsombud som 

ska se till att dessa problem åtgärdas. Även elevskyddsombud ska delta, men det sker inte. 

Utöver dessa forum diskuteras personalens hälsa vid medarbetarsamtal.  

 

Utbildning och kunskap 
Det finns tre elevskyddsombud som deltagit vid relevant utbildning. Målsättning är dock att 

en elev från varje program ska utbildas och medverka som elevskyddsombud. Skyddsombud i 

sin tur utbildas i ämnet arbetsmiljö kontinuerligt genom respektive fackförbund. Rektorer och 

lärare har inte deltagit vid någon specifik arbetsmiljöutbildning. Dock deltar lärare vid 
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brandövningar etc. Chefer och arbetsledning anses, enligt rektor, skyddsombud och lärare, ha 

tillräcklig kunskap om arbetsmiljön.  

 

Engagemang och delaktighet 
Engagemanget beskrivs som stort bland skyddsombud, enligt rektorn. I övrigt är det svårt att 

engagera lärare och elever i arbetsmiljöarbetet. Rektorn påpekar att arbetsmiljöarbetet måste 

belysas som betydelsefullt och intressant, vilket inte görs idag. Svårigheten är att engagera 

eleverna i arbetsmiljöarbetet. I dagsläget upplever, enligt rektor och skyddsombud, eleverna 

elevskyddsombudsrollen som något som tar tid från deras studier. Skyddsombudet efterlyser 

därför någon form av morot för att engagera eleverna för arbetsmiljöarbetet. Ytterligare en 

orsak till det dåliga engagemanget från elevernas sida torde vara tradition, menar rektorn. Hur 

mycket lärarna engagerar sig i arbetsmiljön beror på problemet och dess omfång, enligt dem 

själva. Lärarna beskriver att arbetsmiljön faller bort då dessa har viktigare arbetsuppgifter, 

t.ex. rättning av prov: 

 

Vi som lärare översköljs av information.  

 

Information om arbetsmiljön sprids bl.a. via skolans intranät, det är dock upp till var och en 

att ta del av denna information. 

 

Den webbaserade arbetsmiljöhandboken 

Den gemensamma webbaserade arbetsmiljöhandboken ska fungera som ett hjälpmedel i 

arbetsmiljöarbetet. Den innehåller t.ex. dokument, policys och blanketter för tillbud. Lärarna 

har informerat eleverna om den webbaserade arbetsmiljöhandboken och även haft övningar i 

den med eleverna. Det råder tvivel bland skyddsombud och lärare om ”vanliga” lärare är i 

behov av att använda den webbaserade arbetsmiljöhandboken särskilt ofta. Dock ska lärare 

veta vart information och regler angående arbetsmiljön finns istället för att vända sig till 

rektor och/eller skyddsombud. 

 

Det har inte blivit någon märkbar skillnad i arbetsmiljöarbetet sen den webbaserade 

arbetsmiljöhandboken tillkom. Skyddsombud använder sig av den, t.ex. för att hitta fakta om 

lagar och regler. Rektorn menar att tidsbrist gör att den webbaserade arbetsmiljöhandboken 

bortprioriteras. Bland lärare används den webbaserade arbetsmiljöhandboken sparsamt.  

Samtliga respondenter efterfrågar mer tid och information för att lära sig den webbaserade 

arbetsmiljöhandboken bättre. 

 

7.2 Skola B 

 

Roller och åsikter i arbetsmiljöarbetet 

Rektorn är huvudansvarig för arbetsmiljöarbetet och strävar efter att engagera lärare och 

elever i detta arbete. Dessa har, t.ex. deltagit då skolans organisation förändrades. Både lärare 

och elever fick vara med och bestämma hur den fysiska arbetsmiljön skulle utformas i och 

med skolans flytt. 

 

Skyddsombudet ser sin roll som viktig och försöker se till att arbetsmiljön är dräglig och god 

för både lärare och elever samt att dessa fungerar bra ihop. Skyddsombudet deltar i 

skyddsronder, som sker en gång per läsår, och tycker att det förebyggande arbetsmiljöarbetet 

är av stor vikt. Ett exempel på det förebyggande arbetet som skyddsombudet arbetar med är 

att se till att klasserna inte blir för stora, vilket gör att lärarnas arbetsbelastning blir negativt, 

vilket fungerar, enligt skyddsombudet. 
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Lärarna anser att de inte har någon formell roll i arbetsmiljöarbetet. Vidare tycker dock 

lärarna att de har en indirekt roll då de tar tag i saker som rör arbetsmiljön direkt med rektor 

och/eller skyddsombud. Lärarna menar att all personal är involverade i arbetsmiljöarbetet på 

något sätt, arbetsmiljön är även en stående punkt på arbetsplatsträffar. 

 

Hur utförs skolans arbetsmiljöarbete? 

Årligen utförs skyddsronder där skyddsombud och rektor deltar. All personal deltar även i en 

årlig enkätundersökning som rör den psykosociala arbetsmiljön. En liknande enkät görs även 

bland eleverna. Både skyddsronderna och de psykosociala arbetsmiljöenkäterna följs upp och 

efter detta skrivs handlingsplaner för eventuella förbättringsområden. Både rektorn och 

skyddsombudet poängterar dock att det är lika viktigt att uppmärksamma aspekter i 

arbetsmiljön som redan är bra då dessa ständigt behöver underhåll och utveckling för att inte 

stagnera. Rektor, skyddsombud och lärare är alla överens om att det är den psykosociala 

arbetsmiljön som behöver förbättras:  

 

Man kan stå ut med att en dörr är trasig, men inte att en elev eller kollega mår dåligt. 

 

Rektor, skyddsombud och lärare är överens om att det är de stora klasserna, eller för få lärare 

som är problematiskt. Arbetsbelastningen blir ständigt högre samtidigt som eleverna inte kan 

få den hjälp de behöver. Det finns arbetsmiljöriktlinjer och uppsatta mål på skolan. Dessa 

tycker rektor, skyddsombud och lärare att skolan lever upp till. 

 

Utbildning och kunskap 

Skolan har erbjudit lärarna utbildning i KASAM, vilket är en typ av psykosocial 

arbetsmiljöutbildning. Målsättningen är att samtliga lärare ska genomgå denna utbildning. I 

dagsläget anser sig inte lärarna ha tillräckligt kunnande om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. 

De menar ändå att de vet vart de ska vända sig om det uppstår problem som de själva inte kan 

hantera. Samtidigt tycker lärarna att chefer och arbetsledning har tillräcklig kompetens om 

arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet tycker också att chefer och arbetsledning 

har den kunskap som behövs, men menar att denna kunskap kan förbättras ytterligare. Vad det 

gäller skyddsombudet har denne erhållit utbildningar genom fackförbundet beträffande 

arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Vidare anser skyddsombudet att de resurser, t.ex. tid och 

deltagande vid utbildningar, som krävs för att utföra sitt arbete är tillräckliga. 

 

Hur sprids arbetsmiljöarbetet på skolan? 

Eftersom skolan är en relativt liten enhet har rektorn inte delegerat ansvar och/eller 

befogenheter i arbetsmiljöarbetet. Således ligger ansvaret hos rektorn och uppstår 

arbetsmiljöproblem rapporterar lärare och elever detta till rektorn. Skyddsombudet menar i sin 

tur att denne har meddelat sina medarbetare att om de uppmärksammar arbetsmiljöproblem 

ska de kontakta skyddsombudet. Skyddsombudet har även en idé om att skapa en ikon som 

heter tillbud på det interna mailprogrammet. Under denna ikon ska lärarna kunna lägga in alla 

typer av tillbud som uppmärksammas och på så sätt följa vad som sker angående 

arbetsmiljöproblem. Vidare menar skyddsombudet att även om rektorn har det yttersta 

ansvaret för arbetsmiljöarbetet är det upp till var och en att se till att skolan är en dräglig 

arbetsplats att arbeta på. Skyddsombudet ser dock gärna att arbetsmiljöarbetet hade varit 

enklare om det fanns någon form av tydlig delegering. Lärarna anser att ”den uteblivna” 

delegeringen är bra då de vet att det är rektorn de ska vända sig till. 
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Engagemang och delaktighet 

Engagemanget för arbetsmiljöarbetet är bra bland lärarna, men sämre bland eleverna, enligt 

rektor, skyddsombud och lärare. Lärarna menar att även om de inte har något formellt ansvar 

för arbetsmiljöarbetet ser de hela tiden till att både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 

är bra i de klassrum som dem undervisar i. Eleverna har klassråd där frågor om arbetsmiljön 

ska tas upp, men det görs inte. 

 

Den webbaserade arbetsmiljöhandboken 

Den webbaserade arbetsmiljöhandboken används inte av lärare eller elever. Dessa tycker den 

är onödig. Rektor och skyddsombud har bra kunskap om den webbaserade 

arbetsmiljöhandboken, men menar att de ändå inte har tillräcklig kunskap för att använda den 

webbaserade arbetsmiljöhandboken till fullo. Skyddsombudet tycker, likt lärarna, att den 

webbaserade arbetsmiljöhandboken är onödig då de redan vet vad som ska göras vid 

arbetsmiljöproblem. Rektorn ser det som sitt ansvar att motivera lärarna att använda den 

webbaserade arbetsmiljöhandboken.  

 

Problem och förbättringsområden 

Rektorn anser inte att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Dock 

menar skyddsombud och lärare att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av den dagliga 

verksamheten. Rektorn menar att det är svårt att skapa engagemang bland elever beträffande 

arbetsmiljöarbetet och att skolan måste arbeta mer med den arbetsmiljö som redan är positiv 

istället för att enbart hitta fel och brister. För att skapa engagemang tror rektorn att 

arbetsmiljöarbetet måste belysas som ett område som kräver ständigt underhåll och utveckling 

för att inte stagnera och försämras. Skyddsombudet anser att klassernas storlek är det största 

arbetsmiljöproblemet då detta stjäl energi av lärarna, vilket kan leda till negativ stress, som i 

sin tur leder till sjukskrivningar. Enligt skyddsombudet upplever lärarna nu att 

arbetsbelastningen är för hög och att detta problem är svårt att få bukt med då ekonomin inte 

tillåter att fler lärare anställs. Även lärarna är inne på skyddsombudets linje med att 

arbetsbelastningen är det största arbetsmiljöproblemet. Generellt sätt anser dock rektorn, 

skyddsombud och lärarna att arbetsmiljön är god på skolan. 

 

7.3 Skola C 

 

Roller och åsikter i arbetsmiljöarbetet 

Varje rektor ansvarar för respektive utbildningsprograms arbetsmiljöarbete. Den intervjuade 

rektorn har delegerat ansvar och befogenheter till lärare. Rektorn menar att samarbete i 

arbetsmiljöarbetet fungerar tillfredsställande. Rektorn anser att klara rutiner och ett 

systematiskt arbete för att samla in information är av stor betydelse för arbetsmiljöarbetet. 

 

Skyddsombudet beskriver sin roll som ”spindeln i nätet”. Skyddsombudets främsta uppgift är 

att finnas tillhands för lärarna då dessa har frågor och synpunkter på arbetsmiljön samt att 

diskutera detta med ansvarig rektor. Skyddsombudet ska även följa upp arbetsmiljöarbetet och 

se till att arbetsmiljöproblem åtgärdas. Samarbetet och stödet från rektorn anser 

skyddsombudet vara bra. 

 

Lärarna är medvetna om att de är ansvariga för arbetsmiljön. Arbetsmiljön diskuterar lärarna 

med kollegor och rektor på arbetslagsträffarna och med eleverna vid klassråd. Lärarna menar 

vidare att det är deras skyldighet att informera eleverna vad som gäller i respektive klassrum, 

vilket också görs. Vid arbetsmiljöproblem fyller lärarna i en tillbudsblankett som finns i den 

webbaserade arbetsmiljöhandboken eller kontaktar rektor och/eller vaktmästare. Dock 
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upplevs arbetsprocessen i och med anmälan som ineffektiv. Detta gör att lärarna i vissa fall 

själva åtgärdar arbetsmiljöproblem, främst fysiska arbetsmiljöproblem, utan att anmäla dem:  

 

Saker som borde åtgärdas nu skjuts på framtiden t.ex. hinner elever sluta innan förändringar 

genomförts. 

 

Hur utförs skolans arbetsmiljöarbete? 

Arbetsmiljöproblem ska anmälas genom den webbaserade arbetsmiljöhandboken, men 

anmälningar görs även via respektive rektor. Rektor meddelar i sin tur en administratör som 

”samlar” arbetsmiljöproblem. Anmälningar diskuteras därefter vid samverkansmöten, vilka 

hålls månadsvis. Anmälningarna ska åtgärdas av ansvarig rektor. Skyddsombudet upplever 

dock att anmälningar som hot inte anmäls, men säger sig veta att detta förekommer.  Vidare 

menar skyddsombudet att skolan inte lever upp till de arbetsmiljöriktlinjer som finns. En 

anledning till detta är, enligt skyddsombudet, att det råder många sjukskrivningar, vilket 

betyder att något är fel. Många ärenden åtgärdas inte i tid utan blir ”liggande”. Problemet är 

att fel som berör fastigheten är hyresvärdens uppgift att åtgärda, vilket gör att arbetsprocessen 

tar tid:  

 

Trots att rektorn tar tag i problem spelar det ingen roll då hyresvärden arbetar långsamt med 

att åtgärda problem. Således kan inte rektorn beskyllas för detta. 

 

Lärarna tycker det är otydligt vem som är ansvarig och upplever att ärenden skickas fram och 

tillbaka. Skyddsombudet är av liknade uppfattning och efterfrågar tydligare feedback d.v.s. 

vad pågår och hur ska arbetsmiljöproblem lösas? Rektorn menar att skolan följer 

arbetsmiljöriktlinjerna till viss del. I övrigt anser rektorn att fastställda mål i 

arbetsmiljöarbetet efterföljs. Lärarna känner inte till skolans arbetsmiljöriktlinjer, men tycker 

ändå att skolans arbetsmiljöarbete fungerar på ett relativt bra sätt. 

 

Årligen genomförs en psykosocial arbetsmiljöenkät som efter en tid följs upp, där även 

handlingsplaner skrivs för eventuella arbetsmiljöproblem. Vid psykosociala 

arbetsmiljöproblem vänder sig lärarna till kommunhälsan där hjälp finns. Samtliga 

respondenter menar att en god psykosocial arbetsmiljö är av betydelse och att detta måste 

uppmärksammas dagligen, vilket dessa menar kan förbättras ytterligare. Vid 

arbetsmiljöproblem som berör t.ex. jämställdhet och stress har skolan arbetat fram 

handlingsplaner som kan följas.    

 

I dagsläget brister arbetet vid skyddsronderna, framförallt p.g.a. dålig kontinuitet och 

bristande rutiner, enligt rektorn. Skyddsombudet säger att skyddsronderna ska tas bort, istället 

ska detta arbete integreras i den dagliga verksamheten. Det nya systemet ska inbringa mer 

kontinuitet i det fysiska arbetsmiljöarbetet, dock är skyddsombudet tveksam till detta. 

 

Utbildning och kunskap 

Skyddsombud erhålls utbildning i arbetsmiljö genom fackförbunden. Skyddsombudet anser 

sig få de resurser som krävs för att utföra sitt arbetsmiljöarbete. Rektorer och lärare har inte 

genomgått någon utbildning i ämnet arbetsmiljö. Rektorn menar att rektorerna inte alltid har 

de kunskaper inom arbetsmiljö som krävs då det är ett område som kräver mycket tid och 

kraft. I vissa fall får skyddsombud uppmärksamma rektorerna om vilka lagar och regler som 

gäller. Dock anser lärarna att chefer och arbetsledning har tillräcklig kunskap om 

arbetsmiljön. 
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Engagemang och delaktighet 

Det är svårt att engagera lärare och elever i arbetsmiljöarbetet, enligt rektor och 

skyddsombud. Bristen på engagemang är således ett problem i arbetsmiljöarbetet och det är 

först vid arbetsmiljöproblem som engagemanget ökar. Skolans målsättning är att utbilda 

elevskyddsombud och få dem att delta vid samverkansmöten. Detta arbete har misslyckats, 

vilket gör det svårt att veta vad eleverna tycker och tänker om arbetsmiljön. Dock erbjuder 

flertalet av skolans utbildningsprogram kurser i arbetsmiljö, vilket borde skapa intresse för 

rollen som elevskyddsombud, enligt rektorn. Rektorn menar att skyddsombuden är den 

drivande kraften i arbetsmiljöarbetet. Lärarna anser att det är deras plikt att delta i 

arbetsmiljöarbetet och engagera sig för arbetsmiljön, dock är de tveksamma till om de själva 

samt övriga lärare lever upp till detta. Lärarna upplever inte att rektorerna gör något speciellt 

för att öka engagemanget bland dem. 

 

Dåligt engagemang gör att arbetsmiljöarbetet försvagas, enligt skyddsombudet. 

Skyddsombudet menar att arbetsmiljöarbetet inte är en naturlig del av den dagliga 

verksamheten. Det pratas mycket om arbetsmiljön, men inget händer. För att integrera 

arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten krävs engagemang från samtliga. 

 

Hur sprids arbetsmiljöarbetet på skolan? 

Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön diskuteras inom arbetslagen. Vid 

arbetslagsträffarna är arbetsmiljön en stående punkt. Lärarna menar att den spontana 

diskussionen om arbetsmiljön är viktig och att detta ofta sker mellan kollegor. Aktuell 

information angående arbetsmiljön sprids via arbetslagsträffarna. I övrigt vet rektorer, 

skyddsombud och lärare att den webbaserade arbetsmiljöhandboken tillhandahåller 

information om arbetsmiljön. 

 

Den webbaserade arbetsmiljöhandboken 

All personal ska ha deltagit vid informationen som gavs i och med införandet av den 

webbaserade arbetsmiljöhandboken, vilket även följts upp i arbetslagen. Rektorn tror dock 

inte att detta är tillräckligt utan efterfrågar ytterligare information och genomgång. Rektorn 

anser att den webbaserade arbetsmiljöhandboken skapat struktur och stabilitet i 

arbetsmiljöarbetet för egen del. Skyddsombudet ser ingen större skillnad i arbetsmiljöarbetet 

sen den webbaserade arbetsmiljöhandboken tillkom, dock har rektorerna tagit upp den 

webbaserade arbetsmiljöhandboken och på så sätt har arbetsmiljön nämnts mer. 

Skyddsombudet menar sig ha bra koll på den webbaserade arbetsmiljöhandboken, men tycker 

att den är svår att hitta i och att layouten är dålig. Lärarnas kunskap angående den 

webbaserade arbetsmiljöhandboken är knapphändig. Vissa lärare har informerat eleverna om 

den webbaserade arbetsmiljöhandboken medan andra inte gjort detta. Lärarna menar att detta 

kan bero på okunskap och tidsbrist. 

 

7.4 Skola D 

 

Roller och åsikter i arbetsmiljöarbetet 

Det finns fem rektorer på skolan och dessa samarbetar i arbetsmiljöarbetet, enligt rektorn. Av 

dessa fem rektorer är en s.k. förste rektor och fungerar som ett språkrör vid arbetsmiljöfrågor. 

Den intervjuade rektorn menar att denne är ansvarig för arbetsmiljöarbetet på sitt program, 

främst för det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Det är en annan rektor som är ansvarig för det 

fysiska arbetsmiljöarbetet.  
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Skyddsombudet ska representera lärarförbundet. Skolans målsättning är att varje program ska 

representeras av ett skyddsombud vilket även efterföljs, men skyddsombudet menar att dessa 

är mer eller mindre aktiva. Skyddsombudet deltar i de skyddsronder som utförs en gång per 

termin där även rektor och elevskyddsombud deltar. Skyddsombudet tycker att sin egen roll 

ibland liknar en ”polis” då denne hela tiden får påpeka saker och tjata om arbetsmiljön.  

Skyddsombudet menar att arbetsmiljöarbetet beskrivs som vanemässigt där det enbart handlar 

om att åtgärda problem som redan uppkommit. Det förebyggande arbetet måste således bli 

bättre, enligt skyddsombudet. Problemet med skyddsronderna är att ”ingen” vet vem som är 

ansvarig eller hur tidsplaner ska se ut, enligt skyddsombudet. Skyddsombudet lägger dock ner 

mycket tid på att förbättra detta. 

 

Lärarna uppfattar sina roller i arbetsmiljöarbetet på olika sätt. De lärare som undervisar i de 

praktiska ämnena menar att de har en viktig roll i det fysiska arbetsmiljöarbetet då det är 

många verktyg och skyddsanordningar som behövs för att utföra undervisning. Det krävs 

ständig kontroll och tillsyn av denna utrustning samtidigt som lärarna menar att det är av stor 

vikt att undervisa eleverna hur skyddsutrustningar och verktyg ska användas. Detta gör att det 

psykosociala arbetsmiljöarbetet ”glöms bort”. På vissa av de praktiska programmen är även 

en arbetsmiljökurs obligatorisk för eleverna. De lärare som undervisar i de teoretiska ämnena 

tycker att det är viktigt att samtliga ”drar sitt strå till stacken” beträffande arbetsmiljöarbetet. 

Dock uppmärksammas varken det fysiska arbetsmiljöarbetet eller det psykosociala 

arbetsmiljöarbetet särskilt ofta på de teoretiska programmen, enligt lärarna.  

 

Hur utförs skolans arbetsmiljöarbete? 

Rektor och skyddsombud menar att arbetsmiljöfrågor behandlas som en stående punkt vid 

samverkansmöten en gång per månad. Vid dessa möten deltar rektorer, skyddsombud och 

elevskyddsombud. För att elevskyddsombuden ska känna sig mer delaktiga träffar dessa en av 

rektorerna en kvart innan samverkansmötet för att gå igenom vilka frågor som kommer att tas 

upp. Arbetsmiljön diskuteras även i arbetslagen, som är relativt små och dessa träffas en gång 

i veckan. Arbetsmiljöproblem och frågor som inte kan lösas vid dessa träffar förs vidare till 

samverkansmöten. Ett sätt att förbättra arbetsmiljöarbetet är att det på de praktiska 

programmen finns pärmar där det står hur skyddsutrustning och verktyg fungerar och hur 

dessa ska kontrolleras, vilket enligt lärarna och skyddsombudet följs på ett bra sätt. Årligen 

utförs även en psykosocial arbetsmiljöenkät där all personal deltar. Enkätundersökningen följs 

upp och diskuteras vid en speciell studiedag. I övrigt fastställs handlingsplaner för eventuella 

arbetsmiljöproblem. All personal får även hemskickat sitt resultat, vilket diskuteras vid 

medarbetarsamtalen. Det görs även en liknande enkät bland eleverna.  Sammantaget tycker 

rektor och lärare att skolan lever upp till de arbetsmiljöriktlinjer och mål som finns, medan 

skyddsombudet inte anser att skolan lever upp till detta. Rektor, skyddsombud och lärare är 

dock överens om att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av den dagliga verksamheten. 

 

Utbildning och kunskap 

Rektor, lärare och skyddsombud har fått utbildning i hjärt- lungräddning och brandskydd. 

Lärarna deltar även när det gäller mobbingfrågor där de genomgått en speciell kurs. Rektorn 

anser att chefer och arbetsledning har tillräcklig kunskap för att hantera arbetsmiljön på 

skolan, men menar att det aldrig går att få tillräcklig kunskap om dessa frågor. Lärarna menar 

att chefer och arbetsledning har förståelse för arbetsmiljöarbetet och försöker åtgärda de 

problem som finns. Skyddsombudet har fått relevant utbildning angående arbetsmiljöarbete 

genom sitt fackförbund samtidigt som denna upplever att de resurser som krävs för att utföra 

ett bra arbetsmiljöarbete erbjuds. Skyddsombudet tycker dock inte att chefer och 

arbetsledning har den kunskap om arbetsmiljöarbete som krävs. 
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Engagemang och delaktighet 

Alla respondenter håller med om att det är svårt att engagera eleverna i arbetsmiljöarbetet. 

Rektorn menar att det är viktigt att försöka få eleverna att känna sig betydelsefulla i 

arbetsmiljöarbetet och på så sätt kunna engagera dem till att vara en del av arbetsmiljöarbetet. 

Däremot är lärarna, enligt dem själva, engagerade i arbetsmiljöarbetet. Lärare fungerar som 

mentorer för en speciell klass. I denna roll är lärarna bl.a. ansvariga för att eleverna mår bra. 

Om inte eleverna mår bra försöker lärarna åtgärda problemen i samråd med rektor. Lärarna 

anser även att de har möjlighet att påverka arbetsmiljöarbetet genom att se till att 

arbetsmiljöfrågor som lyfts fram, dels av lärarna och dels av eleverna, åtgärdas. 

 

Den webbaserade arbetsmiljöhandboken 

Rektor och skyddsombud använder den webbaserade arbetsmiljöhandboken flitigt medan 

lärare och elever sällan använder den. De intervjuade lärarna har inte deltagit vid någon 

genomgång av den webbaserade arbetsmiljöhandboken. Skyddsombudet tror att den 

webbaserade arbetsmiljöhandboken kommer att engagera fler lärare i arbetsmiljöarbetet i 

framtiden då dem satt sig in i den webbaserade arbetsmiljöhandboken, vilket kommer att ta 

tid enligt skyddsombud och rektor. 

 

Problem och förbättringsområden 

Rektorn menar att den fysiska arbetsmiljön är det största problemet då vissa 

arbetsmiljöproblem inte åtgärdas p.g.a. en eventuell ombyggnation eller flytt av skolan. 

Denna ständiga diskussion påverkar även lärarnas psykosociala arbetsmiljö då de inte vet vad 

som kommer att ske i framtiden. Rektorn ser den psykosociala arbetsmiljön som relativt 

svårhanterlig, men menar ändå att den psykosociala arbetsmiljön är bra på skolan: 

 

Det är lättare att leva med en sliten vägg än med personal och elever som mår dåligt. 

 

Skyddsombudet anser att det största arbetsmiljöproblemet är ineffektivitet, vilket beror på att 

arbetsmiljön inte är ett prioriterat område. Även det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en del 

som behöver förbättras, menar skyddsombudet. Lärarna tycker att det största 

arbetsmiljöproblemet är att lokalerna är alldeles för små i förhållande till antal elever. Detta 

medför en högre arbetsbelastning, vilket enligt de själva kan leda till negativ stress. Lärarna 

anser även att de inte får någon arbetsro på sin arbetsplats. I vissa fall delar flera lärare på ett 

arbetsrum. Dessa är även placerade på ett sätt där elever ständigt kommer in och frågar om 

massa saker. Samtliga lärare är överens om att dem hellre tar med sig prov och arbeten hem 

för rättning istället för att sitta i skolan och göra det då de hela tiden blir störda:  

 

Att rätta prov och arbeten hemma är en befrielse om man jämför med att göra det på skolan. 

 

7.5 Generella drag på de olika skolorna 

Samtliga skolor arbetar med arbetsmiljön på ett liknande sätt, men det finns även skillnader. 

En skillnad vi uppmärksammat är att rektorn på Skola B inte delegerat vidare något ansvar 

eller befogenheter för arbetsmiljöarbetet, vilket görs på övriga skolor. Likheter på skolorna är 

att det genomförs skyddsronder och psykosociala arbetsmiljöenkäter regelbundet. Det finns 

även handlingsplaner för att åtgärda arbetsmiljöproblem på skolorna. För att diskutera 

arbetsmiljön hålls arbetsplatsträffar och samverkansmöten på samtliga skolor. Utöver detta 

tillhandahåller två av skolorna arbetslagsträffar. Eleverna ska medverka vid 

samverkansmötena. Detta fungerar dock endast på en av skolorna. Vad det gäller utbildning i 

ämnet arbetsmiljö skiljer sig detta åt bland lärarna på skolorna. Endast på skola B erbjuds 

lärarna utbildning i KASAM. Skyddsombudens utbildning i arbetsmiljö anordnas av 
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fackförbunden och således ser utbildningen likadan ut på samtliga skolor. Rektorer och 

skyddsombud på tre av skolorna tycker att det är svårt att engagera lärare och elever i 

arbetsmiljöarbetet. Dock menar samtliga intervjuade lärare att de är engagerade i 

arbetsmiljöarbetet.  

 

För att underlätta och förbättra arbetsmiljöarbetet finns den gemensamma webbaserade 

arbetsmiljöhandboken. Denna används till viss del av rektorer och skyddsombud på samtliga 

skolor. Den webbaserade arbetsmiljöhandboken används dock inte i någon större utsträckning 

av lärarna på skolorna. För att användandet av den webbaserade arbetsmiljöhandboken ska 

öka efterfrågas mer information, vilket således kan leda till ett förbättrat arbetsmiljöarbete, 

enligt rektorerna och skyddsombuden. Ett gemensamt problem för skola A, C och D är att 

arbetsprocessen för arbetsmiljöarbetet upplevs som ineffektiv och byråkratisk. Alla skolor är 

överens om att det psykosociala arbetsmiljöarbetet är av stor betydelse, men svårhanterlig.    

 

 

8. Analys 
 

8.1 Förväntningar i arbetsmiljöarbetet 

Vroom’s VIE-teori (Landy & Conte, 2004) bygger på tre element d.v.s. bindning, medverkan 

och förväntan. Med bindning menas att omgivningen har en lockande och en frånstötande 

kraft, t.ex. högre lön och/eller ostimulerande arbete. Flertalet av respondenterna på skola A 

och C upplever arbetsprocessen beträffande arbetsmiljöarbetet som ineffektiv och byråkratisk. 

Detta kan göra att arbetsmiljöarbetet betraktas som ostimulerande, t.ex. menar skyddsombud 

och lärare på dessa skolor att tillbud som måste åtgärdas nu istället skjuts på framtiden. 

Vroom’s medverkanselement innebär att individen ställer sig frågan: om jag anmäler ett 

tillbud, vilket jag förväntas att göra, får jag då vad jag blivit lovad d.v.s. att detta tillbud 

åtgärdas? Detta fungerar inte tillfredställande, t.ex. åtgärdar lärare tillbud själva utan att 

rapportera dem, vilket ska göras för att veta vilka problem som funnits och om samma 

problem återkommer. En ökad ansträngning i arbetsmiljöarbetet leder nödvändigtvis inte till 

önskat resultat. Ansträngningen blir istället en extra arbetsbörda d.v.s. belöning uteblir och på 

så sätt kan engagemanget minska för arbetsmiljöarbetet. Vroom’s förväntanselement, handlar 

om att ökad ansträngning resulterar i önskat resultat, vilket inte fungerar på skola A och C. 

Förväntan innebär att hög ansträngning kan leda till något positivt för personen i fråga. 

Lärarna menar att ökat engagemang i arbetsmiljöarbetet, t.ex. anmälan av tillbud inte alltid 

leder till något positivt, istället skjuts åtgärder på framtiden.         

 

Landy & Conte (2004) menar att en chef kan koncentrera sig på tre olika aspekter för att 

använda sig av Vroom’s VIE-teori. Detta kan vara att koppla samman uppnådda resultat med 

positiv belöning, klargöra medverkan genom att uppmärksamma vilka förmåner som kan 

uppnås genom resultat och förtydliga förväntan genom att medvetandegöra att handling leder 

till resultat. Att koppla samman resultat med belöning kan vara att uppmärksamma ett aktivt 

deltagande i arbetsmiljöarbete genom högre lön vid individuell lönesättning. Att 

uppmärksamma ett aktivt deltagande i arbetsmiljöarbetet kan leda till högre lön, vilket kan 

diskuteras vid medarbetarsamtal. Slutligen kan ett aktivt handlande leda till önskvärt resultat 

d.v.s. att arbetsmiljöproblem åtgärdas på ett effektivt sätt. Rektorn och skyddsombudet på en 

av skolorna talar om att arbetsmiljöarbetet måste lyftas fram som ett betydelsefullt och 

intressant område samt att någon typ av belöning krävs för att engagera eleverna i 

arbetsmiljöarbetet. Någon form av belöning bland lärarna beträffande arbetsmiljöarbetet kan 

också vara möjligt, vilket skulle kunna resultera i ökat engagemang, enligt Vroom’s VIE-

teori.    
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Lärarna på skola B och D anser att deras arbetsrum är för små, likaså salarna i förhållande till 

elevantalet. Detta gör att arbetsbelastningen ökar, vilket enligt lärarna på skola D leder vidare 

till negativ stress. Detta kan kopplas till Vroom’s VIE-teori, där en hög ansträngning leder till 

ett visst resultat. I detta fall anstränger sig lärarna mer för att lära ut kunskaper till eleverna i 

de för stora klasserna. Vidare menar Vroom att detta resultat i sin tur skapar ett sekundärt 

resultat, vilket i detta fall, enligt lärarna på skola D, är att de upplever en negativ stress. 

Frågan är då: hur stor betydelse har detta sekundära resultat i förhållande till det primära 

resultatet? Detta är ingenting vi kan svara på. Istället att det kan vara något att fundera på för 

berörda skolor. Resulterar ens förväntan i önskad riktning?  

 

8.2 Delegerande ledarskap  
Arbetsmiljöarbetet bedrivs via ett delegerande ledarskap likt McGregors teori Y (Bruzelius & 

Skärvad, 2000) på samtliga skolor. Rektorerna bär tillsammans det yttersta ansvaret för 

arbetsmiljöarbetet. I vissa fall har dessa rektorer delegerat ansvar och befogenheter vidare till 

lärare. I övrigt ska arbetsmiljöarbetet bedrivas tillsamman med samtliga medarbetare, 

skyddsombud och elevskyddsombud, vilket endast fungerar på en av skolorna. Detta efterföljs 

genom arbetsplatsträffar, arbetslagsträffar och samverkansmöten där arbetsmiljön diskuteras. 

Därefter fattas gemensamma beslut. Kommunikationen sker således uppifrån och ner och 

nerifrån och upp. I och med att samtliga medarbetare, skyddsombud och elevskyddsombud, 

enligt lag, ska medverka i arbetsmiljöarbetet kan det finnas fördelar med att använda sig av ett 

delegerande ledarskapet (teori Y), då det visserligen är viktigt att nå resultat på kort sikt, men 

framförallt på långt sikt. Teori Y bygger på att individen gärna arbetar om detta ger stimulans, 

vilket kan kopplas till arbetsmiljöarbetet. Skapas stimulans i arbetsmiljöarbetet menar 

McGregor att individen söker självständighet och tar ansvar, är initiativrik och har fallenhet 

för att lösa problem och vara idéskapande. Det delegerande ledarskapet har betydelse för hur 

övriga medarbetare engageras i arbetsmiljöarbetet. Rektorer menar att det är svårt att engagera 

lärare och elever i arbetsmiljöarbetet, t.ex. menar rektorn på skola A att samspelet mellan 

chefer och personal vid arbetsplatsträffarna brister. Det blir således svårt att tillgodose 

samtliga medarbetare i det delegerande ledarskapet om arbetslag består av för många 

medarbetare. Antal medarbetare i arbetslag uppfattas vara för många, vilket bl.a. skapar 

problem för rektorn att sammanföra individens mål med skolans mål. Detta är av betydelse, 

enligt teori Y, då individens målsättning är starkare och mer konstant i jämförelse med 

ledningens målsättning. Rektorn efterfrågar således mindre arbetslag, vilket skulle gynna 

arbetsmiljöarbetet, enligt teori Y. På skola D är arbetslagen mindre och samspelet inom 

arbetslagen fungerar tillfredställande, vilket stämmer överens med teori Y.   

 

Rektorn på skola B använder också sig av McGregors teori Y, t.ex. när all personal fick vara 

med och besluta hur den nya skolans lokaler skulle utformas. På så sätt skedde 

kommunikationen både uppifrån och ner och nerifrån och upp. Rektorns ledarstil följer dock 

inte teori Y till punkt och pricka då denne inte delegerat något arbetsmiljöansvar eller 

befogenheter till övriga medarbetare. Lärarna tycker det är skönt att inte ha fått något speciellt 

ansvar delegerat till sig. Ledarstilen är dock inte tillräckligt stark att den faller in på teori X. 

Lärarna själva tycker att skolan är en bra arbetsplats att arbeta på och att detta arbete ger dem 

stimulans. Samtidigt som de, fast de inte har något delegerat arbetsmiljöansvar, försöker att ta 

sitt ansvar för arbetsmiljöarbetet och göra sin arbetsplats till en attraktiv arbetsplats. Till 

skillnad från teori Y väljer inte lärarna själv vilka mål de ska uppnå utan detta sker i samråd 

med all personal på skolan där rektorn är den som har det yttersta ansvaret. Att rektorn 

använder sig av ett mer delegerande ledarskap kan gynna arbetsmiljöarbetet då alla får vara 

delaktiga. Denna form av ledarskap kan underlättas av att skolan är relativt liten där alla 
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anställda har en kontinuerlig personlig kontakt med varandra och inte räds att ifrågasätta 

varandras tankar och idéer eller att ta egna initiativ.  

 

På skola A uppfattas arbetsprocessen angående arbetsmiljöarbetet som ineffektiv och 

byråkratisk, respondenterna beskriver således dessa faktorer som negativa för 

arbetsmiljöarbetet. Teori Y innebär bl.a. att individen gärna arbetar om arbetet ger stimulans. 

Problemet är att lärarna på denna skola beskriver arbetsmiljöarbetet som ett bortprioriterat 

område. Skulle arbetsprocessen rörande arbetsmiljöarbetet effektiviseras och förbättras, torde 

detta leda till att arbetsmiljöarbetet uppfattas som stimulerande. Lärarna på skola C uppfattar 

arbetsprocessen beträffande arbetsmiljöarbetet på ett liknande sätt som lärarna på skola A. 

Skillnaden är att lärarna på skola C åtgärdar arbetsmiljöproblem själva utan att anmäla dem. 

Vidare menar lärarna på skola D att de upplever arbetsmiljöarbetet som meningsfullt och tar 

gärna ansvar för detta, vilket kan vara en konsekvens av det delegerande ledarskapet. 

 

8.3 Engagemang i arbetsmiljöarbetet 
Moveit (Åteg, Andersson & Rosén, 2005) innebär att arbetsmiljöarbetet kan betraktas som en 

förändringsprocess och att detta arbete ska ske kontinuerligt, t.ex. utförs regelbundna 

skyddsronder och enkätundersökningar på samtliga skolor. Detta följs efter en tid upp och 

skolorna utför riskbedömningar för eventuella arbetsmiljöproblem som sedan ska åtgärdas. 

För att kontrollera utförda åtgärder görs uppföljningar. Viktiga faktorer i arbetsmiljöarbetet är 

således undersökning, bedömning, åtgärder och uppföljning, vilket även föreskriften 

systematiskt arbetsmiljöarbete innehåller. Respondenterna på två av skolorna menar att dessa 

faktorer måste förbättras och effektiviseras, vilket idag försämrar arbetsmiljöarbetet då 

arbetsmiljöarbetet kan ses som en förändringsprocess och att detta arbete ska ske 

kontinuerligt, enligt Åteg, Andersson och Rosén (2005). Utöver detta diskuteras arbetsmiljön 

vid arbetslagsträffar, arbetsplatsträffar och vid samverkansmöten. Rektorn på skola B menar 

att lärarnas och elevernas engagemang för arbetsmiljöarbetet inte är tillräckligt. För att öka 

engagemanget tror rektorn att det är viktigt att uppmärksamma arbetsmiljöarbetet som något 

som ständigt behöver underhåll och utveckling. Rektorn anser att det är viktigt att arbeta med 

den arbetsmiljö som redan är positiv och inte bara hitta fel. 

 

Åteg, Andersson och Rosén (2005) menar att målsättningen med Moveit är att skapa 

engagemang i arbetsmiljöarbetet. För att uppnå detta krävs metoder som ska innehålla 

specifika egenskaper. Den första egenskapen, interaktivitet, innebär brett deltagande av 

samtliga medarbetare. Rektorerna på skolorna har det yttersta ansvaret rörande 

arbetsmiljöarbetet, men i vissa fall delegeras ansvar och befogenheter till lärare. Detta gäller 

inte skola B där det bara finns en rektor och denne har inte delegerat vidare något ansvar eller 

befogenheter. Lärarna på denna skola menar ändå att de är delaktiga i arbetsmiljöarbetet. 

Skolorna tillhandahåller olika forum där arbetsmiljön diskuteras, vilket gör att personalens 

deltagande i arbetsmiljöarbetet ökar. 

 

Med förändringskompetens menas att deltagarna skapar kunskaper om hur 

förändringsprocessen kan utföras. Ett exempel på förändringskompetens kan vara utbildning i 

arbetsmiljö. Samtliga skyddsombud erhåller utbildning genom respektive fackförbund i ämnet 

arbetsmiljö. Därefter använder de den kunskap de tillhandahållit i arbetsmiljöarbetet på 

respektive skola. Lärare på skola B har genomgått utbildning i KASAM och lärare på bl.a. 

skola D har erhållit brandskyddsövningar, samt hjärt- lungräddning. Utbildning i arbetsmiljö 

kan hjälpa deltagarna att skapa kunskaper om hur arbetsmiljöarbetet kan utföras.      
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Handlingsutrymme betyder att det finns möjligheter att påverka nuvarande tillstånd och att 

uppnå mål. Ett exempel på detta är skola B:s omorganisation då lärarna fick vara med och 

planera hur den nya skolan skulle utformas. På de olika skolorna finns det som tidigare nämnt 

arbetsmiljöriktlinjer, vilket ska fungerar som mål i arbetsmiljöarbetet. Det är dock osäkert om 

skolorna lever upp till dessa riktlinjer och mål då respondenterna var oense om detta. 

Samtliga lärare, skyddsombud och rektorer på skolorna har möjlighet att påverka arbetsmiljön 

då den diskuteras på arbetsplatsträffar, arbetslagsträffar och samverkansmöten.  

 

Systematik innebär att deltagarna leds genom förbättringsarbetet och bidrar till att skapa ett 

underlag för beslutsprocessen. Den webbaserade arbetsmiljöhandboken kan jämföras med ett 

sätt som leder deltagarna genom arbetsmiljöarbetet. I den webbaserade arbetsmiljöhandboken 

finns regler, lagar och anmälningsblanketter tillgängliga för alla på skolan för att underlätta 

arbetsmiljöarbetet. Problemet i och med detta är att lärarna på samtliga skolor inte i någon 

större utsträckning använder sig av den webbaserade arbetsmiljöhandboken. Rektorer och 

skyddsombud menar att detta är en process som tar tid. Tanken med den webbaserade 

arbetsmiljöhandboken är att samtliga på skolorna ska använda sig av den i arbetsmiljöarbetet. 

Fungerar detta tillfredsställande kan detta leda till ett ökat arbetsmiljökunnande och på så sätt 

åtgärdas problem lättare.  

 

Integrerbarhet innebär rutiner som leder till att säkerställa genomförda förbättringar och 

möjlighet till utvärdering och fortsatta aktiviteter för att nå ytterligare förbättringar. Skolorna 

genomför rutinmässiga skyddsronder och psykosociala enkätundersökningar som även följs 

upp. Vid eventuella arbetsmiljöproblem kan dessa åtgärdas genom olika handlingsplaner som 

diskuteras fram. För att nå ytterligare förbättringar i arbetsmiljön har samtliga skolor olika 

typer av forum där arbetsmiljön diskuteras. Detta sker på arbetslagsträffar, arbetsplatsträffar 

och samverkansmöten.  

 

För att skapa engagemang behöver inte metoden innehålla samtliga egenskaper som beskrivs i 

Moveit. Det viktiga är att det finns en strävan att uppfylla egenskaperna och att den metod 

som används fungerar. Skolorna lever upp till vissa av dessa egenskaper, främst interaktivitet. 

Problemet är att eleverna inte deltar i arbetsmiljöarbetet och att den webbaserade 

arbetsmiljöhandboken inte används särskilt ofta.  

 

8.4 Känsla av sammanhang 
Enligt Antonovsky (1991) innehåller KASAM tre element: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Att delta i arbetsmiljöarbetet kräver hög grad av begriplighet för att bemöta 

upplevda intryck. Skyddsombudet på skola A beskriver att dennes viktigaste uppgift i 

arbetsmiljöarbetet är att finnas på plats, lyssna och ge återkoppling. Dennes uppgift är även att 

utvärdera information. Vad ska göras och vilken dignitet har informationen? I detta fall gäller 

det att bemöta personen i fråga på rätt sätt och att utvärdera informationen korrekt. 

Skyddsombudet har således en hög känsla av begriplighet d.v.s. han/hon begriper de intryck 

som upplevs. Detta kan göra att skyddsombudet trivs och upplever stimulans i 

arbetsmiljöarbetet. Hade skyddsombudet haft en låg känsla av begriplighet hade denne 

således upplevt arbetsmiljöarbetet som oattraktivt och tråkigt.  

 

Nästkommande element är hanterbarhet. Detta innebär i vilken utsträckning personen i fråga 

upplever vilka resurser denne har att tillgå. Dessa resurser ska vara en hjälp för att bemöta 

upplevda intryck och dess krav. Den webbaserade arbetsmiljöhandboken är en viktig del av 

arbetsmiljöarbetet då den tillhandahåller resurser för arbetsmiljöarbetet. Den webbaserade 

arbetsmiljöhandbokens syfte är bl.a. att underlätta rektorers, skyddsombuds och lärares 
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arbetsmiljöarbete. Problemet är att lärarna på samtliga skolor upplever att de har dåliga 

kunskaper beträffande den webbaserade arbetsmiljöhandboken, vilket gör att den inte används 

särskilt ofta. Okunskap om den webbaserade arbetsmiljöhandboken kan resultera i en låg 

känsla av hanterbarhet. De respondenter som upplever en låg känsla av hanterbarhet känner 

sig troligtvis felbehandlade i arbetsmiljöarbetet. De rektorer och skyddsombud som menar att 

de har goda kunskaper om den webbaserade arbetsmiljöhandboken upplever troligtvis en hög 

känsla av hanterbarhet. Dessa vet vilka resurser som finns att tillgå. Respondenter med en hög 

känsla av hanterbarhet upplever förmodligen arbetsmiljöarbetet som stimulerande.  

 

Det tredje elementet är meningsfullhet, vilket handlar om i vilken grad personen upplever 

känslomässig betydelse i livet, i detta fall arbetsmiljöarbetet, och att upplevda problem och 

krav är värda att engagera sig i. En av skolorna har relativt nyligen genomgått en 

organisationsförändring där lärare och elever var med och utformade den fysiska 

arbetsmiljön. I detta fall skapades troligtvis en hög känsla av meningsfullhet bland lärare och 

elever. Enligt Antonovsky (1991) resulterar en hög känsla av meningsfullhet i ökat 

engagemang d.v.s. upplevs arbetsmiljöarbetet som betydelsefullt och viktigt kommer 

personen i fråga engagera sig i arbetsmiljöarbetet. En låg känsla av meningsfullhet ska, enligt 

Antonovsky, leda till avståndstagande för arbetsmiljöarbetet.   

                                               

Att vara informerad angående arbetsmiljön och veta vem som är ansvarig för 

arbetsmiljöfrågor är av betydelse för arbetsmiljöarbetet. Information sprids via den 

webbaserade arbetsmiljöhandboken. Dock menar lärare på samtliga skolor att deras kunskap 

om den webbaserade arbetsmiljöhandboken är otillräcklig. En situations hanterbarhet bygger 

på förståelsen av den samma. Då kunskap om den webbaserade arbetsmiljöhandboken anses 

vara låg och att arbetsmiljön bortprioriteras, kan detta leda till en låg känsla av sammanhang 

p.g.a. bristfällig information. Skyddsombud på samtliga skolor anser sig ha relativt goda 

kunskaper beträffande den webbaserade arbetsmiljöhandboken, vilket gör att dessa har 

tillräckligt information om arbetsmiljön, vilket i sin tur kan medföra att dessa upplever en hög 

känsla av sammanhang. De rektorer och lärare som inte genomgått någon utbildning i ämnet 

arbetsmiljö, kan uppleva en låg känsla av sammanhang p.g.a. bristfällig kunskap om ämnet. 

Skyddsombuden har utbildats kontinuerligt i ämnet arbetsmiljö, vilket enligt Antonovsky 

(1991) kan leda till en hög känsla av sammanhang. Utbildning i ämnet arbetsmiljö leder 

förhoppningsvis till ökad kunskap om ämnet d.v.s. förståelsen för situationen ökar. I övrigt 

diskuteras arbetsmiljön på arbetslagsträffarna, arbetsplatsträffarna och vid samverkansmötena, 

vilket är bra tillfällen för att uppnå en hög känsla av sammanhang beträffande 

arbetsmiljöarbetet. Dessa möten blir således viktigare då lärare anser sig ha dålig kunskap om 

den webbaserade arbetsmiljöhandboken och att den inte används särskilt ofta bland dem.    

 

8.5 Slutsatser 

Med hjälp av VIE-teorin (Landy & Conte, 2004) framkommer det varför problem i 

arbetsmiljöarbetet uppstår. Tre av fyra skolor upplever arbetsprocessen beträffande 

arbetsmiljöarbetet som ineffektiv och byråkratisk. Detta kan genom Vroom’s 

bindningselement göra att arbetsmiljöarbetet betraktas som ostimulerande, t.ex. menar 

skyddsombud och lärare på dessa skolor att tillbud som måste åtgärdas istället skjuts på 

framtiden. Vidare leder inte en ökad ansträngning i arbetsmiljöarbetet nödvändigtvis till 

önskat resultat. Ansträngningen blir istället en extra arbetsbörda och på så sätt kan 

engagemanget minska angående arbetsmiljöarbetet, vilket förklaras med hjälp av elementet 

medverkan. Enligt Vroom’s element förväntan ska hög ansträngning leda till något positivt 

för individen, vilket inte fungerar på två skolor. Lärarna på dessa skolor menar att ökat 
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engagemang i arbetsmiljöarbetet, t.ex. anmälan av tillbud inte alltid leder till något positivt, 

istället skjuts åtgärder på framtiden och inget händer.  

 

Det empiriska materialet och den efterföljande analysen visar att engagemanget för 

arbetsmiljöarbetet bland lärare och elever är lågt, enligt rektorer och skyddsombud. Ett tecken 

på elevernas dåliga engagemang är att det saknas aktiva elevskyddsombud på tre av fyra 

skolor. Lärarna tycker dock själva att de är engagerade i arbetsmiljöarbetet. Det är möjligt att 

skapa ett högre engagemang i arbetsmiljöarbetet genom att använda de sex egenskaperna 

(interaktivitet, förändringskompetens, handlingsutrymme, systematik, arbetsmiljökunskap och 

integrerbarhet) som Åteg, Andersson och Rosén (2005) beskriver i Moveit. För att 

arbetsmiljöarbetet ska bli en naturlig del av den dagliga verksamheten krävs det engagemang 

från alla på arbetsplatsen. Samtliga skyddsombuds engagemang beskrivs som betydelsefullt 

för arbetsmiljöarbetet på skolorna. Engagemanget kan vara positivt då detta kan ”smitta” av 

sig på övriga medarbetare. Analysen visar att engagemang är av betydelse för 

arbetsmiljöarbetet.  

 

Samtliga skolors arbetsmiljöarbete bedrivs via ett delegerande ledarskap, vilket gynnar 

arbetsmiljöarbetet. Rektorn på skola B har i och för sig inte delegerat något arbetsmiljöansvar 

eller befogenheter, men lärarna känner sig ändå delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Detta kan bero 

på att skola B är en relativt liten arbetsplats. Det delegerande ledarskapet efterföljs genom 

arbetsplatsträffar, arbetslagsträffar och samverkansmöten där arbetsmiljön diskuteras. 

Kommunikationen sker således uppifrån och ner och nerifrån och upp, vilket gör att fler 

engageras i arbetsmiljöarbetet. Det delegerande ledarskapet bygger på att individen gärna 

arbetar om detta ger stimulans. Skapas stimulans i arbetsmiljöarbetet menar McGregor att 

individen söker självständighet och tar ansvar, är initiativrik och har fallenhet för att lösa 

problem och vara idéskapande (Bruzelius & Skärvad, 2000). Detta visar att det delegerande 

ledarskapet kan ha betydelse för hur övriga medarbetare engageras i arbetsmiljöarbetet. Det är 

av betydelse att arbetslagen är relativt små då detta underlättar rektorns arbete med att 

sammanföra individens mål med skolans mål.    

 

Att ha en hög känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991) kan, enligt analysen, mynna ut i ett 

förbättrat arbetsmiljöarbete. Detta arbetsmiljöarbete underlättas om medarbetarna är 

engagerade och har en hög känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En hög 

känsla för dessa element kan ökas genom att använda den webbaserade arbetsmiljöhandboken 

och att delta i arbetsplatsträffar, samverkansmöten och arbetslagsträffar där arbetsmiljön 

diskuteras. Dessa träffar och möten fungerar tillfredsställande. Vad det gäller den 

webbaserade arbetsmiljöhandboken används den inte av lärarna p.g.a. kunskapsbrist och de 

tycker även den är onödig. Vissa lärare menar även att arbetsmiljöarbetet bortprioriteras p.g.a. 

viktigare arbetsuppgifter.  

 

 

9. Diskussion 

 

Det empiriska resultatet visar att arbetsmiljöarbetet är ett område som är svårhanterligt och 

kräver mycket tid. De olika skolorna arbetar dock aktivt med arbetsmiljön och beskriver det 

som ett betydelsefullt område. Detta tror vi skulle kunna leda till ett stort engagemang bland 

samtliga på skolorna, men så är inte fallet. Det framkom att engagemanget bland eleverna var 

lågt och att dessa inte aktivt deltar i arbetsmiljöarbetet, vilket troligtvis gör att deras 

synpunkter beträffande arbetsmiljön inte uppmärksammas tillräckligt. Detta tror vi beror på 

att eleverna endast studerar på gymnasiet i tre år och att förändringar tar lång tid, t.ex. hinner 
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elever sluta innan åtgärder genomförs. Eleverna får således inte ta del av förändringarna. 

Ytterligare en möjlig orsak kan vara att arbetsmiljöarbetet tar tid från elevernas studier och att 

de inte upplever någon mening med att delta i arbetsmiljöarbetet. Lärarnas engagemang i 

arbetsmiljöarbetet uppfattas också som dåligt, enligt rektorer och skyddsombud. En möjlig 

orsak till detta kan vara att lärarna anser att de har viktigare arbetsuppgifter och att 

arbetsbelastningen är hög. Dock menar lärarna att de engagerar sig i arbetsmiljöarbetet.  

 

Vi tror att det delegerande ledarskapet är av betydelse för arbetsmiljöarbetet då 

arbetsmiljölagen bl.a. innebär att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans mellan 

arbetsgivare och samtliga medarbetare, vilket vi tror underlättas av ett delegerande ledarskap. 

Vi tror även att kommunikationen underlättas vid ett delegerande ledarskap då samtliga på 

arbetsplatsen har möjlighet att framhäva sina åsikter eftersom kommunikationen sker både 

uppifrån och ner och nerifrån och upp.  

 

Det visade sig att den webbaserade arbetsmiljöhandboken användes sparsamt av lärarna. 

Rektorer och skyddsombud tror dock att ett ökat användande av den webbaserade 

arbetsmiljöhandboken är en process som tar tid. Vad vi vill säga med detta är, om vi gjort vår 

undersökning vid ett senare tillfälle kanske utfallet hade blivit annorlunda beträffande 

användandet av den webbaserade arbetsmiljöhandboken.  

 

De teorier vi valt har arbetats fram med hjälp av det empiriska materialet och vår 

frågeställning. Arbetsmiljölagen innebär bl.a. att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas av 

arbetsgivaren tillsammans med medarbetarna. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för 

arbetsmiljöarbetet, men samtliga medarbetare ska delta, vilket gör att ledarskapet är viktigt. 

Detta gjorde att teori X och teori Y valdes (Bruzelius & Skärvad, 2000), vilket ökade vår 

förståelse för ledarskapets inverkan på arbetsmiljöarbetet. Då arbetsmiljöarbetet, enligt 

Arbetsmiljölagen, ska bedrivas av samtliga på arbetsplatsen tror vi att arbetsmiljöarbetet 

underlättas om samtliga på arbetsplatsen är engagerade i arbetsmiljöarbetet. Detta gjorde att 

teorin om engagemang, Moveit (Åteg, Andersson & Rosén, 2005), hjälpte oss att förstå 

engagemangets betydelse i arbetsmiljöarbetet. KASAM (Antonovsky, 1991) har hjälpt oss att 

förstå varför problem i arbetsmiljöarbetet kan uppstå, t.ex. att lärarnas okunskap om den 

webbaserade arbetsmiljöhandboken kan resultera i ett försämrat arbetsmiljöarbete. Även 

Vroom’s VIE-teori (Landy & Conte, 2004) har ökat vår förståelse för arbetsmiljöarbetet då 

denna teori förklarar varför respondenter upplever arbetsmiljöarbetet som negativt, t.ex. 

upplevs arbetsprocessen beträffande arbetsmiljöarbetet som ineffektivt och byråkratiskt på 

vissa skolor. Således tror vi att dessa fyra teorier hjälpt oss att analysera det empiriska 

materialet och ökat vår förståelse för arbetsmiljöarbetet på gymnasieskolan i Halmstad 

kommun. Utöver dessa teorier har även lagar och regler haft betydelse för vår studie då vi 

blivit medvetna om vad som verkligen gäller.     

 

9.1 Förslag till vidare forskning 

För att få en bredare och djupare förståelse för arbetsmiljöarbetet på gymnasieskolan i 

Halmstad kommun menar vi att framtida studier kan ha med fler yrkesgrupper i sina 

undersökningar. Gymnasieskolan består inte enbart av rektorer och lärare utan även av t.ex. 

vaktmästare, administratörer och kuratorer. Eleverna är den största gruppen på 

gymnasieskolan och dessa har ett ansvar för arbetsmiljöarbetet. Därför tror vi det är viktigt att 

få fram elevernas tankar och synpunkter om arbetsmiljöarbetet i framtida undersökningar.   

Ytterligare ett förslag på vidare forskning kan vara att enbart fokusera på antingen det fysiska 

arbetsmiljöarbetet eller det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Detta tror vi gör att kunskapen 
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om arbetsmiljöarbete på valt område blir mer fördjupad. Dock tror vi att dessa två områden 

samspelar med varandra.  
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