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Förord 
Våren 2005 inleddes arbetet med föreliggande uppsats. Arbetet utgör examensarbete på 
breddmagisterutbildningen Arbetsmiljöledning, 60 p, Institutionen för Arbetsvetenskap vid 
Luleå tekniska universitet. Den praktiska delen av studien har genomförts vid Barn- och 
utbildningsförvaltningen inom Luleå kommun under hösten 2005. Uppsatsen färdigställdes i 
januari 2006. 
 
Författarna vill rikta ett stort tack till alla som gjort denna resa möjlig. Särskilt vill vi tacka 
alla som ställt upp på intervjuer, som med sitt engagemang och kunnande givit oss ovärderliga 
praktiska kunskaper på arbetsmiljöområdet. Vidare vill vi tacka vår kontaktperson, Annica 
Isaksson, vid Luleå kommun som hjälpt oss med bokning av intervjutider och 
verksamhetskunskap. Avslutningsvis vill tacka vår handledare vid universitetet, Bo 
Johansson, för hans intressanta och kompetenta kommentarer samt tålmodiga bemötande.  
 
Vi har haft en underbart rolig och lärorik höst. 
 
 
 
Luleå, januari 2006 
 
 
Anna-Karin Brännström, Ellinor Nybom och Marie-Heléne Ståhl 
 



Sammanfattning 
Föreliggande uppsats har genomförts under hösten 2005 och utgör examensarbete på 
breddmagisterutbildning i Arbetsmiljöledning 60 poäng, vid Luleå tekniska universitet. Syftet 
med arbetet är att kartlägga och analysera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
bedrivs, teoretiskt och praktiskt, inom Barn- och utbildningsförvaltning i Luleå kommun 
samt, att lämna förbättringsförslag på hur SAM kan utvecklas. Examensarbetet bygger på en 
kvalitativ ansats samt innehåller en fördjupad dokumentstudie. Den teoretiska referensramen 
beskriver lagstiftning inom arbetsmiljöområdet, ledningssystem samt förklaringsmodeller och 
teorier på samhälls-, organisations- och individnivå. Dessa är Tor Larssons; 
”Dubbelkomando”, ledarskap i offentlig förvaltning, Aron Antonovskys; ”Känsla av 
sammanhang” (KASAM) och Karasek och Theorells; ”Krav-Kontroll-Stödmodell”.  
 
Förtjänsterna i förvaltningens arbetsmiljöarbete är att det finns intresse och vilja att utveckla 
arbetsmiljöarbetet. Detta kan bland annat ses genom att förvaltningen har en intention att 
arbeta utifrån ledningssystemet MAJ (Miljö-Arbetsmiljö-Jämställdhet), där 
arbetsmiljöområdet har en given plats. Däremot bör MAJ utvecklas bland annat genom att 
integrera elever i dokumentationen samt synliggöra arbetsmiljöområdet i förvaltningens 
balanserade styrkort. Vidare bör uppgiftsfördelningen förtydligas och överensstämma med 
verkligheten. Avslutningsvis bör kartläggning av de psykosociala riskerna utvecklas och 
kompletteras med en tydligare analys och dokumentation på organisationsnivå. Detta för att 
uppfylla lagkraven enligt AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Utifrån dessa brister och med hjälp av lagens och verksamhetens krav på arbetsmiljöarbetet 
har tre lösningsförslag utarbetats, presenterats och värderats. Lösningsförslag två förordas på 
grund av dess förhållandevis goda förmåga att uppfylla uppställda krav, 85 procent 
kravuppfyllelse. Lösningsförslaget erbjuder låg investeringskostnad samt bedöms vara 
tidseffektivt.  
 
Slutligen ges rekommendationer på vad förvaltningen bör åtgärda direkt (inkludera elever och 
elevskyddsombud i MAJ-dokumentationen och förtydliga uppgiftsfördelningen), på sikt 
(dokumentera fler arbetsmiljörutiner), samt vad som bör utredas och införas senare (integrera 
dagens ledningssystem på arbetsmiljöorådet och genomföra en tydligare analys av 
genomförda psykosociala riskbedömningar på organisationsnivå samt införa en årlig 
skyddsrond för dessa risker). 
 



Abstract 
This thesis was conducted during the fall of 2005 and is the examinationtask for the masters 
degree in Occupational health and safety management at Luleå Tekniska Universitet. The 
purpose of the study is to survey, analyze and suggest improvements for the systematic work 
environment management, in theory and in practice, at the Child- and education 
administration (Barn- och utbildningsförvaltningen) in the municipality of Luleå. The thesis is 
based on a qualitative approach and a in-depth study of documents. The theoretical study 
describes laws, regulations, management systems, models and theories on a community-, 
organizational- and individual level. The theories used are Tor Larsson´s “Dubbelkommando” 
(dual control), Aron Antonovsky´s “KASAM” (sense of coherence) and Karasek and 
Theorell´s “Krav-Kontroll-Stöd” (demand – control – support) model.  
 
The Child- and education administration has a interest in improving the work with the 
systematic work environment management. This because they use the management system 
MAJ, where work environment has its given place. This management system should be futher 
improved in order to intergrate students in the documentation and to be made visiable in the 
balanced scorecard. The task distribution should also be clarified in order to suit the actual 
work. In conclusion a survey of the psychosocial risks should be developed and 
complemented with a more in-depth analysis and documentation on the organizational level. 
This to fulfill the laws and regulations of the AFS 2001:1.  
 
Three improvement proposals has been suggested. Proposal two is recommended based on the 
fact that it fulfills requirements up to 85 procent. The proposal offers low investmentcosts and 
is not that timeconsuming.  
 
Futher more recommendations are given regarding what the Child- and education 
administration should take care of immediately (include students and student safety controller 
in the MAJ-documentation and clarify the task distribution), longterm (document more rutines 
for the work environment management) and what needs to be investigated and later taken care 
off (integreate to days management systems with the work environment field, accomplish a 
more in-dept analysis of the psychosocial risks on the organizational level and introduce a 
yearly saftyround for these risks).  
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Begreppslista 
Allvarligt tillbud: En händelse som i sig innebär stor fara för ohälsa och olycksfall. 
Exempelvis en explosion i ett rum där det tillfälligtvis inte fanns någon person närvarande 
(AFS: 2001:1). 
 
Arbetsmiljö: Fysiska och psykosociala förhållanden på arbetsplatsen, till exempel lokaler, 
buller, föroreningar, social samvaro och trivsel (Gullberg, H, m.fl., 1997). 
 
Arbetsmiljörond: Innehåller genomgång av arbetsmiljörisker, exempelvis allergi-, brand- och 
fysiska risker. Begreppet används av kommunen i stället för skyddsrond. Arbetsmiljöronden 
kan genomföras på olika sätt: Deltagarna kan gå runt i de aktuella lokalerna/arbetsplatserna 
för att kontrollera om där finns några arbetsmiljörisker eller sitta ner i mötesform och 
diskuterar de risker som i förhand rapporterats in till gruppen. 
 
Befogenhet: Rätt att fatta beslut samt vidta åtgärder (AFS 2001:1). 
 
Förebyggande arbetsmiljöarbete: Bedriva ett arbete som innebär att förekomma, hindra eller 
mota möjliga arbetsmiljörisker. 
 
Handlingsplan: En handlingsplan är unik och tidsbestämd. En handlingsplan ska beskriva vad 
som ska göras, vem som ska göra vad, hur det ska göras, när det ska göras och vara klart samt 
vilka resurser (ekonomi och personal) som står till förfogande (AFS 2001:1). 
 
Ledningssystem: Ett system för strukturering, planering, styrning och kontroll av 
verksamheten (Nilsson, U, 2000). 
 
Resurser: Tillgång som är känd och åtkomlig. Kan gälla personal, utrustning, lokaler, 
kunskaper, tid och ekonomiska medel (AFS 2001:1). 
 
Risk: Innebär i föreskrifterna sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall i arbetet skall uppstå 
och följderna av dessa risker i arbetet kan leda till skador både på kort och lång sikt (AFS 
2001:1).  
 
Rutin: Dokumenterad arbetsgång för hur olika uppgifter ska genomföras. Innehåller i förväg 
bestämda tillvägagångssätt (AFS 2001:1). 
 
Samverkan: Samverkan i arbetsmiljöarbetet ska ske mellan arbetsgivare, arbetstagare och 
elever. Olika forum där samverkan kan ske är till exempel arbetsplatsträffar, 
personalkommittémöten och elevrådsmöten (AFS 2001:1). 
 
Skyddsrond: Innehåller genomgång av arbetsmiljörisker exempelvis allergi-, brand- och 
fysiska risker. Tidigare användes detta begrepp inom kommunen. Numera används begreppet 
arbetsmiljörond.  
  
Systematiskt arbetsmiljöarbete: Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa 
upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås (AFS 2001:1). 
 
Tillbud: En oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall (AFS 2001:1). 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att se till att arbetsmiljöarbete ingår som 
en naturlig del i verksamheten. Arbetstagarna på arbetsplatsen har också en skyldighet att 
delta i detta arbete. Om detta görs kommer riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet att 
minska (AFS 2001:1). Arbetsmiljöarbetet ska ske systematiskt enligt AFS 2001:1 som 
ställer krav på att arbetsförhållandena undersöks, att risker bedöms och att åtgärder vidtas. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) innefattar både den fysiska arbetsmiljön 
(ergonomi, ljud, ljus, klimat, vibrationer och strålning) och den psykosociala arbetsmiljön 
(stress, kränkande särbehandling, missbruk, arbetsklimat, kommunikation, jämställdhet, 
ledarskap och organisation) (Gullberg, H, m fl, 1997). 
 
Skolan är Sveriges största arbetsplats med drygt 1,6 miljoner verksamma. Elever såväl som 
personal omfattas av bestämmelserna i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen samt 
Arbetsmiljöverkets författningar. Arbetsmiljöverket har via enkätundersökningar kartlagt 
att många rektorer upplever ökade krav från stat, kommun och brukare samtidigt som 
resurserna för att möta dessa krav minskar. Knappt två tredjedelar av rektorerna anser sig 
ha tillräckliga befogenheter för att kunna sköta sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet 
(Häggqvist, S, 2000). 
 
Luleå kommun bedriver SAM genom ledningssystemet MAJ (miljö - arbetsmiljö – 
jämställdhet). Förvaltningarna har kommit olika långt med genomförandet av MAJ. Barn- 
och utbildningsförvaltningen, som ligger till grund för detta examensarbete, är en av de 
förvaltningar som kommit längst (Edelsvärd, I, 2005-05-25). 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga och analysera hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) bedrivs, teoretiskt och praktiskt, inom Barn- och 
utbildningsförvaltning i Luleå kommun, samt att lämna förbättringsförslag på hur SAM kan 
utvecklas. 
 
Målet är att besvara följande frågeställningar: 
• Vad ska ett SAM enligt AFS 2001:1 innehålla? 
• Lever förvaltningens arbetsmiljöledningssystem upp till de krav som ställs på SAM 

enligt AFS 2001:1? 
• Är förvaltningens arbetsmiljöledningssystem integrerat med övriga ledningssystem? 
• Hur, och i vilken omfattning, bedrivs arbetsmiljöarbetet i praktiken? 
• Vilka förutsättningar krävs för motivation och engagemang i arbetsmiljöarbetet? 

Har nämnd, ledning, medarbetare och elever dessa förutsättningar? 
• Vilka förbättringsförslag är relevanta för verksamheten? 
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1.3 Avgränsning 
Fokus har lagts på en övergripande nivå genom att undersöka hur förvaltningen arbetar 
utifrån AFS 2001:1. Förvaltningens ledningssystem MAJ (miljö - arbetsmiljö – 
jämställdhet) har studerats, där fokus lagts på A´et i MAJ. Vidare har ett av förvaltningens 
fem rektorsområden studerats. Uppsatsen tar inte upp hur rektorsområdet på detaljnivå 
arbetar med olika arbetsmiljöfrågor, som till exempel rehabilitering, ergonomi, buller och 
ventilation. Vidare har ingen framtidsbeskrivning och analys gjorts på grund av att studien 
koncentrerar sig på en heltäckande nulägesbeskrivning. Arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar 
vid samordning av gemensamma arbetsställen samt företagshälsovårdens uppgifter har inte 
studerats. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Val av metod 
Kvalitativ ansats samt en fördjupad dokumentstudie är grunden för denna studie. Kvalitativ 
metod har använts för att få en bättre förståelse och därigenom även kunna få en större 
helhetsbild av SAM som bedrivs inom förvaltningen. Kvalitativa metoders primära syfte är 
att skapa en förståelse av ett fenomen. Det viktigaste är att kunna se helheten av det 
sammanhang som forskningen inryms i samt att få en djupare förståelse av det man 
studerar. Däremot är det inte lika viktigt att se om informationen har en generell giltighet. 
Med detta arbetssätt har forskaren en närhet till den källa denne inhämtar sin information 
ifrån (Holme, I, m fl, 1997). För att få en djupare teoretisk förståelse angående 
förvaltningens arbetsmiljöarbete har en dokumentstudie gjorts där MAJ-dokumentation, 
förvaltningens balanserade styrkort samt nämndens protokoll för året 2005 granskats.  
 
Icke-standardiserade intervjufrågor har använts i denna studie. Icke-standardiserade frågor 
innebär att forskaren i förväg har en viss uppfattning om vilka frågor som kan tänkas vara 
relevanta och att dessa bildar underlaget för frågemanualen. Dock bör påpekas att 
intervjupersonernas egna synpunkter och uppfattningar måste få påverka utvecklingen av 
intervjufrågorna. Med denna teknik liknar intervjusituationen ett vanligt samtal där 
forskarens huvuduppgift blir att se till att intervjun täcker de områden som rör 
frågeställningarna för studien. Däremot är det mindre viktigt att frågemanualen följs 
slaviskt både när det gäller dess innehåll och ordning (Holme, I, m fl, 1997). 
 
Studiens empiriska material bestod av författarnas egna framtagna intervjumallar. Dessa 
riktades till elever, elevskyddsombud, pedagoger, skyddsombud, skolsjuksköterskor, 
skolkurator, vaktmästare, skolassistenter, linjechefer och nämndsrepresentant. Använd 
intervjumall är indelad i två olika teman, framtagna av författarna, men utifrån AFS 2001:1. 
Process: policy, riskbedömning, åtgärd direkt, handlingsplan, åtgärder och uppföljning 
samt Verktyg: uppgiftsfördelning, rutiner, samverkan, resurser, kunskap och 
dokumentation. För exempel på intervjumall; se bilaga 1 (intervjumall till rektorer). 
 
Intervjutillfället inleddes med att författarna informerade om vissa delar av 
forskningsetiken. Dessa har till uppgift att bland annat skydda individer som deltar i olika 
forskningsprojekt. Detta för att ingen ska utsätts för psykisk- eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning. Informanterna blev informerade om att; intervjun bygger på 
frivillighet, uppgifter om informanter och organisationen kommer att förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga ej kommer att kunna ta del av dessa, de uppgifter som är insamlade 
kommer att användas för endast denna studie (Wallén, G, 1996). 
 
Därefter fortsatte intervjun med att författarna tydliggjorde begreppet arbetsmiljö enligt 
Arbetsmiljölagen (1978:1160) och föreskrifternas definition av SAM (AFS 2001:1). 
Därefter redogjordes för den så kallade SAM-snurran för att informera om delarna i SAM, 
Se avsnitt 3.3.3.  
 
Huvuddelen av intervjuerna har spelats in med hjälp av bandspelare efter informanternas 
godkännande. Fördelen med att använda bandspelare har varit att kunna koncentrera sig på 
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själva intervjuandet, inklusive följdfrågor istället för dokumentation. När det gäller eleverna 
intervjuades dessa enskilt eller i par av en intervjuare. Detta för att eleven inte skulle 
uppleva underläge genom att sitta tillsammans med flera intervjuare. Övriga intervjuer 
genomfördes med en informant i taget tillsammans med en, två eller tre intervjuare.  

2.2 Urval 
Under våren 2005 gjorde några studenter från breddmagisterutbildningen i 
Arbetsmiljöledning ett antal studiebesök för att studera hur SAM praktiserades i 
verkligheten. Ett av besöken var på Luleå kommun där ledningssystemet MAJ (miljö, 
arbetsmiljö och jämställdhet) presenterades. Detta resulterades i att de tre författarna 
beslutade att skriva examensarbetet tillsammans och att undersökningen skulle behandla 
hur MAJ överensstämde med SAM. I slutet av maj 2005 genomfördes ett 
introduktionsmöte med representanter från kommunledningskontoret där det beslutades att 
Barn- och utbildningsförvaltningen skulle ligga till grund för undersökningen. 
Förvaltningen beslutade senare vilket rektorsområde som skulle ingå i studien. Detta 
motiverades med att just denna valda förvaltning och rektorsområde har kommit längst i 
MAJ-arbetet inom kommunen. I slutet av juni besöktes förvaltningens 
arbetsmiljösamordnare och en representant från företagshälsovården för att gå igenom 
syftet med examensarbetet. 
  
Under augusti 2005 diskuterades studiens upplägg med kursansvariga lärare vid Luleå 
tekniska universitet. Vid detta möte beslutades att de tre författarna tillsammans skulle 
undersöka hur det utvalda rektorsområdet praktiskt arbetar med sitt arbetsmiljöarbete. 
Studien skulle fokuseras på tre spår inom ett rektorsområde; två skolor och en 
serviceenhet1. För att få en uppfattning om hur SAM teoretiskt och praktiskt bedrivs inom 
dessa tre områden samlades data in från nämnd till elev. När det gäller serviceområdet 
skulle arbetsmiljöfrågor studeras från nämnd till skolassistenter och vaktmästare. 
 
I slutet av augusti 2005 presenterades denna projektidé för förvaltningen. Under detta möte 
framkom förslag på lämpliga skolor samt serviceenhet som skulle ligga till grund för 
arbetet. Det beslutades också att den lokale arbetsmiljösamordnaren inom förvaltningen 
skulle agera kontaktperson. 

                                                           
1 Serviceenheten ansvarar för rektorsområdets service i form av vaktmästare och skolassistenter. Chef för 
enheten är servicechefen. 
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För att få en bild över hur SAM bedrivs från nämnd till elev, har följande personer 
intervjuats och grupperats enligt nedan: 
• Nämnd: Politiker som sitter med i den politiska nämnden och fattar beslut som rör 

förvaltningens arbetsmiljöarbete (1 intervjuad). 
• Ledning: Linjechef 1 (förvaltningschef), linjechef 2 (områdeschef och administrativ 

chef), linjechef 3 (rektorer och servicechef) (6 intervjuade). 
• Medarbetare: Pedagoger, skolkurator, skolsköterska, skyddsombud, skolassistenter och 

vaktmästare (14 intervjuade, varav: pedagoger (7) elevvården (3), vaktmästare (2), och 
skolassistenter (2)). 

• Elever: Elever samt elevskyddsombud. (7 intervjuade, varav: år 2 (2), år 5 (2), år 6 (2) 
och år 8 (1) varav elevskyddsombud: år 8 (1). 

• Övriga: Huvudskyddsombud, Arbetsmiljösamordnare, representant för Kommunhälsan 
och Arbetsmiljöverket (4 intervjuade). 

• Bortfall: 1 elev (år 7). 
 

En pilotundersökning på pedagog- och elevnivå genomfördes för att få bekräftelse på hur 
frågorna upplevdes och om dessa var relevanta i förhållanden till uppsatsens syfte. Frågorna 
fungerade bra och fick ligga till grund för dessa kategoriers frågemanual.  
Intervjuerna som sammanlagt uppgick till 29 stycken, förlades på informanternas 
arbetsplats och tog vardera cirka en till två timmar att genomföra. Samtliga var positiva till 
att ställa upp på intervjun. Se bilaga 2. 
 
Under hösten 2005 genomfördes ytterligare tre intervjuer med arbetsmiljösamordnare, 
representant för Kommunhälsan och Arbetsmiljöverket. Syftet med dessa intervjuer var att 
få kompletterande, interna och externa, synpunkter på SAM.  

2.3 Tolkningsprocessen 
Genom dokumentationsstudien klargjordes ledningssystemet för arbetsmiljöarbetet inom 
förvaltningen, vilket resulterade i att endast A:et i MAJ samt förvaltningens balanserade 
styrkort studerades. Den övergripande styrdokumentationen har studerats och analyserats 
för att se om arbetsmiljöfrågor är integrerade med övriga verksamhetsfrågor. Nämndens 
protokoll under 2005 har granskats för att undersöka om arbetsmiljöhänsyn tas vid beslut. 
 
När det gäller intervjuer har samtliga intervjupersoner delats in i grupper; nämnd, ledning, 
medarbetare och elever för att inte informanternas identitet ska avslöjas.  
 
Efter varje intervju har band- och minnesanteckningar sammanställts. Därefter har 
intervjuerna bearbetats för att försöka finna mönster i hur arbetsmiljöarbetet inom 
förvaltningen bedrivs. Samtliga intervjuer förutom de med Kommunhälsan, 
Arbetsmiljösamordnaren och Arbetsmiljöverket har bearbetas på följande sätt: Varje 
nyckelord i process (policy, riskbedömning, handlingsplan, åtgärd och uppföljning) och 
verktyg (uppgiftsfördelning, rutiner, samverkan, resurser, kunskap och dokumentation) har 
dokumenterats och bildat rubriker på vad som ska bearbetas i intervjumaterialet. Dessa 
rubriker har strukturerats efter de olika informanternas organisationstillhörighet (nämnd, 
ledning, medarbetare och elever). 
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Intervjumaterialet kodades med hjälp av den så kallade ”post-it lappsmodellen” för att finna 
en struktur på vad samtliga informanter ansåg om arbetsmiljöarbetet. Denna modell som 
författarna själva kom fram till under arbetets gång kan förklaras på följande sätt: Från 
intervjumaterialet har kärnmeningar tagits ut om vad informanten ifråga anser om 
respektive nyckelord och detta har skrivits ner på färgade post-it lappar. Grön post-it lapp 
har symboliserat ett positivt påstående och en orange post-it lapp ett negativt påstående. 
Därefter har lappen klistats upp på väggen under respektive nyckelord. Detta 
tillvägagångssätt användes för att tolka vad nämnd, ledningen, medarbetare och elever 
ansåg om arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Eftersom färgade post-it lappar har 
använts blev det överskådligt och lätt att se vilka nyckelord som uppfattades som positiva 
respektive negativa. Till exempel under nyckelordet ”riskbedömning” blev det många gröna 
lappar, vilket tolkades som att riskbedömningen fungerade bra. Orangefärgade post-it 
lappar var däremot mer dominerande under till exempel nyckelordet ”dokumentation” och 
då gjordes tolkningen att denna aktivitet inte fungerade tillfredsställande. Författarna har 
dock inte kvantifierat nyckelorden (räknat antal post-it lappar) eftersom bedömning gjordes 
att detta saknade betydelse för resultatet. Vidare har författarna valt att inte redovisa rådata 
som framkommit i samband med intervjuerna. Detta för att skydda informanternas 
uppgifter och försvåra identifiering. 
 
För att kontrollera kopplingen mellan lagstiftningen gällande SAM, MAJ samt hur 
arbetsmiljöarbetet utövas praktiskt upprättades en tabell med rubrikerna SAM, MAJ, 
praktik och kommentarer på ena axeln och nyckelorden för process och verktyg på den 
andra axeln, se bilaga 3.  
 
När resultatet hade bearbetats färdigt informerades, via mail, lokala 
Arbetsmiljösamordnare, områdeschef, rektorer och servicechef för att dessa skulle få chans 
att sakgranska resultatet och komma med eventuella synpunkter. De fick också i uppgift att 
samla in synpunkter från i studien berörda samt förmedla synpunkterna vidare till 
författarna. 
 
För att kunna utarbeta och utvärdera lämpliga förslag på arbetsmiljölösningar till den 
undersökta förvaltningens arbetsmiljöarbete togs en kravspecifikation fram, där både 
lagkrav och förvaltningens egna krav ingick. Lagkrav kan definieras som de krav AFS 
2001:1 ställer på ett bra arbetsmiljöarbete, men som studien påvisade att förvaltningen inte 
riktigt med dagens arbetsmiljöarbete lever upp till. Dessa krav beskrivs vara; förebyggande 
arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning, psykosociala risker ska ingå i arbetsmiljöarbetet, 
rutiner och dokumentation samt uppföljning. De krav verksamheten själv ställde på ett 
tillfredställande arbetsmiljöarbete var följande: bra arbetsmiljö, inte tidskrävande, 
efterlevnad av arbetsmiljölagstiftning, låg investeringskostnad och begripligt.  
 
Därefter utarbetades förslag till förändringar och dessa lösningar definierades på följande 
vis:  
Lösningsförslag 1: Låga krav, men klart över nuläget.  
Lösningsförslag 2: Medelkrav; normala krav för verksamheten.  
Lösningsförslag 3: Höga krav; klart ledande inom denna typ av verksamhet.  
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För att uppnå Lösningsförslag 1 behöver förvaltningen endast uppfylla låga krav för att 
klara av sitt arbetsmiljöarbete. Förslag 2 kräver att förvaltningen uppnår de låga kraven 
samt uppfyller de krav medelnivån ställer. Slutligen för att förvaltningen ska uppnå hög 
nivå, krävs att Lösningsförslag 1 och 2 uppfylls samt att kraven inom Lösningsförslag 3, 
uppfylls. 
 
En matris upprättades för att kunna göra en utvärdering av föreslagna förändringar och val 
av lösningar. Metoden för detta arbetssätt är att utarbeta enkel viktad utvärdering där 
författarna använder sig av en intuitiv och förnuftsmässig tilldelning av kriterievikter. Det 
ska finnas tydliga sakskäl till varför en viss vikt tilldelas ett krav (Johansson, B, 2004). En 
femgradig viktskala användes när vikt av krav skulle genomföras: 
5 = extremt viktigt 
4 = mycket viktigt 
3 = viktigt 
2 = något viktigt 
1 = mindre viktigt  
 
För att bedöma i vilken grad kraven uppfyller lösningarna användes en absolut femgradig 
skala: 
5 = kravet uppfylls helt 
4 = kravet uppfylls mycket väl  
3 = kravet uppfylls acceptabelt 
2 = kravet uppfylls delvis 
1 = kravet uppfylls inte alls  
 
Bedömning av respektive lösningsförslags möjlighet att uppfylla kraven görs subjektivt av 
författarna. För utförligare information se avsnitt 7.2. 
 
I diskussionskapitlet diskuterades resultat och lösningar på en övergripande nivå. Vidare 
förklarades förvaltningens nuvarande arbetsmiljöarbete med hjälp av de teorier som ligger 
till grund för denna studie. I diskussionen diskuterades även metoden och genomförandet 
samt om studien har uppfyllt sitt syfte och mål.  
 
Avslutningsvis presenterades det förslag som författarna ansåg lämpligt för förvaltningen 
att arbeta med för att åstadkomma ett lyckat SAM-arbete. Förslaget har delats in i åtgärder 
som bedöms kunna åtgärdas direkt, genomföras på sikt samt utredas för att åtgärdas senare. 
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2.4 Reliabilitet och validitet 
Validitet innebär att undersökningen undersöker det som avses undersökas. Reliabilitet 
innebär att vid upprepad mätning av samma objekt erhålls samma resultat. Det innebär 
också att mätningarna görs på ett tillförlitligt sätt och att mätningarna är korrekt utförda. 
Validiteten är överordnad i förhållande till reliabiliteten. Det kan förklaras med att om 
validiteten är god är också reliabiliteten god. Det viktiga är att undersökningen undersöker 
det som avses, för om inte validiteten är god har reliabiliteten ingen betydelse (Svensson, P-
G, m fl, 1996). 
 
Ett problem med den kvalitativa traditionen är att det kan vara svårt att veta om det 
verkligen finns några ”samma” objekt. Resultaten kan bli missvisande fast forskaren har 
ställt samma fråga vid de olika intervjusituationerna. En förklaring till detta kan vara att 
intervjupersonen själv kan påverka svaren genom att vara på olika humör när denne ska 
svara på samma fråga. Detta skulle i sin tur färga vilka svar respondenten gav även om 
frågorna är lika vid de båda tillfällena. Det är därför viktigt att reliabiliteten bör ses i sitt 
sammanhang, alltså bedömas utifrån den situation som råder vid intervjutillfället (Svensson, 
P-G, m fl, 1996). 
 
Vald metod har varit till hjälp för författarna att uppnå syfte och mål med uppsatsen. 
Validiteten kan i denna studie anses vara god då det till exempel redan under 
intervjutillfällena ställdes relevanta följdfrågor för att kontrollera att informanterna 
uppfattade frågan som avsetts. Genom att i början av varje intervju gå igenom begreppen 
samt SAM-snurran försäkrades att både intervjuaren och informanten hade samma 
begreppsförståelse. Intervjun avslutades med en summering. Reliabiliteten kan också 
bedömas god genom att de intervjupersoner som valdes ut till undersökningen 
representerade en stor del av de yrkeskategorier som finns inom förvaltningen. Samtliga 
intervjuer kan på så vis ge en fingervisning om hur SAM bedrivs inom förvaltningen. Detta 
betyder inte att det inte finns fler än ett sätt att bearbeta och analysera samma material på. 
Av 33 planerade intervjuer kunde 32 genomföras. Detta måste anses vara ett acceptabelt 
bortfall. 
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3 Teoretisk referensram 
Det övergripande syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera SAM inom 
kommunens utvalda förvaltning. De teorier som ligger till grund för denna studie är: 
 
Arbetsmiljölagstiftning: 

• Arbetsmiljölagen, förordning och författning 

Ledningssystem: 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 

• MAJ – miljö, arbetsmiljö, jämställdhet 

Förutsättningar på samhälls-, organisations- och individnivå: 

• Dubbelkommando – Tor Larsson 

• Ledarskapsteori – Ledarskap i offentlig förvaltning 

• Känsla av sammanhang – KASAM – Aaron Antonovsky 

• Krav-Kontroll-Stödmodellen – Karasek och Theorell  

Varför dessa teorier är användbara i denna studie motiveras på följande sätt: För att få en 
förståelse av arbetsmiljöarbetet bildar arbetsmiljölagstiftningen en naturlig bas i den 
teoretiska referensramen. Arbetsmiljöarbetet som bedrivs inom förvaltningen styrs bland 
annat av den rådande arbetsmiljölagstiftningen: Arbetsmiljölagen (AML), 
Arbetsmiljöförordningen (AMF) och Arbetsmiljöverkets författningar (AFS). SAM 
beskrivs i AFS 2001:1.  

Studien undersöker olika arbetsmiljöledningssystem och därför studeras även teorier 
rörande ledningssystem. Studerad förvaltning arbetar efter ledningssystemet MAJ när det 
gäller miljö, arbetsmiljö och jämställdhet. För att få en förståelse av hur arbetsmiljöarbetet 
bedrivs inom förvaltningen fokuserar denna studie på A:et i MAJ. Förvaltningen har infört 
ett övergripande ledningssystem som utgår från managementteorin; balanserade styrkort. 
Arbetsmiljöarbete med hjälp av balanserade styrkort kommer därför att beröras. 

För att kunna ge en korrekt analys angående förvaltningens arbetsmiljöarbete används olika 
förklaringsteorier på samhälls-, organisations och individnivå. Motiveringen till att använda 
begreppet ”Dubbelkommando” i studien är för att kunna få förståelse för offentlig 
förvaltnings svåra situation. Ledarskapsteori används för att kunna beskriva vikten av ett 
gott ledarskap när ett arbetsmiljöarbete ska fungera på arbetsplatsen. Känslan av 
sammanhang, KASAM kan ge förklaring till vikten av att alla berörda parter; nämnd, 
ledning, medarbetare och elever måste känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
för ett lyckat arbetsmiljöarbete. Avslutningsvis beskrivs i teorin Krav-Kontroll-Stöd 
modellen att aktörer i arbetsmiljöarbetet måste uppnå en balans mellan krav och kontroll i 
sitt arbetsmiljöarbete samt att det sociala stödet från ledning och medarbetare kan spela en 
avgörande roll för hur arbetsmiljöarbetet kan utvecklas.  
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3.1 Arbetsmiljölagstiftning 

3.1.1 Lag, förordning, författning 
Arbetsmiljölagen (AML) är en ramlag beslutad av riksdagen. Lagens målsättning är att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 3 § 
AML ställer krav på arbetsgivaren att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Enligt kommentarerna till AML tar lagen 
även sikte på arbetets innehåll. Arbetsgivaren ska arbeta för att skapa ett rikt arbetsinnehåll, 
arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling (Hellberg, A, 2004).  
 
Ytterligare precisering av begreppet görs; ”med arbetsmiljö menar lagen allt som påverkar 
en människa i arbetet – både den fysiska och den psykosociala omgivningen” (Ahlberg, K, 
2002). 
 
Arbetsmiljölagen kompletteras och preciseras genom förordningar, till exempel 
arbetsmiljöförordningen (AMF) samt av bindande föreskrifter i form av Arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS) (Nitzelius, T, m fl, 2004). Arbetsmiljöförordningen ger företag 
och organisationer vägledning vid till exempel anmälan om arbetsskada, lokal 
skyddsverksamhet (skyddsombud, elevskyddsombud, skyddsrond och skyddskommitté), 
tillsyn och ansvar. Trots att kraven går mot ökad formalisering, ges ingen detaljbeskrivning 
av hur arbetet ska organiseras. Det är alltså upp till arbetsgivaren att välja hur de ska arbeta 
med arbetsmiljön inom de ramar som ges (Axelsson, C, 2002). 
 
Skolan är Sveriges största arbetsplats med ca 235 000 arbetstagare och ca 1 400 000 elever. 
Skolan är enligt arbetsmiljölagen en arbetsplats som omfattar både personal och elever från 
och med förskoleklass. Den kommunala skolan rymmer många olika skolformer som till 
exempel förskola, grundskola, gymnasium och Komvux. Inom skolan arbetar olika 
personalkategorier som samtliga omfattas av arbetsmiljölagen. Barn i förskolans 1-5-
årsverksamhet och barn i fritidshem omfattas däremot inte av AML2. Kommunen som 
arbetsgivare ansvarar även för inhyrd personals arbetsmiljö. Fritidsaktiviteter eller 
hobbyverksamheter för barn över 6 år omfattas inte av lagen (Nitzelius, T, m fl, 2004). 
 
I AFS 2001:1 2§ definieras Systematisk arbetsmiljöarbete: ”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.” I praktiken 
innebär det att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena, bedöma 
riskerna (både fysiska och psykosociala) samt så snart det är praktiskt möjligt genomföra de 
åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. För de åtgärder som 
inte genomförs omedelbart ska en skriftlig handlingsplan upprättas. Genomförda åtgärder 
ska kontrolleras. SAM ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare, anställda och elever. 
Vidare ska arbetsgivaren göra en årlig uppföljning av SAM och åtgärda eventuella brister 
(AFS 2001:1). 

                                                           
2 Regeringen har beslutat att utreda om barn i förskola och fritidshem också ska omfattas av AML (Kommittédirektiv, 
2004:91) 
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Genom AFS 2001:1 har Arbetsmiljöverket ställt ett verktyg till arbetsgivarens förfogande 
för att styra verksamheten så att personal och elever får en bra arbetsmiljö, både psykiskt 
och fysiskt. SAM omfattar hela verksamheten oavsett om den bedrivs i klassrummet, 
gymnastiksalen, på skolgården eller i simhallen. Med andra ord måste även aktiviteter som 
skolan bedriver utanför skolans lokaler ingå i SAM. För att arbetsmiljöarbetet ska bli en 
naturlig självklar del i det dagliga skolarbetet måste det integreras med verksamheten. 
Arbetsmiljöarbetet är inget som enbart de som är med i skyddskommittémötena ska arbeta 
med utan är en fråga för alla anställda och elever. Själva processen med att komma i gång, 
respektive fortsätta arbetet, med SAM har ett stort värde i sig då denna process frigör goda 
initiativ. Beslutsfattande chefer och arbetsledare ska beakta arbetsmiljöaspekterna i sin 
verksamhet och vid en verksamhetsförändring ska kommunen göra en 
konsekvensbedömning av vilka effekter förändringen får för elevernas arbetsmiljö, såväl 
den fysiska som den psykosociala. Det är viktigt att tänka på att barn påverkas på annat sätt 
än vuxna av brister i arbetsmiljön (Levin, Y, m fl, 2001).  
 

3.1.2 Arbetsmiljölagen respektive Skollagen– båda lagarna måste följas 
Riksdagen och regeringen fastställer mål och riktlinjer för landets samtliga kommunala 
skolor. Dessa mål och riktlinjer är utarbetade för att alla skolors utbildning ska bli likvärdig. 
Kommunen har huvudansvaret för verksamheterna och ska fördela resurser och organisera 
verksamheterna så att eleverna når de nationella målen. Varje skola ska utifrån dessa mål 
utarbeta ett arbetssätt som passar för just dem. Arbetet följs upp i årliga 
kvalitetsredovisningar. Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
utbildning inom alla skolformer. Lagen anger värdegrund för skolan, övergripande mål för 
utbildningen samt övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet ska utformas 
(www.av.se, 2005-12-15).  
 
Skolans verksamhet styrs bland annat av skol- och arbetsmiljölagstiftning. 
Arbetsmiljölagen berör alla anställda och elever och Skollagen gäller för samtliga 
kommunala skolor. Alla skolor ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Rektor ska 
bedriva ett arbetsmiljöarbete i samverkan med personal och elever för att tillsammans 
åstadkomma en god studie- och arbetsmiljö på respektive skola. Det som är viktigt att 
poängtera är att båda lagarna; Skollagen och Arbetsmiljölagen måste följas. Skolledningen 
kan inte frita sig från att uppfylla sitt ansvar enligt Arbetsmiljölagen genom att hävda att 
den följer Skollagen. Samtidigt som de inte heller kan peka på att de på grund av 
arbetsmiljöskäl måste bryta mot Skollagen. Om det uppstår en kollision mellan dessa två 
lagar måste en lösning hittas som gör det möjligt att följa båda lagarna. Ytterst ansvariga för 
arbetsmiljön i de kommunala skolorna är politiker i nämnden. Vanligt förekommande är att 
arbetsmiljöuppgifter fördelas till chefer i linjen samt att rektor har uppgiften att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete i den dagliga verksamheten (www.av.se, 2005-12-15). 

http://www.av.se
http://www.av.se
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Arbetsmiljölagen ger eleverna rätt till inflytande över skolans arbetsmiljö. Enligt Skollagen 
är elevernas ansvar och inflytande viktigt både när det gäller utformningen av 
skolundervisningen och dess innehåll, förhållanden i skolan samt arbetsmiljön. Skolverket 
arbetar aktivt med att stärka arbetsmiljöarbetet i skolan. Stor del av arbetet går ut på att 
förbättra elevernas inflytande över arbetsmiljön. För att förbättra elevinflytandet och 
arbetsmiljön för eleverna har Skolverket gett ut föreskrifter om elevmedverkan i skolans 
arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud. För att stärka arbetet mot kränkande 
behandling har Skolverket utfärdat allmänna råd om arbetet mot kränkande särbehandling 
(www.av.se, 2005-12-15). 
 

3.2 Ledningssystem – introduktion till begreppet 
Definition av ledningssystem är ”ett system för att styra verksamheten i den riktning man 
vill”(Levin, Y, m fl, 2001). Systemet kan vara mer eller mindre strukturerat samt mer eller 
mindre heltäckande. Ett ledningssystem används för att planera, styra och kontrollera en 
verksamhet (Nilsson, U, 2000). För att ett ledningssystem ska bli konkret för inblandade 
parter måste organisation, ansvar och befogenheter vara tydliga. Organisationen ska 
återspegla verksamhetsinriktning, policy, mål, handlingsprogram och ständiga förbättringar. 
Ansvar och befogenheter ska kommuniceras (Nilsson, U, 2000). För att skapa ett dynamiskt 
system samt för att aktivera medarbetarna bör kanaler för synpunkter, förslag och 
omprövning skapas. Ledningssystemet ska möjliggöra dubbelriktad kommunikation, det 
vill säga information från ledning till anställda och den motsatta från anställda till ledning 
(Nilsson, U, 2000, Olve, N-G, m fl, 2003).  
 
Exempel på olika ledningssystem är ISO-standarder och några ledningssystem inspirerade 
av moderna managementteorier. ISO-standarder bygger på principen om målstyrning, där 
företaget ska identifiera och arbeta med sina målsättningar systematiskt (Levin, Y, m fl, 
2001). Utifrån företagets/organisationens övergripande policy ska processer identifieras och 
brytas ner i delprocesser, rutiner och arbetsinstruktioner ska dokumenteras för att senare 
följas upp och ge möjlighet till analys av resultatet (Lindgren, H, 1993, Engblom, M, 1997). 
De moderna managementteorierna bygger på struktur, effektivisering och standardisering 
av metoder och arbetsrutiner. Detta går att jämföra med ISO-9000 och övriga 
kvalitetssystem (Johansson, B, m fl, 2004). 
 
Det kan inom ett företag eller organisation finnas flera olika ledningssystem med olika 
fokusområden som till exempel kvalitet (ISO 9001), yttre miljö (ISO 14001) och 
arbetsmiljö (AFS 2001:1). Dessa kan samordnas för att effektivisera och underlätta 
uppföljning av verksamheten i företaget (Birgersdotter, L, m fl, 2002). 
 
Ett samordnat ledningssystem är ett system som kan styra flera olika områden som t ex 
arbetsmiljö (AFS 2001:1) och yttre miljö (ISO 14001). Med samordning avses att rutinerna 
för de båda områdena ska integreras i alla styrdokument, planer, arbetsinstruktioner så att 
dubbla instruktioner undviks. Det ska finnas en rutin (arbetsinstruktion) som innehåller 
både arbetsmiljö- och miljöhänsyn för samma arbetsmoment, integrerade i samma 
dokument (Birgersdotter, L, m fl, 2002). Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att 
dokumentationen av ett ledningssystem inte är ett självändamål utan utgör ett stöd i den 

http://www.av.se
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dagliga verksamheten. De beskrivningar, rutiner, instruktioner som skapas ska spegla 
verkligheten (Nilsson, U, 2000). Nilsson anser vidare att ”det är mycket viktigare att det 
finns en bra verklighet än att det finns en dokumentation av denna verklighet”. Det bör 
dock påpekas att det finns lagkrav avseende dokumentation i AML och i AFS 2001:1 
(AML, AFS 2001:1). 
 
Det övergripande ledningssystemet har till syfte att styra organisationen mot gemensamma 
övergripande mål eller visioner. Det övergripande ledningssystemet är summan av alla i 
organisationen förekommande del-ledningssystem som till exempel ekonomisystem, 
kvalitetssystem, arbetsmiljöledningssystem med flera. Det viktigaste är att delarna 
samverkar och leder fram till bästa möjliga utfall i samtliga delar (Nilsson, U, 2000). Med 
mål som innefattar organisationens samtliga aspekter (kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö, yttre 
miljö med flera) underlättar möjligheten att skapa ett helhetsgrepp där suboptimering 
undviks. Det vill säga att målsättningar inom respektive område motverkar och/eller 
samverkar på sätt som inte är effektivt för organisationen. Det övergripande 
ledningssystemet ska innehålla en blandning av övergripande mål som bryts ner i mål som 
är relevanta på olika nivåer. Målen kan bestå av långsiktiga/övergripande mål och 
kortsiktiga/delmål (Nilsson, U, 2000). 
 
I detta sammanhang kan även den moderna managementteorin ”Balanserade styrkort” anses 
vara en metod för att åstadkomma ett övergripande samordnat ledningssystem. Enligt denna 
metod bryts organisationens övergripande mål/vision ner till gripbara målsättningar och 
styrtal i ett styrkort (Kaplan, R, m fl, 1999, Olve, N-G, m fl, 2003). Ett styrkort, i sin 
ursprungsutformning, innehåller fyra avskilda områden: ekonomi, kund, processer och 
lärande. Rätt använt kompletterar dessa perspektiv de historiska finansiella nyckeltalen med 
faktorer som påverkar de framtida resultaten och anses med detta ge ett mervärde för 
befintliga och framtida kunder (Kaplan, R, m fl, 1999). I modellen förs humankapitalet3 
fram som en viktig konkurrensfaktor. För att åstadkomma en modern organisation måste 
företag/organisationer synliggöra, jämföra, mäta, värdera och framför allt styra icke-
materiella faktorer som kunskap och lärande (Johansson, J, m fl, 2004). Syftet med 
styrkorten är att kommunicera målsättning/vision inom organisationen. I den bästa av 
världar leder kommunikation fram till förändrat beteende som leder vidare till att fastlagda 
mål/visioner förverkligas (Olve, N-G, m fl, 2003). 
 
Arbetet med styrkort har pågått i ca 10 år världen över. Resultatet har varierat och det kan 
konstateras att arbetet med metoden kan upplevas som svårt. Införandet är en process som 
måste pågå under många år för att utvecklas till ett komplett ledningssystem (Kaplan, R, m 
fl, 1999, Olve, N-G, m fl, 2003). 

                                                           
3 mänskliga resurser enligt Bonniers svenska ordbok. 
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3.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 

3.3.1 Historik 
Sverige har en lång tradition när det gäller arbetsmiljöarbete, även om fokus på vad som ska 
ingå i arbetsmiljöarbetet har varierat genom åren. Redan före industrialismens genombrott 
fanns bestämmelser avseende arbetsmiljöområdet i svensk lagstiftning (förhindra missbruk 
av minderåriga arbetstagare). Den första egentliga arbetarskyddslagstiftningen kom till 
stånd i slutet av 1800-talet (1889) genom lag om skydd mot yrkesfara. Denna lag ersattes 
1912 av en lag om arbetarskydd. Den statliga yrkesinspektionen inrättades i slutet av 1890-
talet (Gullberg, H, m fl, 1997).  
 
Första hälften av 1900-talet hade speglat en stegrande frekvens av olycks- och 
sjukdomsfall. På grund av detta ville staten intensifiera arbetet med det förebyggande 
arbetarskyddet. Staten utfärdade Arbetarskyddslagen och Arbetarskyddskungörelsen vid 
inrättande av myndigheten Arbetarskyddsstyrelsen. Styrelsen blev chefsmyndighet för 
Yrkesinspektionen. 1963 ändrades lagens reglering till att förutom innefatta privat rörelse 
även innefatta statlig och kommunal verksamhet samt annan verksamhet som inte bedrivs i 
förvärvssyfte (Gullberg, H, m fl, 1997). 
 
På 50- och 60-talet var det primära att arbetstagaren skulle skyddas från olycksfall genom 
att arbeta förutseende. Begreppet arbetarskydd var vanligt förekommande och det innebar 
att man skulle tänka efter och ha uppsikt över de risker som kunde tänkas finnas för 
arbetstagaren. Under 70-talet började lagstiftningen inom området att ta form vilket 
medföljde ett vidgat arbetsmiljöbegrepp. Under 80-talet befann sig Sverige i en 
högkonjunktur vilket medförde brist på arbetskraft. Detta resulterade i att arbetsmarknaden 
även tog in människor som inte hade de bästa förutsättningarna för ett yrkesliv. Kontentan 
av detta blev att sjukkostnader skenade iväg och dåvarande Arbetskommission fick till 
uppgift att se över arbetssituationen. Karensdag infördes och statistiken visade färre 
sjukskrivningar. 90-talets lågkonjunktur medförde omorganisering och nedskärningar i 
både privat och offentlig sektor. Detta medförde att de människor som hade arbeten inte 
vågade vara hemma när de var sjuka och plötsligt visade statistiken en hög sjuknärvaro. För 
att få bukt med människors arbetsohälsa ansågs den effektivaste medicinen vara att arbeta 
med SAM. 1991 arbetade Arbetsmiljökommissionen fram ett ledningssystem för 
interkontroll (AFS 1996:6). Denna föreskrift ersattes 2001 av föreskriften om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Idag är Arbetsmiljöverkets övergripande mål att minska 
riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett 
helhetsperspektiv, det vill säga från såväl fysisk, psykisk som social och 
arbetsorganisatorisk synvinkel (www.av.se, 2005-12-15). 

http://www.av.se
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3.3.2 SAM som ledningssystem 
Det svenska officiella ledningssystemet för arbetsmiljöområdet är Arbetsmiljöverkets 
föreskrift om SAM (AFS 2001:1). Enligt denna föreskrift innebär systematiskt 
arbetsmiljöarbete att arbetsgivaren ska systematisera arbetsmiljöarbetet genom att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten. Detta ska ske på ett sådant sätt att 
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås (AFS 
2001:1). För att arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i ett helhetsperspektiv krävs bland annat 
att arbetsmiljöuppgifter hanteras i linjeorganisationen, via chefer och arbetsledare. 
Skyddskommittéer och företagshälsovård samt övriga expertgrupper är en resurs som 
används som stöd i det dagliga arbetet, men ska sakna det operativa, pådrivande och 
beslutande ansvaret. Tar dessa grupper över linjechefernas arbetsmiljöansvar uppstår en 
sidoorganisation dit arbetsmiljöfrågorna förpassas. De blir på så sätt aldrig prioriterade och 
uppmärksammade i den löpande verksamheten utan sidoorganisationen utgör pådrivare på 
chefer i linjen (Frick, K, 1994).  
 
Ledningen måste fullfölja kraven på systematik i arbetsmiljöarbetet och prioritera 
arbetsmiljöfrågorna på samma nivå som systematisering och uppföljning av till exempel 
ekonomi och produktion. I arbetslivet uppstår konflikter vid prioritering mellan ekonomi, 
produktion och arbetsmiljö. Det är ledningens skyldighet att med sin styrning visa dessa 
frågors jämbördiga värden. För att få till stånd ett lyckat arbetsmiljöarbete förutsätts att 
ledning och chefer frivilligt gör mer än de tvingas till av lagar, författningar och 
myndigheter på området (Frick, K, 1994). 
 
Enligt utredarna vid Näringsdepartementet bör arbetsmiljöarbetet integreras tillsammans 
med övrig verksamhetsstyrning för att bäst effekter ska kunna utvinnas. Det vanligaste 
problemet för arbetsmiljöområdet är att frågor handhas och behandlas i en sidoorganisation 
till övrig verksamhet. Möjligheten att certifiera SAM enligt AFS 2001:1 tror utredarna vid 
Näringsdepartementet kan leda till ökad integrering av arbetsmiljöfrågor i organisationers 
verksamhets- och ledningssystem (Ds 2001:28).  
 
Genom att låta fristående oberoende granskare revidera organisationens dokumentation och 
arbete kan man bli certifierad eller godkänd enligt föreskriften (www.detnorskeveritas.se, 
www.swedac.se)4. 

                                                           
4 Det är styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) som godkänner (ackrediterar) tredjepartsrevisorers 
rätt att certifiera företag och organisationer enligt ledningssystem för kvalitet (ISO 9000), miljö (ISO 14000) och 
arbetsmiljö (AFS 2001:1) (www.swedac.com). Ackrediterade certifierings företag enligt AFS 2001:1 är i dagsläget sju, 
där ibland finns Det Norske Veritas och SP Sveriges provnings och forskningsinstitut AB med flera 
 

http://www.detnorskeveritas.se
http://www.swedac.se
http://www.swedac.com
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3.3.3 Process för SAM 
SAM-snurran 
SAM är ett obligatoriskt ledningssystem för arbetsmiljöarbetet. SAM har tonvikt på de 
förebyggande arbetsmiljöåtgärderna och kan bedrivas enligt nedanstående ”SAM-snurra”. 
Arbetsmiljöpolicyn utgör grunden för arbetsmiljöarbetet innehållande arbetsmiljömål för 
verksamheten. SAM inleds med att verksamheten undersöks; riskbedömning. Det gäller att 
ta reda på vilka risker som finns på arbetsplatsen, såväl fysiska som psykosociala. Vilka är 
riskkällorna? Vilka konsekvenser kan de få? Därefter görs en bedömning om vilken åtgärd 
som behövs. Vissa åtgärder kan/ska åtgärdas direkt medan andra kanske det saknas 
befogenheter eller resurser till att åtgärda direkt och då ska en handlingsplan skrivas. 
Åtgärd ska ske i överensstämmelse med handlingsplanen. Därefter ska åtgärden 
kontrolleras att det förväntade resultatet uppnåtts, om inte bör kanske ytterligare åtgärder 
vidtas. Behövs ytterligare åtgärd? Har nya risker uppkommit på arbetsplatsen? SAM-
snurran fortsätter sedan på samma sätt och ska genomföras på arbetsplatsen minst en gång 
per år. 
 

 
 
Modell 1, ”SAM-snurran” 
(Johansson, B, 2005-09-15) 
 
Arbetsmiljöpolicy 
SAM ska vara policystyrt. En policy är en övergripande avsiktsförklaring, vilje– och 
målbeskrivning. Policyn utgör grunden för detaljmålen och arbetet för att nå målen. Policyn 
ska vara relevant med hänsyn till verksamhetens karaktär. En förutsättning för att policyn 
ska ha en funktion är att den kommuniceras och tillämpas. Policyn ska dokumenteras för 
verksamheter med över tio arbetstagare (AFS 2001:1, Johansson, B, 2005-09-01 och 2005-
09-15). 

Handlingsplan/Åtgärdsplan 

Åtgärd 

Åtgärd direkt 

Uppföljning/Kontroll 

Riskbedömning 
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Riskbedömning 
Grunden för arbetsmiljöarbetet är att undersöka arbetsförhållandena på arbetsplatsen. 
Risker ska kartläggas, analyseras och bedömas minst en gång per år för att det efterföljande 
åtgärdsarbetet ska få rätt inriktning (AFS 2001:1). SAM bör kartlägga både långsiktiga, 
kortsiktiga, fysiska och psykosociala risker (Johansson, B, m fl, 2004). 
 
Elevernas arbetsmiljö undersöks oftast inte utifrån samma kriterier som de vuxnas 
arbetsmiljö. De sidor av miljön som betraktas som stora frågor på arbetsplatser för vuxna 
som t.ex. ensidiga arbetsställningar, ojämn arbetsbelastning, prestationsnivåer, olycksfall 
och stress diskuteras alltför sällan i anslutning till skolelever. Elevernas miljö diskuteras i 
samband med undervisningens resultat, men sällan utifrån elevernas rätt till en god 
arbetsmiljö. Vanliga problem som bristfällig städning, toaletter som inte fungerar ses tyvärr 
ibland som en naturlig del av skolmiljön (Regeringens prop. 2001/02:14). 
 
Flera undersökningar visar att elever i vissa avseenden upplever skolans arbetsmiljö som 
påfrestande. Kommunerna och skolorna har ett ansvar att följa upp dessa resultat. Det är 
viktigt att inte begränsa sig till den enskilde eleven utan framför allt att försöka åtgärda de 
generella arbetsmiljöfrågorna för eleverna genom att undersöka skolans organisation och 
elevernas möjlighet till inflytande och delaktighet (Regeringens proposition, 2001/02:14). 
Riskbedömningar och utvärderingar av arbetsmiljön måste genomföras för att undvika att 
arbetsrelaterade arbetsmiljöproblem blir individernas personliga problem (Häggqvist, S, 
2000).  
 
Handlingsplan 
Skriftliga handlingsplaner ska upprättas för åtgärder som inte genomförs omedelbart, det 
vill säga, åtgärder som inte kan åtgärdas inom någon av de närmast följande dagarna. 
Handlingsplanen ska innehålla uppgifter om vad och när åtgärderna ska vara genomförda 
samt vem som har ansvaret för att de genomförs (AFS 2001:1).  
 
Åtgärd 
Risken för ohälsa och olycksfall ska styra typ av åtgärd samt dess ordningsföljd vid 
utförande. En prioritering måste göras utifrån hur allvarliga riskerna är (AFS 2001:1). 
 
Resultatet från genomförda åtgärder ska kontrolleras omedelbart eller så snart det är 
praktiskt möjligt. Nya risker kan uppstå med anledning av vidtagna åtgärder. Det är en 
fördel för det fortsatta förebyggande arbetet om riskerna tas upp i anslutning till åtgärderna 
(AFS 2001:1). 
 
Arbetsgivaren ska omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder 
som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall (AFS 2001:1). Åtgärder kan behövas för 
att förbättra såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön (Frostberg, C, 2004). Det 
krävs att åtgärderna som genomförs har ett helhetsperspektiv och bygger på deltagande av 
elever, personal, skolans ledning, centrala administratörer samt politiker (Häggqvist, S, 
2000). Åtgärden ska lösa huvudproblemet, fungera totalt sett och vara kostnadseffektiv. Ett 
tecken på att arbetsmiljöarbetet kan fungera dåligt är att risker i arbetet inte åtgärdas. 
Genomförda åtgärder ska kontrolleras systematiskt (AFS 2001:1).  
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Vid olycksfall där en eller flera arbetstagare drabbats av dödsfall eller svårare personskada 
samt vid tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska arbetsgivaren utan 
dröjsmål anmäla inträffad händelse till Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöförordningen, AMF 
1977:1166). 
 
Uppföljning 
För att förvissa sig om att riskerna åtgärdats bör arbetsgivaren omedelbart eller så snart det 
går rent praktiskt, kontrollera resultatet. Om åtgärderna inte varit tillräckliga kan de behöva 
kompletteras. Även de nya åtgärderna kan skapa risker och behöver därmed kontrolleras 
(AFS 2001:1). 
 
Arbetsgivaren ska årligen göra en skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och 
allvarliga tillbud som inträffat i arbetet samt göra en årlig uppföljning av SAM (AFS 
2001:1). 
 
Uppföljning av SAM ska genomföras minst en gång per år. Vid uppföljning/kontroll av 
åtgärder bör man använda samma typ av mätinstrument som vid riskbedömningen. Har till 
exempel en viss enkät använts vid riskbedömningen, bör samma enkät användas vid 
kontrollen. Vid behov bör experthjälp anlitas, till exempel företagshälsovården. Vid 
uppföljning bör tidsfaktorn beaktas. Många åtgärder ger resultat först efter en längre tid 
(Johansson, B, 2005-09-19).  
 

3.3.4 Verktyg för SAM 
Uppgiftsfördelning 
Uppgiftsfördelning enligt AFS 2001:1 innebär att fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöuppgifter bör inte läggas på en grupp medarbetare. Person som tilldelats 
arbetsmiljöuppgifter är skyldig att utföra uppgiften själv eller att se till att någon annan 
utför den. Vidare ska den som har arbetsmiljöuppgiften kontrollera att arbetet blivit utfört 
(Frostberg, C, 2004). En vanlig missuppfattning är att en person i arbetsledande ställning 
som blivit tilldelad uppgifter i SAM automatiskt blir straffad om det skulle inträffa en 
olycka med en underställd person. Andra föreställningar är att arbetsgivaren har delegerat 
straffansvaret. Detta är inte juridiskt möjligt och det är därför olämpligt att tala om 
delegering av straffansvar eftersom det är uppgifter i arbetsmiljöarbetet som fördelas 
(Frostberg, C, 2005). Den viktiga skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar är 
att arbetsmiljöansvaret gäller ansvaret för det förebyggande arbetsmiljöarbetet och 
fokuserar på att förhindra att olycksfall inträffar i arbetet. Syftet med arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar är att arbetsgivarens ställföreträdare, det vill säga arbetsledningen på 
olika nivåer, ska vidta alla åtgärder som behövs för att ingen arbetstagare utsätts för ohälsa 
och olycksfall på sin arbetsplats. Det är först efter att en olycka har skett på en arbetsplats 
som en domstol går in och granskar vem som är straffansvarig. Det går aldrig att på förhand 
bestämma eller avtala vem som är straffansvarig (Frostberg, C, 2005). 
 
Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som är huvudansvarig för arbetsmiljön. I en 
kommun utformar fullmäktige reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas 
verksamhet och arbetsformer. Efter att fullmäktige lagt fast nämndorganisationen är det 
nämndens uppgift att organisera arbetet inom respektive verksamhet. Det innebär att 
arbetsmiljöuppgifter läggs ut på förvaltningschefen (Frostberg, C, 2004). 
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Finns mer än tio anställda vid arbetsstället ställer AFS 2001:1 krav på att 
arbetsmiljöuppgifternas fördelning ska dokumenteras. Det finns dock inget formellt krav på 
att de ska undertecknas. Det viktigaste är att personen ifråga har klart för sig vad 
uppgifterna innebär. Det måste klart framgå vilka uppgifter som ligger kvar på högre nivå. 
Vid ordinarie chef eller arbetsledares frånvaro bör ersättare för arbetsmiljöuppgifter utses 
(Frostberg, C, 2004). 
 
De uppgifter som fördelas måste motsvaras av tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper 
och kompetens (AFS 2001:1). När det gäller befogenheter är det viktigt att den som får 
arbetsmiljöuppgifter även vet vilka beslut som får fattas. Till resurser hör ekonomiska 
medel, personal, lokaler, utrustning samt egen tid. Slutligen ska den som får uppgifter även 
ha tillräckligt kompetens för att bedriva ett väl fungerade arbetsmiljöarbete. Detta påstående 
förklaras med att personen i fråga kan omsätta arbetsmiljökunskaper i praktiken (Frostberg, 
C, 2004). 
 
Inom en organisation är det viktigt att högsta ledningen bevakar att uppgiftsfördelningen 
fungerar bra. Arbetsgivare har möjlighet att vidta sanktioner om arbetstagare inte sköter sitt 
arbetsmiljöuppdrag. Om en person med tilldelad arbetsmiljöuppgift bedömer att hon eller 
han inte kan utföra sina arbetsmiljöuppgifter tillfredsställande, ska uppgiften returneras till 
överordnad chef (Frostberg, C, 2004).  
 
Rutiner 
Det bör finnas i förväg bestämda tillvägagångssätt, rutiner, för att uppnå systematik i 
arbetsmiljöarbetet. Rutinerna bör ge besked om när och hur arbetet ska genomföras samt 
vem som ska delta. Det är särskilt viktigt att bestämma när och hur undersökning av 
arbetsförhållandena ska ske. På en arbetsplats med fler än tio anställda krävs att rutinerna är 
dokumenterade (AFS 2001:1).  
 
Arbetsmiljöverket ansvarar för en riksomfattande kampanj för att höja säkerheten i 
skolornas slöjdsalar. Verket anser att det är mycket anmärkningsvärt att skolorna inte har ett 
bättre skyddsarbete i en miljö där barn vistas. Skolorna har sällan rutiner för hur de ska 
jobba med arbetsmiljöfrågor. Bristen på rutiner beror enligt Arbetsmiljöverket på dåliga 
kunskaper och slentrian (Dagens Nyheter, 2005-09-19). 
 
Samverkan 
SAM ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten och ska bedrivas i samverkan 
mellan arbetsgivare, anställda och elever. Tillsammans ska parterna inklusive skyddsombud 
och elevskyddsombud avgöra hur man ska samverka i SAM (AFS 2001:1).  
 
För att få till stånd ett effektivt och heltäckande arbetsmiljöarbete krävs att alla deltar, 
samverkar och tar sitt ansvar i arbetsmiljöarbetet (Levin, Y, m fl, 2001). Samverkan kräver 
kommunikation. Kommunikationsaspekten är viktig i alla arbeten och särskilt viktigt är hur 
pass väl man samarbetar med sina kolleger. Den enskilde utgör en länk i en kedja, där var 
och en bidrar till att skapa och vidmakthålla positiva cirklar. En bra kommunikation är 
viktig för att förankra förändringar och därigenom uppnå bättre effekter. Bra 
kommunikation mellan människor ökar dessutom trivseln på arbetsplatsen (Carlenius, P, m 
fl, 1998).  
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Delaktighet och medverkan från anställda måste uppmuntras men också krävas av 
ledningen. Arbetstagarnas erfarenheter och synpunkter ska tas till vara i samband med 
uppbyggnaden av systematiken och dokumentationen av arbetsmiljöarbetet (Frick, K, 1994, 
Nilsson, U, 2000). En utveckling som beror på ett fåtal entusiaster är sårbar. Drivkraften 
kan slockna genom omorganisation och personalbyten (Frick, K, 1994). De anställdas 
direkta deltagande i arbetsmiljöarbetet måste utvecklas mer eftersom deltagande via ombud 
och andra arbetsmiljöstrategier har visat sig vara ineffektiva (Johansson, B, m fl, 2004). 
Medverkan är viktig i alla moment men viktigast i riskbedömningen och i förankring av och 
beslut om åtgärder (Johansson, B, 2005-09-19). Det tar lång tid att utveckla former för 
samverkan inom och mellan organisationer. Dessutom krävs det en viss uppoffring av 
inblandade parter. Utvecklingsarbete sker stegvis, med tiden engageras allt fler personer 
(Häggqvist, S, 2000).  
 
De bästa förutsättningarna för lärande skapas genom att alltid sträva mot att ge de bästa 
förutsättningarna för elevernas fysiska och psykiska hälsa. Det behövs därför en större 
uppmärksamhet på att eleverna har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö i skolan. Det 
är viktigt att diskussioner om elevernas arbetsbelastning och arbetsmiljö förs i klassråd, 
elevråd och med lärare, skolledning och föräldrar. Det är även viktigt att elevvårdens och 
skolhälsovårdens erfarenheter av elevernas arbetsmiljö tas tillvara (Regeringens 
proposition, 2001/02:14). 
 
Dokumentation 
Riskbedömningar, sammanställningar av skador och tillbud, åtgärdsplaner och instruktioner 
(vid allvarliga risker) ska alltid vara skriftliga. I företag med tio eller fler anställda ska 
policy, rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning av SAM vara dokumenterade. Syftet 
med skriftlig dokumentation är att den ska vara ett hjälpmedel i arbetsmiljöarbetet, både för 
arbetsgivaren och arbetstagarna. Dokumentationen behöver vara anpassad till 
verksamhetens förutsättningar och behov. Den ska vara tydlig, lätt att förstå, lättillgänglig 
och uppdaterad. Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera att instruktioner uppfattas riktigt. 
Det räcker inte att upprätta dokumentation av SAM. Det viktiga är vad som åstadkoms i 
praktiken. (AFS 2001:1). 
 
Resurser 
Arbetsgivaren ska se till att de som delegerats arbetsmiljöuppgifter har de befogenheter, 
resurser och den kompetens som behövs. Det är viktigt att de som deltar i arbetsmiljöarbete 
har tillräcklig tid för uppgifterna och får den information som behövs (AFS 2001:1). En 
förutsättning för att arbetstagarna ska engagera sig och aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet 
är kunskaper. Utan kunskaper om arbetsmiljö hos de anställda, är risken att arbetsmiljön 
inte blir en del i det vardagliga arbetet utan enbart en dialog mellan skyddsombud och 
arbetsgivare (Angelöw, B, 2002). Kunskaper och tid för reflektion är en förutsättning för att 
se brister och risker i den egna arbetsmiljön. Ökad kunskap om arbetsmiljöarbete kan 
skynda på processen och ge insikter om arbetsmiljöns betydelse (Axelsson, C, 2002). Om 
människor i en organisation är oklara över hur och vad de faktiskt gör samt över effekterna 
av det de gör, är det rimligen svårt att göra en relevant bedömning av vilken ny kunskap de 
behöver i organisationen. Risken blir då att kunskap i första hand söks utifrån istället för att 
lära av egna erfarenheter. Man går på kurs och lär sig hur andra gör. Ju mindre kunskaperna 
är om den egna verkligheten och de egna behoven, ju större är risken att organisationen 
okritiskt tar till sig modeller utifrån (Utbult, M, 2004). 
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3.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt MAJ 
Där inte annan källa anges hänvisas till http://nyckel.lulea.se. Denna adress är tillgänglig 
inom Luleå kommuns intranät. 

3.4.1 Historik 
Under år 2000 fick Kommunhälsan samt en tjänsteman inom kommunen i uppdrag av 
Kommunfullmäktige att bygga upp ett nytt internkontrollsystem, MAJ, som ska innehålla 
miljö-, arbetsmiljö-, och jämställdhet. Detta system ska organisera kommunens 
arbetsmiljöarbete så att den uppfyller de krav som ställs i Arbetsmiljölagen, 
Arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, företrädesvis AFS 2001:1 
samt gällande kollektivavtal. MAJ styr förvaltningarna till ett gemensamt systematiskt 
arbetssätt i samverkan med medarbetarna. Dokument som berör MAJ-området finns på 
Luleå kommuns intranät; och är tillgängligt för anställda vid Luleå kommun. Frågor som 
rör MAJ ska handläggas i de normala beslutsprocesserna inom förvaltningen. 
 
På kommunnivå blev tre kommuntjänstemän ansvariga för respektive område i systemet. 
För att ledningssystemet skulle fungera i verksamheterna utsågs lokala samordnare vars 
uppgift var att anpassa MAJ:s innehåll till respektive förvaltning (representant för 
Kommunhälsan, 2005-11-18). 
 

3.4.2 MAJ som ledningssystem 
Ledningssystemet för arbetsmiljöområdet ingår som en del i kommunens MAJ-arbete 
(miljö, arbetsmiljö, jämställdhet). Dokumentationen för respektive område i 
ledningssystemet liknar varandra och består av områdena; omvärldsbevakning, lagar och 
policys, organisation, ansvarsfördelning, delegation, blanketter, utbildning, uppföljning och 
bokslut, interna rutiner/handlingsplaner och dokumentstyrning. Respektive del i 
ledningssystemet har sin egen uppsättning dokumentation till exempel utformas rutiner och 
handlingsplaner för varje område (miljö-arbetsmiljö-jämställdhet). 

http://nyckel.lulea.se
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3.4.3 Process för MAJ 
MAJ-snurran 
Luleå Kommun bedriver sitt systematiska arbetsmiljöarbete enligt följande ”MAJ-snurra”: 
Lagar som rör arbetsmiljön ligger till grund för arbetsmiljöpolicy och riktlinjer. Utredning 
av arbetsmiljön ska göras. Vilka risker finns? Därefter ska mål sättas upp och handlingsplan 
skrivas för att uppnå uppsatta mål. Åtgärderna ska följas upp och revideras. Är resultatet 
som förväntat? Om inte: Behöver policy och riktlinjer förändras och därefter ny utredning 
göras eller kan ny utredning göras direkt? Är utredningen rätt genomförd men målet 
ofullständigt? MAJ-snurran fokuserar på målstyrning i större utsträckning än SAM-snurran. 
(representant för Kommunhälsan, 2005-11-18). 

               
Modell 2, ”MAJ-snurran” 
(MAJ-dokumentation 2002) 
 
Arbetsmiljöpolicy 
Luleå kommuns arbetsmiljöpolicy beskriver de principer som kommunens verksamheter 
ska arbeta efter för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en god arbetsmiljö uppnås. 
Den utgör utgångspunkt för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete samt visionen om 
den goda arbetsplatsen. Arbetsmiljöpolicyn omfattar alla medarbetare i hela organisationen. 
 
Arbetsmiljömål i MAJ utgår dels från kommunens övergripande arbetsmiljöpolicy, dels 
från statens reglering av skolans verksamhet via skollag och läroplaner.  
 
Enligt Luleå kommuns arbetsmiljöpolicy ska arbetsmiljöaspekter beaktas i alla beslut som 
berör verksamheten. Gällande lagstiftning ska ses som minimikrav. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, enligt MAJ, ska vara målstyrt. Konkreta mål, handlingsplaner, 
dokumenterade rutiner och uppföljning/utvärdering inklusive årlig dokumenterade 
uppföljningar ska ingå som element i styrningen av verksamheten. SAM ska samordnas 
med övriga styrsignaler i organisationen. Luleå kommuns arbetsmiljöpolicy tar upp vikten 
av samverkan och ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete. 
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Riskbedömning 
Linjecheferna ska fortlöpande undersöka fysiska- och psykosociala risker i verksamheten, 
upprätta handlingsplaner och vidta de åtgärder som behövs. Barn- och utbildningsnämnden 
ska se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar. Inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen ska en arbetsmiljörond (skyddsrond) genomföras minst en gång 
per år. Undersökningar och bedömningar görs i det dagliga chefsarbetet och i organiserad 
form genom kontinuerliga arbetsmiljöundersökningar. 
 
Handlingsplaner 
Om riskbedömningen visar på allvarliga risker ska en handlingsplan upprättas. 
Handlingsplanen ska vara dokumenterad samt innehålla: 

• Vilken riskfaktor som ska förebyggas och/eller tas bort och vad som är 
målsättningen med åtgärden. 

• Vad som ska göras. 
• Vem som är ansvarig. 
• När åtgärderna ska vara genomförda. 
• Hur och när uppföljning ska ske. 

 
Ansvarig chef svarar för att handlingsplaner upprättas inom arbetsområdet utifrån 
riskanalyser, kartläggningar, utredningar och måldokument. 
 
Åtgärda 
Arbetsgivaren ska se till att arbetsmiljön anpassas till medarbetarnas förutsättningar både i 
fysiskt och psykiskt hänseende. 
 
Uppföljning 
Nämnden ska se till att SAM följs upp, fungerar och förbättras både på förvaltningsnivå och 
ute på arbetsplatserna. Ytterst ansvarig för att uppföljningen genomförs är förvaltningens 
högste chef. Förvaltningen ansvarar för att rutiner för uppföljning finns och att 
medarbetarna har kännedom om dessa. Vidare ska förvaltningen stödja och fortlöpande 
kontrollera att cheferna fullgör sina MAJ-arbetsuppgifter samt se till att årliga 
sammanställningar görs över ohälsa och olycksfall i arbetet. 
 

3.4.4 Verktyg för MAJ 
Uppgiftsfördelning 
Nämnden ska se till att förvaltningschefen får uppgifter i SAM samt ge förvaltningschefen 
rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att SAM kan drivas ute på 
arbetsplatserna. Ansvaret för arbetsmiljön ligger i linjeorganisationen och är en del av varje 
chefs verksamhetsansvar. Förvaltningschefen måste ges tillräckliga befogenheter, resurser, 
kunskaper och kompetens för att kunna genomföra SAM. Arbetsmiljöuppgifter fördelas ut 
genom delegation till chefer linjechef 1 (förvaltningschef), linjechef 2 och linjechef 3. 
Förvaltningen ansvarar för att arbetsuppgifter och befogenheter inom arbetsmiljöområdet är 
klarlagda för samtliga chefer samt att tydliggöra de skyldigheter som följer med detta. För 
den som delegerat såväl arbetsmiljöarbetsuppgifter som andra arbetsuppgifter kvarstår alltid 
en tillsynsplikt att övervaka att uppgifterna utförs på ett riktigt sätt. 
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Förvaltningschefen har beslutat att skriftlig delegation av arbetsmiljöarbetsuppgifter ska 
ske. Med andra ord ska det upprättas ett dokument som beskriver 
arbetsmiljöarbetsuppgifterna och detta dokument ska undertecknas av både den som 
delegerat och den som tagit på sig uppgifter i egenskap av linjechef. När en linjechef 
bedömer att befogenheter saknas, det kan vara såväl ekonomiska som organisatoriska 
befogenheter, ska denne returnera uppgiften. I och med att uppgiften har returnerats återgår 
då uppgiften till dennes överordnade chef. Blankett för returnering finns i MAJ-
dokumentationen. Åtgärder som nämnden inte kan besluta om förs vidare från nämnden till 
kommunfullmäktige. 
 
Samordnaren centralt på Barn- och utbildningsförvaltningen har en detaljerad beskrivning 
av sin delaktighet i förvaltningens arbetsmiljöarbete. 
 
Rutiner 
Förvaltningen ansvarar för att MAJ innehåller dokumenterade rutiner för att fortlöpande 
undersöka och bedöma risker i arbetet såväl för olycksfall och säkerhet som för långsiktiga 
hälsorisker. I MAJ finns bland annat rutiner som berör tillbuds- och olycksfallsrapportering. 
Vidare ansvarar förvaltningen för att interna instruktioner och rutiner upprättas, hålls 
aktuella och att innehållet delges berörda. Detta arbete utförs i praktiken av förvaltningens 
linjechefer. 
 
Samverkan 
Den viktigaste formen av samverkan inom förvaltningen är samarbetet i det dagliga arbetet 
mellan arbetsledare och medarbetare. Formaliserade möten på arbetsplatsen, så kallade 
arbetsplatsträffar ska ske regelbundet och vara planerade. Syftet med arbetsplatsträffar är att 
skapa ett forum för dialog mellan anställda och arbetsledningen för att gemensamt arbeta 
med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom den egna arbetsplatsen.  
 
Dokumentation 
Arbetsgivaren ska dokumentera arbetsmiljön i den utsträckningen verksamheten kräver. 
Kartläggningar och utredningar ska alltid resultera i en skriftlig bedömning av påträffade 
risker. Arbetsmiljöronder, personalkommittémöten, arbetsplatsträffar samt den årliga 
uppföljningen av SAM ska dokumenteras.  
 
Resurser 
Nämnden ska se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och 
kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen ansvarar för att chefer och 
medarbetare får information och erhåller den kompetens som erfordras för att fullgöra sina 
arbetsuppgifter. Ansvar, befogenheter och kompetens ska klart definieras och dokumenteras 
på samtliga nivåer i linjeorganisationen. Ledarna ska besitta goda kunskaper inom 
arbetsmiljöområdet samt ha god förmåga att handha det dagliga arbetsmiljöarbetet. 
Minimikravet för alla nivåer är att chefer, skyddsombud och personalkommitté ledamöter 
ska genomgå Luleå kommuns interna ”Grundutbildning i arbetsmiljöfrågor” (3 dagar). 
 
Chefer ska göra en årlig bedömning av de resurser som behövs för att arbetet ska kunna 
bedrivas i överensstämmelse med gällande arbetsmiljölagstiftning, kommunala riktlinjer 
och policydokument. Förvaltningsledningen ska omgående underrätta nämnden om 
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möjligheter, ekonomiska resurser eller befogenheter saknas för att genomföra nödvändiga 
arbetsmiljöinsatser.  
 

3.5 Förutsättningar på samhälls-, organisations- och individnivå 
Dubbelkommando är ett begrepp Tor Larsson, beskriver i boken Framtidens arbetsmiljö- 
och tillsynsarbete. Larsson anser att många av landets kommuner idag befinner sig i ett 
svårt dilemma som alla diskuterar, men som ingen har något direkt svar på. Problematiken 
beskrivs genom att kommunerna måste ta konsekvenser av kravet på strikt budgetbalans 
samtidigt som de måste vidta åtgärder för att halvera sjukfrånvaron före utgången av 2008. 
Regeringen har försatt kommunerna i en svår situation genom att ställa dessa motstridiga 
krav utan att samtidigt tillföra resurser (Johansson, B, m fl, 2004).  
 
Larsson anser att det krävs seriöst strategiskt planeringsarbete för att kunna ta fram 
lösningar som kombinerar kostnadseffektivitet med arbetsmiljöförbättringar. Att lägga detta 
ansvar, att kommunerna på egen hand ska genomföra sådana projekt är inte rimligt eftersom 
dessa resurser i form av tid, ekonomi och kompetens inte finns inom flertalet av 
kommunerna i dag (Johansson, B, 2004). Vidare har arbetsgivaren ett 
medfinansieringsansvar för heltidssjukskrivna anställda. Detta innebär att arbetsgivare som 
förebygger och förkortar sjukfrånvaron får lägre kostnader jämfört med tidigare. Detta ska 
enligt arbetslivsminister Hans Karlsson och riksdagsledamot Lennart Klockare, stimulera 
fler arbetsgivare till att minska sjukfrånvaron genom att arbeta mer aktivt med bland annat 
arbetsmiljöfrågor (Norrländska Socialdemokraten, 2005-12-08). 
 

3.5.1 Ledarskap i offentlig förvaltning 
Ledarskapet5 i kommuner är speciellt för det handlar om att leda i en politiskt styrd 
organisation. Det ställer stora krav på ömsesidig systemförståelse från bägge världar. 
Ledaren6 måste ha förståelse för att det är olika system som möts, det politiska, det 
professionella och medborgarsystemet. Tre system med olika logiker som fokuserar på 
roller och relationer, där samtalet och dialogen har betydelse för framgången. Det är också 
nödvändigt att politikerna förstår hur en kommunal verksamhet leds i praktiken – hur det 
professionella och administrativa systemet fungerar. Det krävs också av en ledare att skapa 
förutsättningar så att även medarbetarna i den egna organisationen har denna 
systemförståelse och kan agera utifrån denna i verksamheten. Det innebär att få 
medarbetarna att förstå de övergripande sammanhangen, med krav och förutsättningar som 
organisationen lever med, och de värden, normer och regler som präglar verksamheten. 
Organisationens värdegrund, vision och målbild måste vara tydlig och väl förankrad hos 
medarbetarna. Medarbetarna måste förstå vad som händer i samspelet mellan dem och 
politikerna för att göra ett bra jobb. Även om politiker, chefer och medarbetare har olika 
roller så är de beroende av varandra. För att fungera ihop och för att skapa förståelse för den 
andres tankar och känslor måste det finnas tid för samtal, öga mot öga. Denna ömsesidiga 
                                                           
5 Ledarskap kan praktiskt och enkelt tolkas som uppgiften att åstadkomma resultat genom medarbetarna. Det 
betyder att en ledare lyckas med sin uppgift bara i den mån hans/hennes medarbetare lyckas med 
sina.”(Carlenius,P, m fl, 1998) 
6 Ledare är ett socialpsykologiskt begrepp, som har att göra med relationen mellan människor. Det handlar om 
det inflytande som människor har på varandra. Att utöva ledarskap innebär alltså att påverka andra i avsedd 
riktning (Utbult, M, 2004). 
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förståelse och respekt har stor betydelse inte bara för tillväxt och annan utveckling, utan 
också för frekvensen av sjukskrivningar i en organisation. Där delaktighet fungerar och 
människorna har förståelse för hela systemet, mår folk oftast bra (Utbult, M, 2004). 
  
Frågor kring organisation och ledarskap hänger mycket nära ihop. Ledarskapet måste stå i 
överensstämmelse med vad som kännetecknar organisationen i övrigt. I organisationer där 
man decentraliserar och delegerar till individer och grupper, måste chefer övergå från att ge 
order till att samråda (Utbult, M, 2004). Det är viktigt att organisationen ger förutsättningar 
för ett konstruktivt ledarskap. Ledarskapets utformning har en avgörande roll för att främja 
de anställdas välbefinnande och skapa friskare arbetsplatser. I det konstruktiva ledarskapet 
ingår grundläggande komponenter som delaktighet, lyhördhet, tillgänglighet, stöd och 
uppmuntran till de anställda. Chefen7 ska vara en god förebild och ha goda kunskaper om 
hur människor fungerar och agerar (Angelöw, B, 2002). 
 
I socialt avseende är vi varandras arbetsmiljö. En chef som är tillgänglig och beredd att 
ställa upp då medarbetarna har svårigheter, ger genom sitt sociala stöd ett väsentligt bidrag 
till en god arbetsmiljö. Det finns all anledning att inte bara titta på lokaler och utrustning 
med ett arbetsmiljöperspektiv utan också granska arbetsorganisation, arbetsfördelning, och 
administrativa rutiner. Om man som chef vill arbeta stressförebyggande, gäller det i första 
hand att försöka skapa arbetsförhållanden med rimliga krav, handlingsutrymme och socialt 
stöd. Ledarskapet kan stimulera och skapa trygghet. Men det kan också åstadkomma 
motsatsen (Utbult, M, 2004). Utan goda ledare riskerar alla andra åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljön att misslyckas (Johansson, B, m fl, 2004). 
 
Cheferna har blivit så få att de ofta saknar tid att uppfylla sina arbetsmiljöuppgifter, 
exempelvis att föra en dialog med sina underställda. Den ökade omvandlingstakten i hela 
arbetslivet motverkar ett långsiktigt arbetsmiljöarbete. Bristande handling är en långt 
vanligare orsak till risker i arbetet än bristande kunskap (Johansson, B, m fl, 2004). 
Problemet idag är att många ledare och chefer har för många underställda som ska ledas. 
Att leda fler än 20 människor är svårt, uppemot 50 underställda är en hopplös uppgift 
(Johansson,J, m fl, 2003). När ledningen inte förmår mer än att driva en löpande 
verksamhet kan den knappast förväntas utveckla arbetsmiljöarbetet, vilket borde ses som ett 
medel och inte ett mål för verksamheten (Frick, K, 1994). Olika undersökningar visar att 
chefen ofta arbetar under stark tidspress. Arbetsuppgifterna är skiftande och rör sig över ett 
brett fält. Kraven på chefen kan vara motstridiga och rollkonflikter kan uppstå. Chefen 
upplever isolering i chefsrollen, särskilt då obekväma beslut måste fattas. En stressad chef 
fungerar sämre vilket medför negativa konsekvenser för medarbetarna. Det finns vidare en 
risk för att chefernas dagliga erfarenhetsbaserade lärande i vardagen kommer i kläm, därför 
att de helt enkelt saknar tid för reflektion och eftertanke. De systematiska uppföljningarna, 
som är ett grundmaterial för att lära av erfarenheterna, riskerar också att hamna på undantag 
i tidspressen. (Utbult, M, 2004). 
 

                                                           
7 Chef är en organisatorisk position, där en formellt utsedd befattningshavare är överställd andra (Utbult, M, 
2004). 
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3.5.2 Känsla av sammanhang – KASAM 
Teorin om ”KASAM” skapades av Aaron Antonvsky, professor i medicinsk sociologi. 
Teorin bygger på forskningsutgångspunkten salutogenes. Detta synsätt bygger på att söka 
kunskap om hälsans ursprung, hur hälsa kan förbättras och bevaras. Genom sin forskning 
konstaterade Antonovsky att människor som utsatts för stort trauma men trots detta 
upplevde att de hade ett gott liv besatt ett antal resurser så kallade generella 
motståndsresurser. Dessa motståndsresurser samlades under begreppen begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, A, 1987). 
 
Begriplighet beskriver Antonovsky vara i vilken utsträckning en människa upplever både 
yttre och intre stimuli som förnuftmässigt gripbara. Till exempel att information känns 
strukturerad och sammanhängande. En människa som har denna begriplighet inom sig, 
kommer att utarbeta en strategi för att lättare kunna ta i tu med problem samt kunna förklara 
mer oväntade händelser (Antonovsky, A, 1987). 
 
Antonovsky definierar begreppet hanterbarhet med hur mycket resurser som upplevs stå till 
förfogande och som ska vara till hjälp när man möts av olika problem i vardagen. 
Antonovsky påpekar att ”stå till ens förfogande” kan syfta på resurser som kan styras av en 
själv och/eller kontrolleras av andra. Dessa kan till exempel vara make eller hustru, vänner, 
kollegor, Gud, historien – som anses tillförlitliga och trovärdiga. Människor som har denna 
hanterbarhet kommer inte att känna sig som ett offer eller att de behandlas orättvist vid 
motgångar. Dessa människor anser att olyckliga saker händer i livet och då gäller det att 
kunna bemästra dessa på ett bra sätt (Antonovsky, A, 1987). 
 
Meningsfullhet betraktar Antanovsky som en motivationskomponent. Människor som 
upplever livet meningsfullt betraktar i regel problem som utmaningar värda att engagera sig 
i. De känner att livet har en känslomässig innebörd, att problem upp till en viss gräns kan 
kännas som spännande utmaningar att försöka lösa, snarare än tunga bördor som de helst av 
allt vill slippa undan från (Antonovsky, A, 1987). 
 
En människa som kan förstå omvärlden, se sin egen roll och möjliga handlingsalternativ 
samt kunna se ett meningsfullt mönster har enligt Anotonovsky en hög KASAM och kan på 
så vis klara av besvärliga påfrestningar utan att själv gå under (Antonovsky, A, 1987). 
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3.5.3 Krav-Kontroll-Stödmodellen 
 

Modell 3, Krav-Kontroll-Stödmodellen 
(www.rfv.se, 2005-11-15) 
 
Denna teoretiska modell beskriver relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter 
till beslutsutrymme och stöd som människorna får i sin miljö. När det gäller 
kravdimensionen förklaras detta begrepp att omfatta arbetstempo, tidspress och psykiskt 
motstridiga krav. Kontrolldimensionen belyser en persons möjligheter att kunna påverka 
sitt arbetsinnehåll, få chans att i sitt arbete kunna utvecklas samt känna stimulans. Det 
sociala stödet tillkännages av att människor känner arbetsgemenskap med kollegor, 
överordnade, möter förståelse om vardagsproblem samt handledning och återkoppling i 
arbetet (Theorell, T, 2003). 
 
En arbetssituation kan, enligt modellen, förklaras som bra eller dålig för den enskilda 
människans hälsa. Detta beroende av hur krav, kontroll och stöd förhåller sig till varandra. 
Avspända, aktiva, passiva och spända arbetssituationer är de tänkbara mått som kan 
förklaras genom denna modell (Theorell, T, 2003). 
 
För avspända människor som befinner sig i denna situation innebär detta att kraven inte är 
extremt höga och beslutsutrymmet, möjlighet till kontroll är högt. I arbetslivet skulle detta 
beskrivas att personen i fråga har en arbetssituation där denne kan arbeta i rimlig takt samt 
har förmåga att lägga upp arbetet ganska självständigt (Theorell, T, 2003). 
 
Den aktiva delen i modellen är den gynnsammaste situationen när det ställs höga krav på de 
anställda, men när de också känner att de har kontroll över sitt arbete. De anställda blir då 
aktiva, får användning av sina kunskaper och stimuleras att utvecklas (Theorell, T, 2003). 
 
I den passiva rutan har personen ifråga låga krav men också mycket lite beslutsutrymme. 
De människor som befinner sig här kan med stor sannolikhet tänkas bli passiva både i 
arbetslivet och i det privata (Theorell, T, 2003). 

http://www.rfv.se
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Människor som befinner sig i den spända rutan tenderar att bli sjuka. Dessa människor har 
höga krav och litet beslutsutrymme. Individen blir spänd och arbetssituationen skapar 
negativ stress, en stress som på sikt kan vara skadlig och ge upphov till sjukdomar 
(Theorell, T, 2003). 
 
Theorell (2003) anser för att kunna förbättra ovanstående modell bör det sociala stödet från 
chefer och arbetskamrater läggas till. Författarna beskriver att stödet kan innebära både 
praktisk och känslomässigt hjälp. Bra stöd på arbetet minskar risken för sjukdom. Genom 
att lägga på stöddimensionen i modellen får man en tredimensionell kub. När en person 
upplever sin arbetssituation som spänd eller passiv eftersom kraven är betydligt högre än 
det egna beslutsutrymmet, kan dock situationen uppvägas av ett högt socialt stöd från 
kollegor och överordnade. Är det sociala stödet lågt i en redan ansträngd arbetssituation kan 
det vara en avgörande faktor i en längre kedja av ogynnsamma förhållanden, som leder till 
ohälsa och slutligen sjukskrivning (www.rfv.se, 2005-11-15). 
 

http://www.rfv.se
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4 Nulägesbeskrivning och analys 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden styrs av en politisk nämnd bestående av 15 ordinarie 
ledamöter. Inom förvaltning arbetar ca 3 500 medarbetare. Ledningen inom förvaltningen 
består av tre linjechefsnivåer; 1 förvaltningschef, 2 administrativ chef och områdeschef och 
3 rektor och servicechef. Kärnverksamheten är indelad i 5 rektorsområden, inklusive 
särskolan. Förskoleklass till och med år 9 innehåller idag ca 8 600 elever. 
 
På förvaltningsnivå finns en Risk och säkerhetsgrupp (ROS) som bland annat ansvarar för 
att upprätthålla och utveckla förvaltningens arbetsmiljö- och jämställdhetsdokumentation 
ingående i ledningssystemet MAJ. Ordförande i ROS är förvaltningens administrative chef. 
 
Studien utförs vid ett av förvaltningens rektorsområden. Inom studerat rektorsområde finns 
14 rektorer, 6 skolor och 18 förskolor. På rektorsområdesnivå finns en Personalkommitté 
där områdeschefen är ordförande. Kommittén behandlar arbetsmiljöfrågor och 
arbetsmiljöinvesteringar. Vidare är kommittén mottagare av tillbuds- och 
olycksfallsrapporteringen, se bilaga 4. Områdeschefen är chef för underställda chefer såsom 
servicechef och rektorer, men också närmaste chef till personal i elevvården inom 
rektorsområdet, det vill säga kuratorer och skolsjuksköterskor. Servicechefen ansvarar för 
administrativ personal (assistenter och vaktmästare) knutna till området. Servicechefen har i 
sin grundbefattning ansvar för områdets ekonomi, lokaler och arbetsmiljö. Den ena rektorn 
ansvarar för personal och barn vid en 1-6 skola med tillhörande fritids- och 
förskoleverksamhet. Den andra rektorn ansvarar för personal och elever inom åren 4-7, vid 
en 4-9 skola. I gruppen medarbetare ingår pedagoger, skyddsombud, skolkurator, 
skolsjuksköterskor, assistenter och vaktmästare. Gruppen elever består av 
elevskyddsombud och elever från åren 2, 5, 6 och 8, se bilaga 5. 
 
Arbetsmiljöfrågor som inte kan lösas inom förvaltningen och som berör annan förvaltning 
inom kommunen hänskjuts till den centrala arbetsmiljökommittén, CAMK. Denna 
kommitté består av förvaltningschefer från kommunens samtliga förvaltningar samt 
centrala fackliga företrädare vid kommunen.  
 
Kommunhälsan anlitas som expertresurs vid till exempel ljudmätningar, 
hälsoprofilbedömningar, ergonomiska problem, vid tecken på stress samt vid 
rehabiliteringsåtgärder. En representant från Kommunhälsan har deltagit i framtagande av 
dokumentationen av ledningssystemet MAJ. 



 

 31

 

4.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken (empirin) med 
tillhörande kommentarer 
I detta avsnitt kommer resultatet från genomförda intervjuer att presenteras i grupper av 
intervjuade (nämnd, ledning, medarbetare, elever). I de fall det finns behov av uppdelning i 
yrkeskategorier används befattningens titel.  
 
Varje del i process respektive verktyg inleds med presentation av hur arbetet bedrivs i 
praktiken. I anslutning till varje del följer författarnas kommentarer. 

4.2.1 Ledningssystem 
Empiri: Kommunen har balanserad styrning som det övergripande ledningssystemet för 
hela kommunens verksamhet. Respektive förvaltning utarbetar utifrån sin vision och 
verksamhetsidé indikatorer inom perspektiven; kund/medborgare, medarbetare, 
tillväxt/utveckling och ekonomi.  
 
Ledningen uppger att MAJ och balanserade styrkort behöver integreras bättre med 
varandra. Det finns tankar om att komplettera styrkortet med tydligare indikatorer för 
arbetsmiljö- och jämställdhetsområdet. Samtidigt med detta finns tankar om att komplettera 
MAJ-dokumentationen med området ”säkerhet”. 
 
Vid granskade enheter (skolor och serviceenhet) har processen med styrkort kommit olika 
långt. En enhet har utarbetat ett tydligt styrkort för enheten där förvaltningens övergripande 
vision och verksamhetsidé brutits ner till enhetens nivå. De som använder styrkorten i 
vardagen anser att styrkorten är en hjälp medan andra anser att dessa innebär onödigt arbete 
samt att de har svårt att se sammanhanget mellan de fyra perspektiven och nyttan för 
verksamheten.  
 
Kunskapen om MAJ är störst på ledningsnivå. Där upprättas och upprätthålls 
dokumentation, som till exempel rutiner och handlingsplaner. Där planeras också 
utbildningsinsatser samt innefattar personal som utgör stöd för verksamhetens MAJ-arbete. 
På ledningsnivå finns olika uppfattningar om till vem MAJ-dokumentationen är riktad. 
Några uppger att den riktar sig till samtliga i verksamheten, från nämnd till medarbetare. 
Någon anser däremot att dokumentationen endast är ett stöd för rektor medan medarbetare 
inte behöver ha kännedom om dokumentationen. 
 
Rektorerna uppger att de arbetar enligt MAJ och att de får den hjälp de behöver för att sköta 
sitt arbetsmiljöarbete. Vid frågor kontaktas skolassistent, rektorskollegor, områdeschef eller 
servicechef. 
 
Kunskapen om MAJ-dokumentationen varierar bland de intervjuade medarbetarna. De 
flesta vet att det finns en MAJ-pärm på skolan, men känner inte till innehållet. Andra 
hänvisar till MAJ-dokumentationen avseende tillbud- och olycksfallsrapportering och 
ansvarsfördelning. Någon ansvarar för att dokumentationen uppdateras i skolans pärm och 
har därmed en mycket god kunskap om vilken dokumentation som finns. Informanten 
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uppger vidare att han i vardagen använder sig av denna samt upplyser sina kollegor vid 
behov.  
 
Kommentarer: Att införa metoden balanserade styrkort är en process som kräver tid, 
engagemang och tydligt ledarskap för att uppnå känsla av sammanhang (Antonovsky, A, 
1987). Det är viktigt att starta processen trots att styrkorten inte är färdiga. De utvecklas 
med tiden och nyttan med arbetet upplevs på sikt (Kaplan, R, M fl, 1999, Olve, N-G, m fl, 
2003). 
 
Förvaltningen bör komma överens om till vem MAJ-dokumentationen riktar sig. Vidare bör 
MAJ tydligare integreras med förvaltningens balanserade styrkort. 

4.2.2 Process 
Modell/snurra 
Empiri: De intervjuade känner sig bekanta med begreppen och processen avseende SAM-
snurran. Däremot är det få som kan förklara MAJ-snurran och dess funktion i 
verksamhetens arbetsmiljöarbete. 
 
Kommentarer: Kommunen bör förtydliga bilden av MAJ-snurran eller överväga att ta bort 
den ur dokumentationen. Alternativ till förändring kan vara att exempelvis använda SAM-
snurran eller att kombinera MAJ- och SAM-snurra till en gemensam. 
 
Policy 
Empiri: Ledningen känner till att det finns en kommunövergripande arbetsmiljöpolicy och 
vet var den finns. Vidare har förvaltningen på nämndens uppdrag via sin balanserade 
styrning anpassat policyn till verksamheten. På områdesnivå finns ingen nedbruten 
arbetsmiljöpolicy. En av skolorna har brutit ner de övergripande arbetsmiljömålen samt 
krav ur skollagen med avseende på arbetsmiljö till ett lokalt anpassat så kallat 
Förväntansdokument.  
 
Medarbetarnas kunskaper avseende policydokument för arbetsmiljöområdet är skiftande. 
Några tror att det inte finns något arbetsmiljöpolicydokument och någon räknar upp 
policydokument på kommun-, förvaltnings-, områdes-, samt skolnivå. Innehållet i policyn 
är okänt för de flesta medarbetare och elever. Trots detta anser de flesta att det är viktigt att 
det finns en arbetsmiljöpolicy. 
 
Luleå kommuns övergripande arbetsmiljöpolicy ställer krav på förebyggande 
arbetsmiljöarbete. Ledningen anser att ett förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs i 
verksamheten, men anser dock att det arbetet kan utvecklas. Övervägande delen av 
medarbetarna upplever att arbetsmiljöarbetet inte är förebyggande utan man agerar när 
något har inträffat.  
 
Kommentarer: Kommunens övergripande policy finns inte nedbruten på förvaltningsnivå 
som policy, men är delvis nedbruten i det balanserade styrkortet. Idag diskuteras inte 
policyn som enskilt dokument av medarbetare och elever. Samtliga anställda och elever bör 
ha kännedom om innehållet i Arbetsmiljöpolicyn så att den kan genomsyra verksamheten. 
På en av skolorna där arbetsmiljöpolicyn brutits ner till så kallade Förväntansdokument, blir 
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policyn en mer naturlig del i den dagliga verksamheten. Det är cheferna i linjen som i sitt 
ledarskap ska kommunicera innehållet i arbetsmiljöpolicyn till sina medarbetare. Detta är 
ett komplext uppdrag som är beroende av begriplighet, engagemang och intresse hos både 
chefer, personal och elever (Antonovsky, A, 1987). 
 
Riskbedömning 
Empiri: Nämnden begär regelmässigt riskbedömningar inför en planerad förändring i 
verksamheten, en så kallad konsekvensanalys. Författarna har i samband med 
dokumentgranskningen konstaterat att nämnden återemitterat ett ärende under 2005 för att 
få en utförligare analys ur arbetsmiljösynpunkt. Beslut i ärendet har inte tagits under denna 
studies genomförande. Därför kan analys av utfallet inte göras. 
 
Linjecheferna i verksamheten utför under oktober månad den årliga arbetsmiljöronden som 
behandlar de fysiska arbetsmiljöriskerna. De fysiska arbetsmiljöriskerna dokumenteras och 
åtgärdsbedöms i samband med arbetsmiljöronden i samråd med servicechef, rektor, 
skyddsombud och vaktmästare. Investeringsbehov som konstateras i samband med 
arbetsmiljöronderna förs vidare till personalkommitténs budgetgrupp för bedömning och 
prioritering. Investeringar som kräver större investeringskostnader än området kan klara 
själv förs vidare för att ingå i förvaltningens totala budgetarbete. Tankar finns, på 
ledningsnivå, att även inkludera psykosociala följder av existerande fysiska risker i dagens 
arbetsmiljörond.  
 
En gång om året genomförs medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare, där bland 
annat psykosociala risker tas upp. Vart annat år genomförs en kommunövergripande 
personalenkät som speglar medarbetarnas psykosociala situation. Medarbetarna uttrycker 
ett önskemål av tydligare återkoppling av resultatet från genomförda enkäter. 
 
Elevernas psykosociala situation kan tas upp på utvecklingssamtal som genomförs en gång 
per termin. Medarbetare uppger att elevers psykosociala arbetsmiljö är lättare att hantera 
och objektivt analysera än personalens. Vid en av de studerade skolorna genomförs årligen 
en så kallad enkätundersökning, temperaturmätning, av elevernas trivsel. 
Skolsjuksköterskorna genomför hälsosamtal med elever i årskurs fyra och sju. 
 
Medarbetarna upplever att externa aktörer, bland annat arbetsmiljöverket och massmedia, 
samt inträffade olyckor i den egna verksamheten påverkar inriktningen av 
riskbedömningsfokus. 
 
Tillbudsrapporteringen upplevs av samtliga intervjuade medarbetare vara något som 
ledningen anser viktigt. Samtliga har fått information om att de ska rapportera tillbud. De 
flesta uppger också att de vet att det finns en blankett som ska användas samt var den finns, 
men uttrycker samtidigt en osäkerhet om hur den praktiskt ska användas. Utförd 
rapportering tas upp för diskussion i Personalkommittén och blanketterna arkiveras vid 
områdeskontoret. 
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Studien av MAJ-dokumentationen visar att: 

• Definitionen av tillbud och olycka inte är tydlig. Det förekommer flera olika 
definitioner på de olika blanketterna som används; 

• Flera olika blanketter används, 
• Definitioner stämmer inte överens mellan MAJ-dokument och de blanketter som 

officiellt ska användas. Detta gäller både för elev- och personaldokumentation. 
 
Kommentarer: Riskbedömning avseende de fysiska arbetsmiljöfrågorna sköts på ett bra sätt 
genom den årliga arbetsmiljöronden. Resultatet från områdets arbetsmiljöronder 
kommuniceras vidare till områdets personalkommitté vidare till investeringsbudgeten och 
den övergripande budgetprocessen för förvaltningen. 
 
Idag genomförs ingen arbetsmiljörond för de psykosociala riskerna. Det finns inget stöd i 
MAJ-dokumentationen som säger att de psykosociala riskerna ska ingå i arbetsmiljöronden. 
De psykosociala riskerna tas idag upp i medarbetarsamtalen. Det finns dock en risk med 
detta eftersom de psykosociala riskerna tenderar att bli individuella problem istället för att 
se riskerna utifrån ett organisatoriskt perspektiv. 
 
Arbetsmiljöarbetets inriktning styrs till viss del av externa granskares fokusering. Det bör 
upparbetas en plan för vilka arbetsmiljöfrågor som ska tas upp och när. Med andra ord är 
det verksamhetens behov som ska styra och inte externa aktörer. 
 
Medarbetare och chefer anser sig överlag ha en god kunskap om elevers fysiska och 
psykosociala arbetsmiljö. Däremot anses det svårare att diskutera personalens psykosociala 
situation, då det upplevs känsligt. Med en arbetsmiljörond för psykosociala risker skulle 
dessa frågor lyftas från en individnivå till en organisatorisk nivå. 
 
Området har startat upp ett arbete med att fånga upp verksamhetens tillbud och olycksfall. 
Personalkommittén har en central funktion i detta arbete som forum för diskussion och 
analys av uppgifterna. Tillbuds- och olycksfallsrapporteringen skulle underlättas och 
kvaliteten förbättras om medarbetare och elever hade bättre kännedom om begreppen, 
vilken blankett och rutin som gäller vid rapportering. Endast en blankett bör finnas inom 
förvaltningen för denna typ av rapportering. På blanketten bör finnas en definition på 
begreppen tillbud och olyckfall. Blanketten bör finnas med i MAJ-dokumentationen.  
 
Handlingsplan 
Empiri: I samband med arbetsmiljöronden upprättas en gemensam handlingsplan över de 
åtgärder rektor och områdeschef bedömer att de kan åtgärda lokalt. Den gemensamma 
handlingsplanen som skapas för respektive rektors ansvarsområde förvaras på respektive 
skola och hos rektor. Rektor följer upp planen i mån av tid under året. I samband med 
nuvarande års arbetsmiljörond utvärderas tidigare års handlingsplan. Ärenden som inte 
åtgärdats under året förs över till nuvarande års handlingsplan. 
 
Arbetsmiljöfrågor som berör investeringar eller andra förvaltningars ansvarsområden förs 
vidare via servicechefen till personalkommitténs budgetgrupp. Investeringar som kräver 
större budgetram än den som området förfogar över förs vidare till förvaltningens 
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gemensamma budgetarbete. Handlingsplaner med investeringsbehov dokumenteras som 
enskilda ärenden på blanketten ”Handlingsplan med tillhörande riskbedömning”. Dessa 
förvaras i pärmar på områdeskontoret.  
 
Vid inträffade händelser av psykosocialkaraktär för elever dokumenteras åtgärderna i 
individuella handlingsplaner. Ingen dokumentation avseende personalens psykosociala 
risker genomförs idag. 
 
Kommentarer: Enligt AFS 2001:1 ska handlingsplaner skrivas när åtgärder inte kan ske 
direkt. Enligt MAJ ska handlingsplan skrivas vid allvarliga risker. I den dagliga 
verksamheten skrivs handlingsplaner i samband med arbetsmiljörond för allvarliga fysiska 
risker som inte kan åtgärdas direkt, vilket innebär en praktisk kompromiss mellan kraven i 
AFS 2001:1 och MAJ. Den gemensamma handlingsplanen som upprättas i samband med 
respektive enhets arbetsmiljörond upplevs vara ett bra instrument för att få en tydlig bild 
över vad som ska göras avseende den fysiska arbetsmiljön. Graderingen av åtgärdens 
angelägenhetsgrad gör prioriteringar tydliga för alla inblandade. Vidare bestäms, i samband 
med handlingsplan, vem som har befogenhet och resurser att genomföra åtgärden. 
Motsvarande arbetsmiljörond som görs för de fysiska riskerna bör också genomföras med 
fokus på de psykosociala riskerna för personal och elever.  
 
De lokala arbetsmiljöronderna är tidsmässigt anpassade att följa förvaltningens 
övergripande budgetprocess. Detta betyder att investeringskostnader som krävs för att 
skapa en tillfredsställande arbetsmiljö kan prioriteras tillsammans med övriga 
budgetärenden. Denna arbetsrutin anser författarna vara bra. 
 
Budgetgruppens befogenhet att prioritera arbetsmiljöärenden mot varandra vid 
investeringar kan göra att medarbetarna inte ser hela bilden och förstår därför inte varför 
vissa åtgärder uteblir. Trots att budgetgruppen gör så gott de kan för att prioritera mellan 
åtgärder så kan upplevelsen bland medarbetarna bli att inget görs. Det är viktigt att utveckla 
kommunikationen och dialogen mellan personalkommittén och övriga medarbetare och 
elever. Att aktörer tillsammans skapar ett klimat, en organisation med stark känsla av 
sammanhang, KASAM (Antonovsky, A, 1987). 
 
Åtgärd  
Empiri: Åtgärder mot fysiska risker som inte kan åtgärdas direkt, dokumenteras i 
arbetsmiljörondens handlingsplan. Dessa åtgärder har en avhjälpande karaktär i större 
utsträckning än en förebyggande. Risker som tas upp vid ronden åtgärdsklassas (mycket 
allvarlig risk - omedelbara åtgärder, risk som ska åtgärdas – inom angiven tidsperiod, i 
nuläget acceptabel risk – ingen åtgärd). Åtgärderna bedöms av respektive rektor utifrån 
befogenhet och resurser på organisationsnivå. Inget naturligt forum finns för att kartlägga 
psykosociala risker. Dessa undersöks idag med hjälp av medarbetarsamtal och enkäter. 
Generellt har förvaltningen infört ett träningsbidrag på 500 kronor till personalen. 
 
Direkta åtgärder kan hänföras till skolornas benämning ”Felanmälan”. Denna typ av åtgärd 
sköts av vaktmästarna vid respektive skola. När personal eller elever upptäcker fel på till 
exempel utrustning eller lokaler kontaktar de vaktmästaren via mail, telefon eller muntlig 
kontakt. Felanmälan görs av enskilda medarbetare och elever, löpande i den dagliga 
verksamheten. Ingen samordning av dessa frågor görs vid respektive skola/enhet. Om en 
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åtgärd måste genomföras av en annan förvaltning inom kommunen, ansvarar vaktmästarna 
för kontakterna. Direkta åtgärder dokumenteras inte systematiskt. Rutinen, att felanmälan 
ska ske via mail, är känd av personal och elever men inte dokumenterad. Vid en skola sker 
dock de flesta felanmälningar muntligen. 
 
Kommentarer: För att underlätta vaktmästarnas arbete bör alla felanmälningar (direkta 
åtgärder) göras skriftligt. Trots att rutinen är känd bland personalen sker fortfarande många 
felanmälningar muntligt. Vidare bör rutiner för samordning av felanmälningar skapas vid 
varje enhet. Åtgärdsklassningen av de fysiska riskerna som tas upp i arbetsmiljöronden 
anses vara tillfredsställande. På grund av de psykosociala frågornas karaktär och upplevda 
känslighet diskuteras inte dessa frågor i samma omfattning som de fysiska. Författarna 
efterlyser forum där de psykosociala riskerna kan diskuteras. Vidare bör dessa frågor 
analyseras och dokumenteras på organisationsnivå för att med hjälp av resultatet genomföra 
förändringar.  
 
Uppföljning 
Empiri: Bokslut för MAJ rapporteras till nämnden årligen i samband med årsbokslutet. 
Vidare rapporteras förvaltningens ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud till nämnden tre 
gånger per år. 
 
Studien av dokumentationen visar att instruktioner och sammanställning av MAJ-bokslut är 
genomfört för år 2004. Rutinen för den årliga genomgången av SAM finns. Frågorna som 
ligger till grund för bokslutet revideras årligen. Genom att utföra ett MAJ-bokslut anser 
ledningen att en uppföljning av SAM är genomfört. 
 
Personalens arbetsmiljö följs upp på årsbasis genom arbetsmiljörond och medarbetarsamtal 
samt kompletteras via enkäter som skickas ut och sammanställs vartannat år. 
 
Sammanställningen av tillbud rapporteras fyra gånger per år till Personalkommittén. 
Protokoll från kommitténs samtliga möten skickas ut till all personal, som har eget ansvar 
att ta till sig uppgifterna.  
 
Medarbetare samt en del elever upplever att återkopplingen från genomförda enkäter och 
riskbedömningar bör förbättras. De upplever att de bidrar med sin kunskap, men att de 
sällan ser ett tydligt resultat med anledning av detta. Arbetsmiljöfrågor som tas upp vid 
klassråds- och elevrådsmöten följs upp vid nästa möte eller, i viktiga frågor som rör 
elevrådet, direkt vid representanternas återkomst till klassen.  
 
Kommentarer: Via det årliga MAJ- bokslutet får nämnden kännedom om förvaltningens 
genomförda arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att MAJ- bokslutet speglar kraven ställda i 
AFS 2001:1 för att man ska kunna anse att kraven på uppföljning av SAM är uppfyllt. 
Vidare rapporteras förvaltningens ohälsa, olycksfall samt allvarliga tillbud på ett 
tillfredsställande sätt till nämnden.  
 
Vid uppföljning och kontroll av genomförda åtgärder bör alltid återkoppling till 
uppgiftslämnarna ske. 
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Att följa upp handlingsplanen från arbetsmiljöronden en gång per år kanske är tillräckligt 
med tanke på rektorernas arbetsbelastning. Påpekas bör att tidsfaktorn ska beaktas när det 
gäller arbetsmiljöfrågor då det kan ta tid innan resultat blir synliga.  
 
Idag genomförs ingen revision för att undersöka måluppfyllelse i relation till policy och 
övergripande mål. 
 

4.2.3 Verktyg 
Uppgiftsfördelning 
Empiri: Ledningen uppger att arbetsmiljöuppgifter är fördelade i verksamheten. De 
hänvisar till dokumentet ”Delegation och verkställighet i barn- och 
utbildningsförvaltningen”. I MAJ-dokumentationen finns blanketter med fördelning av 
linjechefers arbetsmiljöuppgifter samt blankett för returnering. I verksamheten är de 
övergripande arbetsmiljöuppgifterna muntligt delegerade från linjechef 1 (skolchef) till 
förvaltningens administrative chef (linjechef 2) för att sedan vidare fördelas till 
områdeschef (linjechef 2) och rektor och servicechef (linjechef 3). 
 
Samordnaren har en mängd uppgifter i arbetsmiljöarbetet enligt MAJ-dokumentationen. I 
praktiken läggs dock samordningsuppgifterna på en personalkonsult som har fler 
arbetsuppgifter som tar mycket tid (rehabilitering, tidsplanering) vilket leder till att denne 
på grund av tidsbrist inte hinner med arbetsmiljöuppgifterna i den omfattning denne anser 
är önskvärt. En ledningsrepresentant uppger att det finns planer på att ta bort kravet att 
delegering av arbetsmiljöuppgifter ska vara undertecknad. Detta för att undvika 
administrativ belastning i och med att delegeringen måste skrivas om i samband med att 
person med arbetsmiljöuppgifter slutar från sin tjänst. Ledningen anser det tillräckligt att 
arbetsmiljöuppgifterna finns beskrivna för respektive befattning i MAJ-dokumentationen.  
 
Rektorer upplever att arbetsmiljöuppdraget är tydligt, men saknar nedtecknad delegation i 
MAJ-dokumentationen. De har inte upplevt att de haft behov av att returnera sina 
arbetsmiljöuppgifter. Pedagoger som undervisar i ämnena kemi och slöjd känner behov av 
en tydligare beskrivning av sitt arbetsmiljöuppdrag. Elever efterfrågar en tydligare 
beskrivning av uppdraget som elevskyddsombud. 
 
Vid en skola har några elever, så kallade Änglavakter, fått ett särskilt uppdrag att under 
raster identifiera och att i ett inledande skede åtgärda psykosociala risker bland eleverna. 
Risker som inte kan åtgärdas direkt lyfts upp till personal eller rektor för vidare 
handläggning. 
 
Kommentarer: Ett av de grundläggande kraven i arbetsmiljöarbetet är att 
arbetsmiljöuppgifterna är tydligt fördelade och att alla med arbetsmiljöuppgifter vet vilka 
dessa är. En skriftlig uppgiftsfördelning ger alla inblandade parter större säkerhet samt 
förståelse för sitt arbetsmiljöuppdrag. Fördelen med att båda parter skriver under 
delegationen är att man tydligt ser vilka uppgifter som lämnats respektive tagits emot. 
Vidare bör alla upplysas om möjligheten att returnera arbetsmiljöuppgifter samt skapa en 
kultur där detta handlande är accepterat.  
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Författarna anser att en tydligare arbetsmiljöuppgiftsfördelning måste upprättas. Under 
studiens gång har det inte gått att finna något underskrivet dokument innehållande 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen. Ledning och medarbetare hänvisar 
till förvaltningens delegationsordning avseende fördelning av arbetsmiljöuppgifter. I 
verkligheten finns delegation och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter i MAJ. 
Dokumentation och empiri måste överensstämma. 
 
Överensstämmelse mellan dokumentation och verklighet är viktig ur ett ansvarsperspektiv. 
Arbetsgivaren kan aldrig delegera sitt arbetsmiljöansvar eftersom ansvaret ligger som en 
”osalig ande” över hela linjeorganisationen. Ansvarsfrågan bedöms i efterhand av domstol. 
Därför är det speciellt viktigt att uppgiftsfördelningen är tydlig för alla inblandade parter. 
 
Personer utan chefsansvar men med ett särskilt ansvar, till exempel lärare i kemi eller slöjd, 
bör få tydligare instruktioner om vad som ingår i deras uppdrag. Vidare bör elever och 
elevskyddsombuds uppdrag tydliggöras. 
 
Att införa så kallade ”änglavakter” kan vara ett sätt att tydliggöra att elever har 
arbetsmiljöuppgifter. Författarna ställer sig dock frågande till att de frågor som anses som 
känsliga och svåra att hantera i perspektivet medarbetare mot medarbetare här ska skötas av 
elever mot elever.  
 
Rutiner 
Empiri: Ledningen hänvisar till dokumentationen i MAJ avseende handlingsplaner och 
rutiner gällande arbetsmiljö. Studerad verksamhet har olika sätt att hantera 
arbetsmiljörutiner. En skola har skapat en arbetslagspärm med diverse rutiner av 
arbetsmiljö och administrativ karaktär. Den andra skolan uppgav att en viss del av rutinerna 
var dokumenterade, till exempel kränkningar och olycksfall, men mycket av rutinerna ”satt 
i ryggmärgen” på personal och rektor. Nyanställd personal får lära sig av sina kollegor.  
 
Vid dokumentgranskningen konstaterades att rutiner för arbetsmiljörisker ger olika 
vägledning. Till exempel är rutinen för ögondusch väldigt detaljerad och tydlig medan 
rutinen mot mobbning inte upplevs ge konkret stöd. Se bilagor 6 och 7. 
 
Tillbudsrapporteringsrutinen finns dokumenterad i MAJ, men den är inte allmänt känd 
bland alla medarbetare enligt de intervjuade. De flesta medarbetarna uppger att de fått 
muntlig information om hur de ska agera vid tillbud, det vill säga att fylla i 
tillbudsblanketten. Elever upplever att de vet hur man ska agera vid fysiska och 
psykosociala risker. Dessa rutiner är inte dokumenterade. 
 
Kommentarer: Dokumentationen i MAJ innehåller ett flertal rutiner och handlingsplaner. 
Dessa bör revideras och uppdateras. En enhetlig syn på vad som ska finnas i en rutin 
respektive handlingsplan bör skapas. Vidare bör förvaltningen tydligt definiera begrepp 
som ska användas i verksamheten. Författarna anser att det skulle underlätta om MAJ-
dokumentationen använder motsvarande begrepp och definitioner som finns i AFS 2001:1. 
Vidare bör verksamheten dokumentera ytterligare rutiner för att undvika missförstånd och 
för att inte inblandade ska behöva uppfinna hjulet om och om igen. Den övergripande 
dokumentationen avseende arbetsmiljörutiner och handlingsplaner bör samlas på ett ställe. 
Lokalt anpassade arbetsrutiner kan förvaras på respektive arbetsställe. Idag finns delar av 
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dokumentationen i respektive skolas skolkatalog, MAJ-pärm, intranät eller i 
organisationens ”väggar”. 
 
Samverkan 
Empiri: Nämnden och de flesta tjänstemännen anser att samverkan när det gäller 
arbetsmiljöfrågor fungerar bra dem emellan. Tjänstemännen anser att kommunikationen 
inom förvaltningen kan vara problematisk eftersom det är en stor organisation och många 
medarbetare. Det kan vara svårt att hitta de rätta kanalerna så att rätt person får rätt 
information när det gäller arbetsmiljöfrågor.  
 
Arbetsmiljöfrågor har ingen stående punkt på dagordningen vid arbetsplats- och 
personalträffar, men rektorer och medarbetare anser ändå att denna typ av frågor tas upp 
under mötena.  
 
Samverkan mellan elever, personal och föräldrar fungerar bra, men kan utvecklas 
ytterligare anser de flesta medarbetare. Enligt intervjuade rektorer är områdeschef, 
servicechef och arbetsmiljöingenjören på Kommunhälsan viktiga nyckelpersoner i 
arbetsmiljöfrågor inom förvaltningen. Så kallad ”övrig personal” (vaktmästare, 
skolassistent, kurator, skolsköterska) upplever att de inte får information i den utsträckning 
de önskar för att klara av sitt arbetsmiljöarbete. Det framkom att vaktmästarna önskade mer 
kännedom kring elevernas sociala situation för att kunna ha samma bild som övriga 
medarbetare. Till exempel veta vilka elever som av olika anledningar inte får vistas i 
skolans lokaler under en bestämd tidsperiod. 
 
Eleverna upplever överlag att deras åsikter tas på allvar och att de kan påverka 
arbetsmiljön. Vid den ena skolan upplever eleverna dock att samverkan mellan personal 
och elever bör utvecklas, likaså elevskyddsombudens möjligheter att medverka i 
arbetsmiljöarbetet. Vidare har en av de studerade skolorna förlagt samtliga klassråd till 
samma eftermiddag i veckan. Vid dessa träffar används en standardiserad dagordning 
innehållande bland annat arbetsmiljöfrågor. Frågor som tas upp i klassrådet kan vid behov 
lyftas till elevrådet. Det finns idag ingen elevrepresentation i Personalkommittén. 
 
Kommentarer: Samverkan inom skolan ska innefatta såväl elever, elevskyddsombud som 
arbetstagare och arbetsgivare enligt AFS 2001:1. Enligt AMF ska två representanter från 
elevskyddsombuden ha rätt att delta vid Personalkommittémötena. MAJ ställer inte krav på 
samverkan med elever eller elevskyddsombud. Elevsamverkan måste inarbetas i MAJ- 
dokumentationen för att den ska kunna anses uppfylla kraven i AFS 2001:1. Under studiens 
genomförande har författarna konstaterat att elevsamverkan förekommer systematiskt i den 
dagliga verksamheten. Verksamheten uppfyller därmed kraven på elevsamverkan enligt 
AFS 2001:1.  
 
MAJ-dokumentationen trycker på arbetsplatsträffar som ett viktigt samverkansforum för 
arbetsmiljöfrågor. För att arbetsmiljöfrågorna ska ha möjlighet att lyftas upp vid 
arbetsplatsträffar och personalmöten bör arbetsmiljöfrågor få en egen punkt på 
dagordningen.  
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Verksamheten bör, i större utsträckning än vad som förekommer idag, ta tillvara på övrig 
personals (skolkurator, skolsköterska, vaktmästare, skolassistent) kunskaper om elevers 
arbetsmiljö samt sprida pedagogernas elevkännedom till dessa personalgrupper. 
 
Arbetsmiljöarbetet är mycket sårbart när dess existens knyts till ett fåtal eldsjälar i 
organisationen. För att individers kunskap ska kunna brukas av alla krävs dokumentation. 
 
Dokumentation 
Empiri: Ledningen uppger att stödjande dokumentation på arbetsmiljöområdet finns i MAJ. 
I verksamheten dokumenteras fysiska risker via arbetsmiljörond. De psykosociala riskerna 
för personalen dokumenteras i liten omfattning.  
 
Medarbetare uppmanas av rektor och skyddsombud att dokumentera tillbud och olycksfall. 
Några medarbetare anser att dokumentationen allmänt behöver utvecklas på 
arbetsmiljöområdet. En medarbetare uttrycker ”Allt hänger i luften, man får uppfinna hjulet 
gång på gång”. Skolsjuksköterskorna dokumenterar alla elevkontakter. 
 
Budgetgruppens prioriterade åtgärder dokumenteras och förvaras tillsammans med övriga 
arbetsmiljöprotokoll. 
 
Kommentarer: MAJ-dokumentationen bör uppdateras så att den överensstämmer med 
verkligheten avseende främst uppgiftsfördelning, rutiner och handlingsplaner samt 
kompletteras med en arbetsmiljörond för de psykosociala riskerna. Arbetsmiljöronden för 
de fysiska riskerna dokumenteras och är ett väl fungerande arbetssätt. 
 
Resurser (tid, ekonomi, befogenhet, kompetens) 
Empiri: Representanter från ledningen upplever att arbetsmiljö och ekonomi prioriteras 
jämbördigt i verksamheten. De anser dock att det idag avsätts för lite tid till analys och 
reflektion av genomförda uppföljningar inom arbetsmiljöområdet. Här menar ledningen 
både uppföljning av riskbedömning men också uppföljning av själva ledningssystemet 
MAJ, att systemet är hållbart när det gäller arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen.  
 
Områdeschefen har befogenheter att prioritera arbetsmiljöåtgärder inom given budgetram. 
Inom Personalkommittén finns en budgetgrupp som bland annat behandlar 
arbetsmiljöåtgärder och investeringar som inte rektor har ekonomiska resurser att åtgärda 
direkt. Budgetgruppen har mandat att göra omprioriteringar inom fastställd investeringsplan 
och har därmed möjlighet att direkt åtgärda akuta arbetsmiljöproblem inom budget.  
 
Medarbetarna upplever att de fysiska arbetsmiljöfrågorna prioriteras i större utsträckning än 
de psykosociala frågorna. De flesta anser vidare att de inte har tillräckliga kunskaper för att 
göra fysiska och psykosociala riskbedömningar samt saknar tid för arbetsmiljöarbetet i 
stort. En lärare i kemi uppger att det inte finns tid för dokumentation av risker. Detta är 
påtalat för ledningen. Några anser att ekonomin styr och många gånger sätter stopp för goda 
arbetsmiljöåtgärder. Någon påtalar att brist på ekonomiska resurser kan leda till en kollision 
mellan arbetsmiljölag och skollag. Till exempel stängs inte en verksamhet på grund av 
arbetsmiljöskäl eftersom elevens skolplikt prioriteras högre. 
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Ett skyddsombud uttalar att det är svårt att utföra arbetsmiljöuppdraget på grund av att tid 
inte tydligt avsätts för uppdraget inom arbetstid samt att vikarier inte får tas in.  
 
Elevvårdens personal upplever att de inte har tillräcklig tid för det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Nämnden uttalar behov av arbetsmiljöutbildning för att bland annat utveckla 
beställarkompetensen. Alla intervjuade chefer har arbetsmiljöutbildning enligt kommunens 
krav. De upplever att de har tillräcklig kompetens för sitt arbetsmiljöuppdrag. Däremot 
utrycker flera av medarbetarna önskemål om mer tid för arbetsmiljöfrågor samt utbildning 
inom arbetsmiljölagstiftningen, fysiska- och psykosociala riskkällor. Elever och 
medarbetare har idag ingen formell arbetsmiljöutbildning. Elevskyddsombuden uttrycker en 
önskan om utbildning i arbetsmiljölagstiftning samt om rollen som elevskyddsombud. 
Skyddsombuden får arbetsmiljöutbildning via fackförbunden. 
 
Kommentarer: Genomgående vill rektorer och medarbetare ha mer tid till sitt förfogande 
för att kunna utföra verksamhetens arbetsmiljöarbete i allmänhet, samt för att utöka 
möjligheten att arbeta förebyggande. Författarna anser att det är viktigt att organisationen 
skapar dessa förutsättningar så att de anställda kan bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete där tid och reflektion är viktiga inslag. Vidare bör förvaltningen ta tillvara 
elevvårdens kompetens i det förebyggande arbetet.  
 
Kunskap på arbetsmiljöområdet efterfrågas av nämnd, medarbetare samt av elever. Om 
detta tillgodoses kommer arbetsmiljöarbetet att effektiviseras, nämnden får möjlighet att 
göra bättre beställningar och kräva bättre uppföljningar av arbetsmiljöfrågor. Med goda 
arbetsmiljökunskaper kan elever och medarbetare lättare delta i arbetsmiljöarbetet och med 
en större säkerhet bedöma eventuella arbetsmiljörisker. 
 
Det är bra att möjligheten att omprioritera arbetsmiljöinvesteringar inom områdets 
gemensamma budget ger inblandade parter ett handlingsutrymme där områdets skolenheter 
kan hjälpas åt att ta vissa kostnader som krävs för att en tillfredsställande arbetsmiljö ska 
uppnås.  
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4.2.4 Avslutande kommentarer 
Studien visar att granskade enheter inom rektorsområdet har följande fördelar avseende 
dagens arbetsmiljöarbete: 

• Engagerad personal 
• Ledningssystemet MAJ 
• Elevmedverkan i praktiken 
• Arbetsmiljörond för de fysiska arbetsmiljöriskerna 
• Fungerande sidoorganisation 

 
Analysen visar också att det finns områden som behöver förbättras för att arbetsmiljöarbetet 
ska bli en naturlig del i vardagen. Förvaltningen/rektorsområdet bör satsa på följande 
områden: 

• Förebyggande arbetsmiljöarbete 
• Uppgiftsfördelning 
• Psykosociala riskbedömningar 
• Rutiner och dokumentation 
• Uppföljning 
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5 Kravspecifikation 
Kraven på föreslagna lösningar är framtagna utifrån krav ställda i AFS 2001:1 samt krav 
som utgår från verksamheten. Det är de fem viktigaste kraven inom respektive område som 
presenteras nedan. Kraven valda utifrån AFS 2001:1 bygger främst på verksamhetens 
utvecklingsbehov som noterats i studien. Dessa har valts utifrån att de är väsentliga för att 
arbetsmiljöarbetet ska bli en naturlig del i den dagliga verksamheten. 
 
Krav enligt AFS 2001:1: 

• Fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete. 
• Tydlig uppgiftsfördelning. 
• Psykosociala risker ska ingå i arbetsmiljöarbetet. 
• Rutiner och dokumentation. 
• Uppföljning. 

 
Verksamhetens krav på arbetsmiljöarbetet: 

• Resultera i bra och förbättrad arbetsmiljö. 
• Inte vara tidskrävande. 
• Följa gällande arbetsmiljölagstiftning. 
• Innebära låg investeringskostnad. 
• Begripligt (tydliga sammanhang i arbetsmiljöarbetet ur teoretisk och praktisk 

synvinkel). 

6 Förslag på lösningar 
Tre olika lösningsförslag har tagits fram för att uppfylla kraven från 
arbetsmiljölagstiftningen och verksamheten. Lösningsförslagen är konstruerade utifrån låg 
(låga krav, men klart över nuläget), medel eller hög förmåga att uppfylla ovan presenterade 
krav. Förslagen till lösningar utvecklas och utökas i omfång mellan de tre förslagen, det vill 
säga förslag 1 (låg) innehåller några förslag till förändring och lösningsförslag 2 (medel) 
innehåller tidigare förändringsförslag kompletterat med ytterligare några och 
lösningsförslag 3 (hög) innehåller förslag från lösning 1 och 2 kompletterat med ytterligare 
några. 
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6.1 Lösningsförslag 1 (låg) 
• Elever och elevskyddsombud ska inkluderas i MAJ-dokumentationen. 
• Arbetsmiljöfrågor ska ha en fast punkt på dagordningen vid olika samverkansforum, 

till exempel vid arbetsplatsträffar. 
• Förebyggande arbete ska fortsätta som idag. 
• Psykosociala risker ska undersökas som idag och kompletteras med en tydligare 

analys och dokumentation på organisationsnivå av uppgifterna från hälsosamtal, 
medarbetarsamtal och utvecklingssamtal. 

• Definiera och särskilja begrepp som till exempel rutin/handligsplan och 
tillbud/olycksfall. 

• Uppgiftsfördelningen måste tydliggöras. Använd uppgiftsfördelning enligt MAJ-
dokumentationen och anpassa den till verkligheten. Komplettera 
uppgiftsfördelningen i MAJ med arbetsmiljöuppgifter till medarbetare och elever. 

• Arbetsmiljöutbildning av chefer bör fortsätta som idag och kompletteras med 
utbildning till utsedda elevskyddsombud. 

• MAJ-bokslutet bör anpassas så att det motsvarar kraven om uppföljning av SAM. 
Bokslutet bör följa upp; policy, riskbedömning, åtgärder, handlingsplan, 
uppföljning, uppgiftsfördelning, rutiner, samverkan, dokumentation och resurser. 

 

6.2 Lösningsförslag 2 (medel) 
• Elever och elevskyddsombud ska inkluderas i MAJ-dokumentationen. 
• Arbetsmiljöfrågor ska ha en fast punkt på dagordningen vid olika samverkansforum, 

till exempel vid arbetsplatsträffar. 
• Undersök de psykosociala riskerna som idag, till exempel genom hälsosamtal, 

medarbetarsamtal, och utvecklingssamtal, men komplettera med en årlig skyddsrond 
för de psykosociala riskerna. Lyft upp resultaten av undersökningarna till en 
tydligare analys och dokumentation på organisationsnivå. Med hjälp av resultatet 
från genomförda analyser kan förändringar genomföras. 

• Definiera och särskilja begrepp som till exempel rutin/handlingsplan och 
tillbud/olycksfall. 

• Uppgiftsfördelningen måste tydliggöras. Använd uppgiftsfördelning enligt MAJ-
dokumentationen och anpassa den till verkligheten. Komplettera 
uppgiftsfördelningen i MAJ med arbetsmiljöuppgifter till medarbetare och elever. 

• MAJ-bokslutet bör anpassas så att det motsvarar kraven om uppföljning av SAM. 
Bokslutet bör följa upp; policy, riskbedömning, åtgärder, handlingsplan, 
uppföljning, uppgiftsfördelning, rutiner, samverkan, dokumentation och resurser. 
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Ytterligare krav för att uppfylla lösningsförslag 2: 
• Elevskyddsombud ska ges möjlighet att delta vid Personalkommittémöten. 
• Integrera dokumentationen av ledningssystemen, MAJ och balanserade styrkort. 

Som att till exempel synliggöra arbetsmiljöområdet i balanserade styrkort. 
• Systematiskt reflektera, analysera och följa upp statistik och rapportering till 

exempel sjukdom och tillbud samt ge förslag på hur ohälsa och olycksfall kan 
förebyggas. 

• Ta fram dokumentmallar för innehållet i till exempel rutiner, handlingsplaner, 
tillbudsrapportering. Mallarna ska finnas i MAJ. 

• Dokumentera fler arbetsmiljörutiner till MAJ-dokumentationen. 
• Information om uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefer och 

medarbetare ska ske vid anställning eller förändring av befattning samt årsvis till 
elever och elevskyddsombud. 

• Arbetsmiljöutbildning till chefer bör fortsätta som idag och kompletteras med 
utbildning till nämnd och elevskyddsombud. 

• Planera och systematisera intern revision av MAJ-arbetet. Revisionen kan utföras 
mellan arbetslag, enheter, rektorsområden, förvaltningar. Revisionen kan ha årliga 
teman så som ergonomi, ljud, ventilation och psykosociala risker. Dessa årliga 
teman bör tas fram utifrån verksamhetens behov. 

 

6.3 Lösningsförslag 3 (hög) 
• Elever och elevskyddsombud ska inkluderas i MAJ-dokumentationen. 
• Arbetsmiljöfrågor ska ha en fast punkt på dagordningen vid olika samverkansforum 

till exempel vid arbetsplatsträffar. 
• Undersök de psykosociala riskerna som idag, till exempel genom hälsosamtal, 

medarbetarsamtal, och utvecklingssamtal, men komplettera med en årlig skyddsrond 
för de psykosociala riskerna. Lyft upp resultaten av undersökningarna till en 
tydligare analys och dokumentation på organisationsnivå. Med hjälp av resultatet 
från genomförda analyser kan förändringar genomföras. 

• Definiera och särskilja begrepp som till exempel rutin/handlingsplan och 
tillbud/olycksfall. 

• Uppgiftsfördelningen måste tydliggöras. Använd uppgiftsfördelning enligt MAJ-
dokumentationen och anpassa den till verkligheten. Komplettera 
uppgiftsfördelningen i MAJ med arbetsmiljöuppgifter till medarbetare och elever. 

• MAJ-bokslutet bör anpassas så att det motsvarar kraven om uppföljning av SAM. 
Bokslutet bör följa upp; policy, riskbedömning, åtgärder, handlingsplan, 
uppföljning, uppgiftsfördelning, rutiner, samverkan, dokumentation och resurser. 

• Elevskyddsombud ska ges möjlighet att delta vid Personalkommittémöten. 
• Integrera dokumentationen av ledningssystemen, MAJ och balanserade styrkort. 

Som att till exempel synliggöra arbetsmiljöområdet i balanserade styrkort. 
• Systematiskt reflektera, analysera och följa upp statistik och rapportering till 

exempel sjukdom och tillbud samt ge förslag på hur ohälsa och olycksfall kan 
förebyggas. 

• Ta fram dokumentmallar för innehållet i till exempel rutiner, handlingsplaner, 
tillbudsrapportering. Mallarna ska finnas i MAJ. 
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• Dokumentera fler arbetsmiljörutiner till MAJ-dokumentationen. 
• Information om uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefer och 

medarbetare ska ske vid anställning eller förändring av befattning samt årsvis till 
elever och elevskyddsombud. 

• Arbetsmiljöutbildning till chefer bör fortsätta som idag och kompletteras med 
utbildning till nämnd och elevskyddsombud. 

 
Ytterligare krav för att uppfylla lösningsförslag 3: 
• Synliggöra arbetsmiljöområdet i förvaltningens styrkort samt utforma ett IT-stöd för 

ledningssystemen MAJ och balanserad styrning. 
• Benchmarking; lära av andra internt och externt. 
• Vidare bör rutiner för kartläggning av psykosociala risker utarbetas. Psykosociala 

risker ska diskuteras på en neutral nivå liknanden den för fysiska risker. 
• Ledningen ska ställa krav på dokumentation och motivera samt ge förståelse till 

medarbetarna om dokumentationens betydelse och användning. 
• Planera och systematisera revision av MAJ-arbetet. Revisionen kan utföras internt, 

mellan arbetslag, skolor/förskolor, rektorsområden, förvaltningar samt med hjälp av 
externa granskare sk tredjeparts revision. 
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7 Utvärdering och val av lösning 
Utvärdering av tidigare presenterade lösningsförslag gentemot kraven på lösningarna görs 
med hjälp av nedanstående matris. Viktning av krav bygger på en femgradig skala som ska 
spegla hur viktiga författarna anser att kraven är. Lösningsförslagens möjlighet att uppfylla 
kraven bedöms och poängsätts enskilt. Lösningarnas individuella poängbedömning erhålls 
genom att multiplicera respektive kravs vikt med bedömd kravuppfyllelse. 
 
Skala för viktning av krav 

5 Extremt viktigt 
4 Mycket viktigt 
3 Viktigt 
2 Något viktigt 
1 Mindre viktigt  

Skala för bedömning av kravuppfyllelse 
5 Kravet uppfylls helt 
4 Kravet uppfylls mycket väl 
3 Kravet uppfylls acceptabelt 
2 Kravet uppfylls endast delvis 
1 Kravet uppfylls inte alls  

 
 
Matris 1 Utvärdering av lösningsförslag 

Ursprung Krav 
Vikt hos 

krav Max poäng Nuläge 
Lösning 

1 
Lösning 

2 
Lösning 

3 
Lagkrav  
(AFS 2001:1) 

Förebyggande 
arbetsmiljöarbete 5 5 25 2 10 3 15 4 20 5 25

  Uppgiftsfördelning 5 5 25 2 10 4 20 5 25 5 25

  
Psyksociala risker ska 
ingå i arbetsmiljöarbetet 5 5 25 3 15 3 15 4 20 5 25

  
Rutiner och 
dokumentation 4 5 20 2 8 2 8 4 16 5 20

  Uppföljning 3 5 15 2 6 3 9 5 15 5 15
Verksamhetens 
krav Bra arbetsmiljö 5 5 25 3 15 3 15 4 20 5 25
  Inte tidskrävande 5 5 25 3 15 3 15 4 20 4 20

  
Efterlevnad av 
arbetsmiljölagstiftning 5 5 25 3 15 4 20 5 25 5 25

  Låg investeringskostnad 4 5 20 5 20 5 20 4 16 2 8
  Begripligt 3 5 15 2 6 3 9 3 9 5 15
Totalt antal poäng:   220  120  146  186  203
Hur väl lösningen uppfyller kraven, i procent:  100%  55%  66%  85%  92%
             

Det lösningsförslag som förordas är lösningsförslag 2 (medel). Skälen för bedömningarna 
redovisas närmare i avsnitt 7.2 och 7.3. 
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7.1 Kommentarer till viktning av krav 
Författarnas bedömning är att kraven på förebyggande arbetsmiljöarbete, tydlig 
uppgiftsfördelning, att psyksociala risker ska ingå i arbetsmiljöarbetet, bra arbetsmiljö, inte 
tidskrävande arbete och efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen är extremt viktiga för att få 
ett komplett arbetsmiljöarbete och kraven ges därmed den högsta vikten, 5. Rutiner och 
dokumentation är mycket viktigt men får ej överdrivas, alla aspekter av arbetsmiljöarbetet 
bör ej dokumenteras. Verksamheten måste prioritera det väsentligaste. Därmed anser 
författarna att kravet är 4, mycket viktigt. Vidare anser författarna att låg 
investeringskostnad bör prioriteras, men också att ett bra arbetsmiljöarbete måste få kosta. 
Författarna ger därmed kravet, låg investeringskostnad, vikten 4, mycket viktigt. 
Uppföljning är centralt men i förhållande till ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i 
praktiken upplever författarna att uppföljning är viktigt, värdering 3. Det är viktigare att 
arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken. Om kraven värderade till 5, extremt viktigt 
respektive 4, mycket viktigt uppfylls bör det leda till ett bättre fungerande arbetsmiljöarbete 
i verkligheten. Kravet på begriplighet i teori och praktik bedöms vara viktigt på grund av att 
personal och elever har olika behov av begriplighet. Samtliga behöver och ska inte få all 
information. Nämnd, ledning, medarbetare och elever ska få den information/begriplighet 
de behöver för att kunna utföra sitt arbetsmiljöuppdrag. Begriplighet ges vikten 3, viktigt. 
Krav med vikterna 1 och 2 det vill säga mindre respektive något viktigt har inte tagits med i 
matrisen. Författarna har valt att koncentrera lösningsförslagen på det som behöver 
förbättras i arbetsmiljöarbetet och bortser därför, i detta läge, från det arbetsmiljöarbete som 
fungerar väl vid de undersökta enheterna. 
 

7.2 Kommentarer till bedömning av kravuppfyllelse hos nuläge 
och lösningsförslag 
Nedan presenteras nuläget och lösningsförslagen kompletterat med förklaring av respektive 
lösningsförslag. Varje krav bedöms enskilt i förhållande till nuläge och de olika 
lösningsförslagen. Värderingen utförs med hjälp av en femgradig skala (se kapitel 7). 
Kommentarer till genomförda bedömningar görs i anslutning till respektive krav och 
kommentarerna är författarnas subjektiva bedömningar, se nedan. 

7.2.1 Nuläge och kravuppfyllelse  
Fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete (2, uppfylls endast delvis). Det saknas systematik 
kring det förebyggande arbetet. Idag görs punktinsatser som till exempel hälsosamtal och 
500 kr till friskvård. Dagens arbete går till stor del ut på att åtgärda uppkomna 
arbetsmiljöproblem i efterhand när de redan inträffat. Media och myndigheters intresse för 
arbetsmiljöfrågor styr till stor del förvaltningens arbetsmiljöarbete. 
 
Tydlig uppgiftsfördelning (2, uppfylls endast delvis). Dokumentationen över 
uppgiftsfördelningen finns i MAJ, men den överensstämmer inte med verkligheten. 
Tydligare uppgiftsfördelning krävs samt kunskap om var uppgiftsfördelningen finns att 
läsa. Rektorerna upplever att de har alla arbetsmiljöuppgifter ” i sitt knä”, det vill säga att 
det är de som ytterst måste se till att arbetsmiljön är god. Medarbetare och elever känner 
inte till sina arbetsmiljöuppgifter. 
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Psykosociala risker ska ingå i arbetsmiljöarbetet (3, uppfylls acceptabelt). Medarbetarna 
genomgår idag årliga medarbetarsamtal samt medarbetarenkäter vart annat år. Elevernas 
psykosociala situation följs upp med hjälp av utvecklingssamtal samt årliga 
enkätundersökningar så kallade temperaturmätningar. 
 
Rutiner och dokumentation (2, uppfylls endast delvis). Det råder begreppsförvirring kring 
begreppen rutin och handlingsplan. Innehållet i respektive begrepp är oklart och otydligt. Få 
rutiner finns dokumenterade. Många av rutinerna ”sitter i ryggmärgen”. Dokumentationen 
behöver överlag ses över och utökas.  
 
Uppföljning (2, uppfylls endast delvis). Förvaltningen genomför MAJ-bokslut som dock 
inte fullt ut uppfyller kraven på uppföljning av SAM. Arbetsmiljöronden följs upp årligen. 
Psykosociala elevärenden följs upp. Ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud rapporteras till 
nämnden. 
 
Bra arbetsmiljö (3, uppfylls acceptabelt). Medarbetare och elever upplever att de kan 
påverka sin arbetsmiljö. Medarbetare känner stöd från sin närmaste chef (rektor har stöd 
från servicechef och områdeschef, medarbetare känner stöd av rektor och sina kollegor, 
elever känner stöd av pedagoger). 
 
Inte tidskrävande (3, uppfylls acceptabelt). Idag avsätts stor del av tiden för 
arbetsmiljöarbetet till att lösa uppkomna arbetsmiljöproblem. På grund av avsaknad av 
rutiner och dokumentation läggs tid och engagemang på att skapa en egen lösning på 
problem. 
 
Följa gällande arbetsmiljölagstiftning (3, uppfylls acceptabelt). MAJ-dokumentationen 
uppfyller lagens krav med ett viktigt undantag att elevperspektivet saknas. I verksamheten 
finns dock elevperspektivet med. Författningens krav på uppföljning av SAM följs inte fullt 
ut. Dokumentation av fysiska risker som ska åtgärdas dokumenteras och det anges vem och 
när dessa åtgärder ska genomföras.  
 
Låg investeringskostnad (5, uppfylls helt). Att arbeta som förut kräver ingen investering, 
men är, i längden, inte kostnadseffektivt. 
 
Begripligt (tydliga sammanhang i arbetsmiljöarbetet ur teoretisk och praktisk synvinkel) (2, 
uppfylls endast delvis). Medarbetare känner inte till MAJ eller arbetsmiljöfrågornas 
koppling till balanserad styrning. Osäkerhet råder när det gäller medarbetare, elever och 
elevskyddsombudens arbetsmiljöuppgifter. Arbetsmiljöfrågornas forum (CAMK, Pk, ROS) 
är otydliga för de flesta medarbetarna. Det råder begreppsförvirring avseende bland annat 
rutin/handlingsplan, tillbud/olycksfall. 
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7.2.2 Lösningsförslag 1 och kravuppfyllelse 
Fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete (3, uppfylls acceptabelt). Arbeta som idag med 
det förebyggande arbetet kompletterat med ytterligare förbättringar som ingår i 
lösningsförslag 1 ger lösningen totalt sett en högre värdering avseende det förebyggande 
arbetet. 
 
Tydlig uppgiftsfördelning (4, uppfylls mycket väl.) Uppdatering av MAJ dokumentationen 
avseende uppgiftsfördelning kompletterat med arbetsmiljöuppgifter till medarbetare och 
elever. 
 
Psykosociala risker ska ingå i arbetsmiljöarbetet (3, uppfylls acceptabelt). En tydligare 
analys av resultatet från genomförda psykosociala riskbedömningar på organisationsnivå. 
 
Rutiner och dokumentation (2, uppfylls endast delvis). Definiera och särskilja begrepp till 
exempel rutin/handlingsplan eller tillbud/olycksfall. 
 
Uppföljning (3, uppfylls acceptabelt). MAJ-bokslut ska motsvara kraven i AFS 2001:1 om 
uppföljning av SAM. Resultatet från kartläggning av psykosociala risker ska analyseras på 
organisationsnivå.  
 
Bra arbetsmiljö (3, uppfylls acceptabelt). Lösningförslaget ger sammantaget en acceptabel 
uppfyllelse av kravet. 
 
Inte tidskrävande (3, uppfylls acceptabelt). Med denna lösning blir arbetsmiljöarbetets 
tidsåtgång acceptabelt. 
 
Följa gällande arbetsmiljölagstiftning (4, uppfylls mycket väl). MAJ-dokumentationen 
kompletteras med elevperspektivet. Lösningsförslaget ger en förbättrad sammantagen 
uppföljning. Lösningen innehåller krav på definition av begrepp och tydligare 
uppgiftsfördelning. Inkludera elevskyddsombuden i arbetsmiljöutbildningen . 
 
Låg investeringskostnad (5, uppfylls helt). Lösningsförslaget innebär små förändringar som 
inte kräver någon större investeringskostnad. 
 
Begripligt (tydliga sammanhang i arbetsmiljöarbetet ur teoretisk och praktisk synvinkel) (3, 
uppfylls acceptabelt). Definition av begrepp, fler rutiner, tydligare uppgiftsfördelning och 
utbildning av elevskyddsombud. 
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7.2.3 Lösningsförslag 2 och kravuppfyllelse 
Fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete (4, uppfylls mycket väl). Lösningen kräver 
systematisk reflektion och lärdom av inträffade händelser samt att i handling förändra 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Tydlig uppgiftsfördelning (5, uppfylls mycket väl). Uppdatering av MAJ dokumentationen 
avseende uppgiftsfördelning kompletterat med arbetsmiljöuppgifter till medarbetare och 
elever samt information om uppgiftsfördelning till medarbetare och elever. 
 
Psykosociala risker ska ingå i arbetsmiljöarbetet (4, uppfylls mycket väl). En tydligare 
analys av resultatet från genomförda psykosociala riskbedömningar på organisationsnivå 
kompletterat med en årlig rond innehållande psykosociala risker. 
 
Rutiner och dokumentation (4, uppfylls mycket väl). Definiera och särskilja begrepp till 
exempel rutin/handlingsplan eller tillbud/olycksfall. Ta fram dokumentmallar för innehållet 
i till exempel rutiner, handlingsplaner och tillbudsrapportering. Dessa ska finnas i MAJ. 
Dokumentera fler arbetsmiljörutiner. Integrera ledningssystemens dokumentation. 
 
Uppföljning (5, uppfylls helt). MAJ-bokslut ska motsvara kraven i AFS 2001:1 om 
uppföljning av SAM. Resultatet från kartläggning av psykosociala risker ska analyseras på 
organisationsnivå. Systematiskt reflektera, analysera och följa upp statistik och 
rapportering. Planera och systematisera intern revision av MAJ-arbetet. 
 
Bra arbetsmiljö (4, uppfylls mycket väl). Lösningens förslag ger sannolikt en sammantaget 
bättre total uppfyllelse av kravet. 
 
Inte tidskrävande (4, uppfylls mycket väl). Genom att arbeta enligt detta lösningsförslag 
effektiviseras arbetet och uppfyller mycket väl kravet på att inte vara tidskrävande. 
 
Följa gällande arbetsmiljölagstiftning (5, uppfylls helt). Elevperspektivet ska föras in i 
MAJ-dokumentationen och representanter för elevskyddsombud ska ges möjlighet att delta 
vid Personalkommitténs möten. Psykosociala risker ska ingå i årlig rond. Ytterligare 
förbättrad uppföljning genom att ta fram förslag på hur ohälsa och olycksfall kan 
förebyggas samt revision av MAJ-arbetet. Definiera begrepp och tydligare 
uppgiftsfördelning samt information till medarbetare och elever. Inkludera 
elevskyddsombuden i arbetsmiljöutbildningen.  
 
Låg investeringskostnad (4, uppfylls mycket väl). Viss kostnad för att integrera 
dokumentationen avseende idag existerande ledningssystem samt skapa ytterligare rutiner 
och dokumentation på arbetsmiljöområdet. Det uppstår även kostnader i samband med 
införandet av intern revision. 
 
Begripligt (tydliga sammanhang i arbetsmiljöarbetet ur teoretisk och praktisk synvinkel) (3, 
Uppfylls acceptabelt). Integrera dokumentationen av ledningssystemen, definition av 
begrepp, dokumentmallar, fler rutiner, tydligare uppgiftsfördelning och utbildning av 
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nämnd och elevskyddsombud. Elevskyddsombuden ska ges möjlighet att delta i 
Personalkommittén Bättre uppföljning ger en större begriplighet för de inblandade. 
 

7.2.4 Lösningsförslag 3 och kravuppfyllelse 
Fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete (5, uppfylls helt). Detta görs genom att 
systematiskt reflektera och ta lärdom av inträffade händelser och i handling förändra 
arbetsmiljöarbetet. Vidare genom att erbjuda samtliga medarbetare och elever 
arbetsmiljöutbildning kompletterat med benchmarking och extern revision av 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Tydlig uppgiftsfördelning (5, uppfylls helt). Uppdatering av MAJ dokumentationen 
avseende uppgiftsfördelning kompletterat med arbetsmiljöuppgifter till medarbetare och 
elever samt aktiv information om uppgiftsfördelning till medarbetare och elever. 
 
Psykosociala risker ska ingå i arbetsmiljöarbetet (5, uppfylls helt). En tydligare analys av 
resultatet från genomförda psykosociala riskbedömningar på organisationsnivå kompletterat 
med årlig rond för dessa frågor. Vidare innehåller lösningsförslaget krav på att rutin för 
kartläggning av psykosociala risker ska utarbetas. Psykosociala risker ska diskuteras på en 
neutral nivå liknande den för fysiska arbetsmiljörisker. 
 
Rutiner och dokumentation (5, uppfylls helt). Definiera och särskilja begrepp till exempel 
rutin/handlingsplan eller tillbud/olycksfall. Ta fram dokumentmallar för innehållet i till 
exempel rutiner, handlingsplaner och tillbudsrapportering. Dessa ska finnas i MAJ. 
Dokumentera fler arbetsmiljörutiner. Integrera ledningssystemens dokumentation samt 
skapa IT-stöd för dessa. Ledningen ska aktivt ställa krav på dokumentation och motivera 
medarbetarna samt ge förståelse till medarbetarna om dokumentationens betydelse.  
 
Uppföljning (5, uppfylls helt). MAJ-bokslut ska motsvara kraven i AFS 2001:1 om 
uppföljning av SAM. Resultatet från kartläggning av psykosociala risker ska analyseras på 
organisationsnivå. Systematiskt reflektera och analysera och följa upp statistik och 
rapportering. Planera och systematisera intern och extern revision av MAJ-arbetet. 
 
Bra arbetsmiljö (5, uppfylls helt). Lösningförslaget ger sammantaget hel uppfyllelse av 
kravet. 
 
Inte tidskrävande (4, uppfylls mycket väl). Genom att arbeta enligt detta lösningsförslag 
effektiviseras arbetet och uppfyller mycket väl kravet på att inte vara tidskrävande. 
 
Följa gällande arbetsmiljölagstiftning (5, uppfylls helt). MAJ-dokumentationen ska 
innehålla elevperspektivet. Elevskyddsombuden ska ges möjlighet att delta i 
Personalkommittén. Psykosociala risker ska ingå i den årliga ronden. Ytterligare förbättrad 
uppföljning genom att ta fram förslag på hur ohälsa och olycksfall kan förebyggas samt 
revision av MAJ-arbetet. Definiera begrepp och tydligare uppgiftsfördelning samt 
information till medarbetare och elever. Inkludera samtliga anställda i 
arbetsmiljöutbildningen.  
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Låg investeringskostnad (2, uppfylls endast delvis,) Mycket tid måste inledningsvis läggas 
på att göra ett gemensamt IT-stöd för ledningssystemen. Kostnader för till exempel 
externkonsult, programvara, licenser mm. Skapa ytterligare rutiner och dokumentation på 
arbetsmiljöområdet. Det uppstår även kostnader i samband med införandet benchmarking 
och extern revision. 
 
Begripligt (tydliga sammanhang i arbetsmiljöarbetet ur teoretisk och praktisk synvinkel) (5, 
uppfylls helt). Skapa ett gemensamt IT-stöd för ledningssystemen, integrera 
arbetsmiljöfrågor i balanserad styrning, definition av begrepp, dokumentmallar, fler rutiner, 
tydligare uppgiftsfördelning och utbildning av nämnd, ledning, medarbetare, elever och 
elevskyddsombud. Elevskyddsombuden ska ges möjlighet att delta i Personalkommittén. 
Genom att ledningen aktivt ställer krav på dokumentation och dess användning blir arbetet 
mer begripligt. Lösningsförslaget leder till bättre uppföljning som ger större begriplighet för 
de inblandade. 
 

7.3 Val av lösningsförslag 
Det lösningsförslag som förordas är lösningsförslag 2. Förslaget ger en total kravuppfyllelse 
på 85 procent vilket kan anses vara mycket bra och en stor förbättring gentemot nuläget (55 
procent). Vidare görs bedömningen att förvaltningen med små medel kan få ett betydligt 
bättre arbetsmiljöarbete än det nuläget och lösningsförslag 1 erbjuder. Förslaget leder till att 
förvaltningens arbetsmiljöarbete kan anses uppfylla arbetsmiljölagstiftningen i tillräcklig 
mån. Med denna lösning viktas lagkraven med 4 och 5, det vill säga mellan ”uppfylls 
mycket väl” och ”uppfylls helt”. Vidare erbjuder lösningen låg investeringskostnad samt 
tolkas inte vara tidskrävande.  
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8 Diskussion  

8.1 Resultat och lösningsdiskussion 
Sammantaget upplever författarna att förvaltningen och dess representanter från nämnd till 
elever har stort intresse för och engagemang i arbetsmiljöfrågor. Förvaltningen upplevs 
vilja utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Detta kan ses genom att de bland annat har utarbetat ett 
ledningssystem, MAJ, där arbetsmiljöområdet har en given plats. Dessutom upplevs att 
leningen har intentioner att tydligare föra in arbetsmiljöfrågor i det övergripande 
ledningssystemet, balanserade styrkort. Författarna anser att sammanlänkningen av 
ledningssystemen bör prioriteras. Detta för att en tydlig systemförståelse och ”känsla av 
sammanhang” ska kunna genomsyra organisationen (Nilsson, U, 2000, Antonovsky, A, 
1987). 
 
För att åstadkomma förbättringar i arbetsmiljöarbetet måste resurser i form av kunskap och 
tid tillsättas. Författarna ser att det är svårt att delta i arbetsmiljöarbetet om man saknar 
gemensam kunskap om vad som anses vara arbetsmiljöfrågor. Dagens arbetssätt där 
medarbetare och elever inte riktigt vet vad arbetsmiljörisker är eller hur riskbedömningar 
ska bedömas ger en svår och icke önskvärd situation. Den allmänna uppfattningen att 
arbetsmiljöfrågor är allmängods, det vill säga att alla har en uppfattning om vad dessa 
frågor innehåller, ger en mycket spridd syn på vad som är arbetsmiljö inom organisationen. 
Studien visar att någon anser att arbetsmiljöfrågor huvudsakligen innefattar fysiska risker 
medan andra anser att alla frågor som behandlas i verksamheten är arbetsmiljö.  
 
Vidare är det av yttersta vikt att i en politiskt styrd verksamhet skapa en systemförståelse 
hos alla berörda. Avsaknad av kunskap och ”känsla av sammanhang”(KASAM) kan leda 
till svårigheter att förstå och hantera olika arbetsmiljöfrågor (Antonovsky, A, 1987). 
Ledningen måste skapa förutsättningar för mer tid till reflektion och analys av 
arbetsmiljöarbetet samt skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet avseende 
arbetsmiljöarbetet. Detta är avgörande faktorer för att kunna skapa förutsättningar för ett 
systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete. Vidare är vikten av tid för uppföljning och 
reflektion en förutsättning för att driva SAM framåt.  
 
Den, enligt teorin, vanliga risken att arbetsmiljöfrågor placeras i en sidoorganisation, en så 
kallad ”sidovagn”, som utgör pådrivare på linjen kan inte ses i denna studie (Frick, K, 
1994). Studerat rektorsområde har lyckats med balansgången att nyttja sidoorganisationen 
till ett forum för arbetsmiljöfrågor utan att för den skull ta över beslutsansvaret från 
linjeorganisationen. Författarna ser dock att några få och mycket viktiga nyckelpersoner 
driver flera inom arbetsmiljöområdet viktiga uppgifter/frågor. Detta kombinerat med att 
dokumentation av rutiner och dylikt behöver förbättras ger en osäkerhet för om kompetens 
som idag finns i organisationen kommer att finns kvar i framtiden. Dagens arbetssätt leder 
till att kunskaper försvinner om nyckelpersoner slutar. Därför anser författarna att 
systematisk dokumentation av väsentliga arbetsmiljöfrågor bör prioriteras. 
 
Trots att uppgiftsfördelningen inom förvaltningen är oklart formulerad samt att ledarrollen i 
sig innehåller motstridiga krav samt rollkonflikter upplever inblandade yrkeskategorier 
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kontroll över sin situation. Det är främst rektors situation som är oroande med, som 
författarna tolkar, en mycket stor arbetsbelastning. Till detta kommer även deras egen 
uppfattning om att det är de som har allt ansvar för arbetsmiljön inom sin enhet. Resultatet 
från genomförda intervjuer visar att samtliga chefer, medarbetare och elever inom 
rektorsområdet känner ett stort stöd från sin närmaste chef eller mentor. Detta kan tolkas 
som att stöddimensionen påverkar och förbättrar krav-kontroll situationen. Detta är en 
förutsättning för att främst rektorer kan röra sig längre bort från det spända fältet i Krav-
Kontroll-Stödmodellen till fältet för aktivitet (Theorell, T, 2003). Vidare konstateras att ju 
närmare ledningen de intervjuade befinner sig känner de sig mer nöjd och upplever att de 
har kunskap och kontroll över processen. Symtomatiskt blir då att ju längre bort från 
makten de är desto svårare har de med kontrollaspekten, att förstå och kontrollera sin del i 
processer som går genom en stor organisation. Detta är ytterligare ett skäl till att skapa 
systemförståelse samt att ge arbetsmiljökunskap till alla. 
 
Den offentliga sektorn har en svår situation på grund av att regering och riksdag ställer krav 
på en ekonomi i balans. Kommuner och landsting måste inom två år balansera tidigare 
ekonomiska underskott i sin totala budget. Detta, från staten övergripande krav, påverkar 
övriga frågors möjlighet till utrymme inom verksamheten. Frågor rörande arbetsmiljö kan 
bli lidande på grund av att kostsamma arbetsmiljöåtgärder/investeringar kräver mer än två 
års bedrivande för att de ska ge mätbara resultat (Johansson, B, m fl 2004). Dessa, utifrån 
påtvingade, krav kan leda till att arbetsmiljöproblem förflyttas neråt i verksamheten och 
slutligen drabbar den enskilde medarbetaren. På detta sätt kan ett samhälls-, och 
organisationsproblem bli ett individproblem. Det finns dock en möjlighet att 
arbetsmiljöfrågor får en gynnsammare situation och prioriteras upp på kommunens 
dagordning, genom möjligheten för arbetsgivaren att minska sina kostnader för 
sjukfrånvaro, genom ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 

8.2 Metoddiskussion 
Kartläggningen av SAM inom förvaltningen har gjorts dels teoretiskt genom 
dokumentstudie och dels empiriskt genom intervjuer med representanter för nämnd, 
linjechefer, medarbetare och elever. Inledningsvis fanns tankar om att även komplettera 
studien med en enkät men på grund av uttalad enkättrötthet inom förvaltningen uteslöts 
detta. Denna metod har visat sig vara ett bra tillvägagångssätt eftersom teorin och praktiken 
kompletterar varandra och ger en god bild av förvaltningens arbetsmiljöarbete.  
 
Studerat rektorsområde anses av förvaltningsledningen kommit längst med SAM och var 
därför ett självklart val att undersöka. Medvetenhet finns om att undersökningens empiriska 
resultat inte kan generaliseras på övriga rektorsområden inom förvaltningen, men dock ge 
en fingervisning om hur SAM bedrivs.  
 
För att kunna göra uttalanden om hur SAM fungerar inom rektorsområdet har intervjuer 
gjorts med representanter för nämnd, linjechefer, medarbetare och elever. 
Arbetsmiljöuppgifter som enligt MAJ-dokumentationen åligger linjechef 1 har i den 
empiriska undersökningen visat sig utföras av den administrativa chefen (linjechef 2). 
Därför intervjuades även denne. Områdeschefen är ytterst ansvarig för verksamheten inom 
rektorsområdet och har personalansvar för rektorer, servicechef och elevvården. 
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I samråd med handledare på Luleå tekniska universitet beslutades att undersökningen skulle 
omfatta tre "spår" inom rektorsområdet. Detta för att ge en större tyngd till resultatet än vad 
endast ett "spår" skulle kunna ge. De tre spåren utgår ifrån två rektorer samt 
rektorsområdets servicechef. Val av rektorer gjordes utifrån behovet av att nå medarbetare 
och elever från förskoleklass till år 9. Valet att intervjua servicechefen gjordes utifrån 
författarnas önskemål om att nå så kallad ”övrig personal”. Den empiriska undersökningen 
kom att visa att vissa arbetsmiljöuppgifter som enligt MAJ-dokumentationen åligger 
områdeschef i själva verket utförs av servicechef, vilket visade på ytterligare skäl att 
intervjua denne.  
 
När det gäller urval av medarbetare så sköttes det av rektor, som valde ut enligt denne 
"lämpliga". En medvetenhet finns att detta kan innebära att dessa "lämpliga" urvals 
personer är mer insatta i arbetsmiljöfrågorna än medarbetarna generellt ute i verksamheten. 
Denna föreställning förstärks av att 3 av 14 intervjuade medarbetare var skyddsombud. Val 
av elevrepresentanter gjordes utifrån intervjuade pedagogers mentorskap, detta för att 
bibehålla "spårtanken". Vaktmästare och skolassistenter intervjuades utifrån servicechefens 
personalansvar för dessa yrkeskategorier. Representanter för elevvården intervjuades 
utifrån områdeschefens personalansvar.  
 
Efter att det empiriska materialet sammanställts skickades materialet ut till 
arbetsmiljösamordnare, områdeschef, servicechef och rektorer för granskning. Inga 
synpunkter på materialet inkom varav uppfattningen om intervjupersonernas uppgifter 
anses vara korrekt tolkade. 
 
Framtagna krav och lösningsförslag baserar sig på krav från lag och verksamhet. Viktning 
av lösningskrav och lösningsförslag är subjektiva och gjorda av författarna. Medvetenhet 
finns att resultatet i en liknande undersökning kan ge ett annat resultat. 
 

8.3 Avslutande diskussion 
Studien har i teoriavsnittet bland annat presenterat innehållet i SAM och MAJ. I dagsläget 
anser författarna att förvaltningen inte fullt ut lever upp till de krav som ställs enligt SAM. 
Lösningsförslag 2 ger undersökt förvaltning underlag och stöd i sitt fortsatta utvecklande av 
MAJ-arbetet. Om de föreslagna åtgärderna införs i arbetsmiljöarbetet kan förvaltningen 
anses uppfylla gällande lagkrav enligt SAM. Uppsatsens syfte och mål har härmed 
uppnåtts. 
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9 Rekommendation 
Författarna rekommenderar förvaltningen att genomföra följande åtgärder enligt nedan 
presenterad prioriteringsordning:  
 
Göra direkt (inom ett år): 

• Inkludera elever och elevskyddsombud i MAJ-dokumentationen. 
• Inför arbetsmiljöfrågor som en fast punkt på dagordningen vid olika 

samverkansforum, till exempel vid arbetsplatsträffar. 
• Reflektera, analysera och följ upp statistik och rapportering systematiskt. Till 

exempel sjukdom och tillbud, samt ge förslag på hur ohälsa och olycksfall kan 
förebyggas. 

• Definiera och särskilj begrepp som till exempel rutin/handlingsplan och 
tillbud/olycksfall. 

• Utarbeta dokumentmallar för innehållet i till exempel rutiner, handlingsplaner och 
tillbudsrapportering. För in dokumentmallarna i MAJ. 

• Förtydliga uppgiftsfördelningen. Anpassa uppgiftsfördelning enligt MAJ-
dokumentationen till verkligheten. Komplettera uppgiftsfördelningen i MAJ med 
arbetsmiljöuppgifter till medarbetare och elever. 

• Informera om uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter till medarbetare vid 
anställning eller förändring av befattning, samt årsvis till elever och 
elevskyddsombud. 

 
Göra på sikt (inom två år): 

• Dokumentera fler arbetsmiljörutiner till MAJ-dokumentationen. 
 
Utreda för att införa senare (inom fyra år): 

• Integrera dokumentationen av ledningssystemen; MAJ och balanserade styrkort. 
Detta kan till exempel göras genom att tydligare synliggöra arbetsmiljöområdet i 
förvaltningens balanserade styrkort. 

• Undersök de psykosociala riskerna som idag, till exempel genom hälsosamtal, 
medarbetarsamtal, och utvecklingssamtal, men komplettera med en årlig skyddsrond 
för de psykosociala riskerna. Lyft upp resultaten av undersökningarna till en 
tydligare analys och dokumentation på organisationsnivå. Med hjälp av resultatet 
från genomförda analyser kan förändringar genomföras. 

• Fortsätt med arbetsmiljöutbildning för chefer, samt komplettera med utbildning till 
nämnd och elevskyddsombud. 

• Anpassa MAJ-bokslutet så att det motsvarar kraven om uppföljning av SAM. 
Bokslutet bör följa upp; policy, riskbedömning, åtgärder, handlingsplaner, 
uppföljningar, uppgiftsfördelning, rutiner, samverkan, dokumentation och resurser. 

• Planera och systematisera intern revision av MAJ-arbetet. Revisionen kan utföras 
mellan arbetslag, enheter, rektorsområden och/eller förvaltningar. Revisionen kan 
ha årliga teman så som ergonomi, ljud, ventilation eller psykosociala risker. 

 
Genom att följa ovanstående rekommendationer kan MAJ-arbetet bli ett lyckat SAM-
arbete! 
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Bilaga 2, Intervjuordning 

Intervjuordning  
 
Nr Datum Namn Befattning  
1 2005-10-04 Linjechef 3 Rektor  
2 2005-10-14 Linjechef 3 Rekrot  
3 2005-10-24 Medarbetare Matte/No/SO  
4 o 5 2005-10-24 Elever år 2 (2 st)   
6 2005-10-24 Medarbetare Klasslärare år 2  
7 2005-10-25 Medarbetare Kurator   
8 2005-10-25 Medarbetare SO  
9 2005-10-25 Medarbetare Sy  
10 2005-10-26 Elevskyddsombud 

år 8 
  

11 12 2005-10-26 Elever år 5 (2st)   
13 2005-10-26 Medarbetare Textil/ledningsresurs  
14 o 15 2005-10-26 Elever år 6 (2 st)   
16 2005-10-26 Medarbetare Klasslärare år 6  
17 2005-10-31 Medarbetare Speclärare/SO  
18 2005-11-01 Medarbetare Skolassistent  
19 2005-11-01 Medarbetare Skolassistent   
20 2005-11-01 Linjechef 1 Förvaltningschef  
21 2005-11-02 Medarbetare Vaktmästare   
22 2005-11-02 Medarbetare Vaktmästare  
23 2005-11-03 Medarbetare  HSO  
24 2005-11-04 Medarbetare MAJ-samordnare   
25 2005-11-04 Representant Nämndsordförande  
26 2005-11-07 Linjechef 2 Områdeschef  
27 2005-11-07 Linjechef 3 Servicechef  
28 2005-11-08 Medarbetare SSK  
29 2005-11-08 Medarbetare SSK  
30 2005-11-18 Representant kommunhälsan  
31 2005-11-23 Linjechef 2 Admchef  
32 2005-11-25 Representant AMV  
 


















