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Abstract 

 A work environment affects all employees at the same time as humans have an affect on 

the workplace. One is a part of it but also a part of making it change. All these points 

contribute to making work environment a complex topic, the knowledge and the attention 

concerning working environment issues have increased. Recent year’s discussions and 

debates regarding work environment have led us to write this essay about the work 

environment at the university college of Borås. The purpose of this study is to describe 

and identify the work environment program and how it is organized, communicated and 

how the teachers feel about their work environment. The study is based on a qualitative 

and quantitative method. The qualitative method is based on interviews conducted on 

safety officers while the quantitative method was based on survey conducted on the 

teachers. The result of the essay shows both positive things such as an organized work 

environment program but also negative things such as the teachers psychological work 

environment which include for example stress and an uneven allocation of work. The 

conclusion shows that the work environment works well but that they are several 

weaknesses in the teachers psychological work environment. 
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II 

Sammanfattning 

En arbetsmiljö påverkar alla anställda samtidigt som människor påverkar arbetsplatsen. 

Man är en del av den samtidigt som man också kan förändra den.  Allt det här bidrar till 

att arbetsmiljö blir ett komplext ämne, kunskaperna men också uppmärksamheten kring 

arbetsmiljöfrågor har ökat. De senaste årens debatter och diskussioner ledde oss till att 

skriva den här studien om arbetsmiljön på Högskolan i Borås. Syftet med studien är att 

beskriva och identifiera hur arbetsmiljöarbetet på Högskolan i Borås är organiserat, 

kommunicerat samt hur lärarkåren upplever arbetsmiljön. Studien baserar sig på en 

kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa bygger på intervjuer med 

skyddsombuden på skolan medan den kvantitativa metoden bygger på en 

enkätundersökning genomförd på lärarna. Fallstudiens resultat visar både positiva sidor 

som ett organiserat arbetsmiljöarbete men också negativa sidor i lärarnas psykiska 

arbetsmiljö med stress och ojämn arbetsfördelning som framträdande faktorer. Slutsatsen 

visar att arbetsmiljön fungerar bra, men att brister förekommer i framförallt lärarnas 

psykiska arbetsmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  

Högskolan i Borås, Skyddsombud, Lärare, (LAK) = Lokal arbetsmiljö kommitté, 

Institution, Fysisk arbetsmiljö, Psykisk arbetsmiljö 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrundsbeskrivning om varför arbetsmiljön är viktig och 

vilka brister som den har. Vi redogör också för forskningsfrågorna, syftet och uppsatsens 

disposition.  

1.1  Bakgrund 

Som managementstuderande är vi medvetna om ledarskapets betydelse. Ett skickligt ledarskap 

för inte bara med sig lönsamhet utan det ger också människorna i verksamheten möjligheten att 

växa. Men vilken betydelse har verksamhetens arbetsmiljö för arbetarna? Det är en av frågorna vi 

ställer oss och söker svar på. 

 

Många människor är direkt inblandade i arbetsmiljön, alla som jobbar på en arbetsplats är på 

något sätt inblandade i det. Allt på arbetsplatsen ingår i vad som ses som arbetsmiljö och blir 

därför intressant att titta på, hur omgivningen påverkar individen och dennes förmåga att utföra 

arbetet. Arbetsmiljöns påverkan gör det till ett debatterat ämne i samhället. Den väcker många 

åsikter och känslor hos berörda men också hos de som inte är berörda. Det är helt klart ett ämne 

som människor engagerar sig i eller blir engagerade av när problem uppstår, man kan säga att det 

berör alla. 

 

De senaste årens debatter och diskussioner om skolan har inte bara handlat om försämrade betyg, 

mobbning eller obehöriga lärare utan också arbetsmiljön. Högskolorna och universiteten i 

Sverige har också hamnat under luppen för granskning, där man har upptäckt brister och fel inom 

olika områden. Hur kan våra lärosäten runt om i landet ha sådana brister? Lärarnas situation har 

debatterats, Göteborgs-Posten [30/11-05] rapporterade om allvarliga arbetsmiljöproblem vid 

företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg som presenterades i en 

rapport. Den beskrev att personal utsattes för elimineringsmekanismer i arbetet som innebar 

exempelvis negativ handledning, hot och att möjligheten till att undervisa togs bort. Högskolorna 

och universiteten utexaminerar varje år tusentals studenter som ska ta sina första steg mot 

arbetslivet, utbildas dessa av lärare som arbetar i en dålig arbetsmiljö? Statistiska centralbyrån
1
 

presenterade våren 2002 en studie om arbetsmiljön för de anställda vid svenska universitet och 

högskolor. Där framkom brister som hög arbetsbelastning, stress och obalans mellan privatliv och 

arbetsliv bland de anställda. Dem här anmärkningarna uppfattar vi som allvarliga och bör också 

tas med största allvar. Arbetsmiljön borde vara en prioriterad fråga på högskolornas och 

universitetens agenda.  

 

Ämnet har också engagerat fackförbund. I en debattartikel i Norrbottens Kuriren [3/4-11] 

besvarar Ewa-May Hedenström debatten om att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet 

befinner sig i kamp mellan varandra. Detta exempel visar en annan sida av debatten, att 

arbetsmiljö berör parter och människor från flera segment gör det till ett ämne innehållande flera 

perspektiv som blir intressant att studera. Debatten har flera sidor precis, när angränsande ämnen 

eller frågor till arbetsmiljö diskuteras förstärks även bilden av arbetsmiljö. 

Bristerna i arbetsmiljön får inte bara de enskilda högskolorna eller Högskoleverket att ses som 

ansvariga utan också samhället i helhet. Högskolorna och universiteten är viktiga institutioner 

                                                 
1
 http://www.scb.se/statistik/AM/AA9999/2000I02/AMFT02.1.pdf [2011-05-03] 
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som involverar många människor på ett eller annat sätt. De förväntas ha en bättre kontroll över 

den egna arbetsmiljön och de anställdas påverkan av den. Konsekvenserna av en försämrad 

arbetsmiljö kan påverka de anställdas hälsa på kort eller lång sikt. Enligt Veckobladet (Nr 8 2007) 

från Högskolan i Borås har Arbetsmiljöverket upptäckt flera brister i arbetsmiljön under en 

inspektion. Det är intressant att studera hur olika faktorer inom arbetsmiljön på högskolan i Borås 

ser ut, särskilt intresseväckande är det då vi själva snart ska utexamineras från denna högskola. 

Hur fungerar högskolans arbetsmiljöarbete och vilka arbetsmiljöproblem finns? Det finns många 

frågor som vi vill ska bli besvarade, därmed blir studien ett försök till att förstå arbetsmiljön och 

de problem som finns. Vi tycker det är viktigt av orsaken att arbetsmiljön är något som alltid 

kommer påverka oss på våra arbetsplatser när vi snart ska ut i arbetslivet. 

1.3  Problemformulering 

Arbetsmiljö påverkar de flesta människorna på sin arbetsplats. De svenska universiteten och 

högskolorna har flera arbetsmiljöproblem och därför blir organiseringen av arbetsmiljöarbetet 

viktigt, ett organiserat arbetsmiljöarbete kan motverka bristerna på ett bättre sätt. Vår 

forskningsfråga är; Hur högskolan i Borås olika institutioner arbetar med organiseringen av sitt 

arbetsmiljöarbete och finns det skillnader mellan arbetssätten? Samt ett delproblem; Hur upplever 

lärarna att den fysiska och psykiska arbetsmiljön fungerar på deras arbetsplats? 

1.4  Syfte 

Syftet med studien är att identifiera och beskriva hur arbetsmiljöarbetet vid de olika 

institutionerna på Högskolan i Borås är organiserat, kommunicerat och vilka skillnader man har i 

arbetsmiljöarbetet och därtill också hur lärarkåren upplever arbetsmiljön. Ambitionen är att förstå 

arbetsmiljöarbetet på Högskolan i Borås på institutionsnivå och den centrala nivån.  

1.5  Uppsatsens disposition 

I kapitel två följer en beskrivning av fallstudiens referensram, kapitlet tar upp de största 

faktorerna inom arbetsmiljön och är uppdelat i den fysiska & psykiska arbetsmiljön. Det 

presenteras utifrån ett antal perspektiv innan den avslutas med en sammanfattande modell över 

referensramen. Därefter i kapitel tre följer den metoden som har använts för uppsatsen, en 

förstudie har genomförts för att underlätta genomförandet med undersökningsgruppen på 40 

lärare och dem fem institutionernas skyddsombuds medverkan, och hur själva intervjuerna och 

enkäterna genomfördes. Samt problemen som har uppstått i samband med metodvalen. Det fjärde 

kapitlet redovisar resultatet av intervjuerna med skyddsombuden, deras svar delas in i 

tematiseringar för att underlätta hanteringen av svaren och få en bättre överblick över svaren, i 

slutet finns en diskussion av tankarna från skyddsombudens syn på arbetsmiljön. Det 

nästkommande kapitlet (kapitel fem) inleds med en presentation av lärarnas syn på arbetsmiljön, 

tabeller finns för varje institutions svar och jämförelser för de stora skillnaderna mellan 

institutionerna. De öppna frågorna presenteras under varje tabell och avslutningsvis presenteras 

en allmän diskussion om de stängda och öppna enkätfrågorna. Detta material från kapitel fyra och 

fem analyseras och diskuteras i det sjätte kapitlet mot den teoretiska referensramen där vi drar 

slutsatsen av helheten på högskolan i Borås. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning.  
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2 Referensram 
Kapitlet innehåller litteraturböcker och artiklar som är relevanta för studien. Den relevanta 

litteraturen kommer att samlas in genom böcker lånade huvudsakligen från högskolans bibliotek 

och Göteborgs statsbibliotek samt forskningsartiklar på internet. Vi redogör för vilka faktorer 

som är viktiga för arbetsmiljön som t.ex. fysiska och psykiska. Med hjälp av böckerna och 

artiklarna har vi skapat oss en teoretisk referensram som hjälper oss att kunna se faktorer som 

påverkar arbetsmiljön. 

2.1  Iseskogs definition av arbetsmiljö 

Enligt Iseskog (2010, s. 7- 11) kan begreppet arbetsmiljö förklaras som ”summan” av fysiska, 

psykiska och sociala upplevelser som arbetstagaren har i sitt arbete. Dessa upplevelser skapas 

eller formas av teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation. Iseskog sammanfattar arbetsmiljö 

genom följande figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Modifierad version av “ Iseskogs arbetsmiljömodell” 

Iseskog, T. (2010, s 8) 

 

Med tekniken avser man maskiner, apparater, redskap, verktyg, lokaler och så vidare. Tekniken 

påverkar alla medmänniskor i någon fysisk bemärkelse, exempelvis kan stolen som man sitter på 

få en inverkan på ryggen. I industriella miljöer som fabriker är maskiner, buller och 

ventilationssystem mycket tydliga faktorer. Tekniken kan också påverka människan psykiskt. 

Okunskap och osäkerhet gentemot teknik kan skapa negativ stress eller rädsla vilket kan resultera 

i ohälsa.  

 

Arbetsinnehåll avser arbetsuppgifternas innehåll och form. Om arbetsuppgifterna är monotona 

och utförs på ett monotont sätt påverkar det i regel människan på ett negativt sätt. Kan 

arbetsuppgifterna utföras på ett varierat sätt, är det i flesta fall positivt. Arbetsuppgifterna 

påverkar människan både fysiskt och psykiskt där monotont arbete kan skapa förslitningsskador 

eller negativ stress. Arbetsinnehållet kan också påverka en person socialt. Om arbetstagare har ett 

Upplevelser 
som är 
fysiska, 

psykiska och 
sociala

Teknik

Arbetsinnehåll

Arbetsorganisation
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arbete med flera sociala kontakter kan personen drabbas av en ”social överdos” medan en 

arbetstagare med få sociala kontakter kan känna ”social underdos”. Den sociala dos som 

människan möts av på sitt arbete påverkar individens förmåga att fungera socialt, till och med 

utanför arbetstid. 

 

Arbetsorganisation syftar på hur arbetet styrs utifrån individens perspektiv. Det handlar om vilka 

möjligheter individen har att påverka, vad han eller hon ska göra. När han eller hon ska utföra 

arbetet och hur det skall utföras. En arbetsorganisation som är oflexibel kan öka de fysiska 

skadorna som belastningsskador medan psykiska arbetsupplevelsen kan orsaka negativ stress. 

Iseskog menar vidare att begreppet arbetsmiljö omfattar upplevelser som är fysiska, psykiska och 

sociala. Dessa upplevelser formas av den teknik som används i en verksamhet, arbetstagarens 

arbetsinnehåll och den arbetsorganisation som tillämpas på arbetsplatsen. Vår arbetsmiljö är den 

samlade bilden av hur teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisationen påverkar människor. 

2.2  Psykisk arbetsmiljö 

Enligt (Gard 1999) avser begreppet psykosocial arbetsmiljö samspelet mellan individen och den 

omgivande miljön. Människor påverkas av sin arbetsmiljö men är på samma gång en del av den 

och kan förändra arbetsmiljön. Gard hävdar vidare att det finns tre väsentliga kriterier för ett bra 

arbete ur ett psykosocialt perspektiv. Det första kriteriet är att arbetet skall vara kvalificerat, det 

innebär att arbetet ska innehålla ett kvalificerat kunskapsinnehåll och en rimlig grad av 

självbestämmande. Det andra kriteriet är att arbetet ska innebära socialt samspel i form av 

samarbete eller social kontakt, det tredje kriteriet handlar om en grundläggande trygghet i fysisk, 

materiell och känslomässig bemärkelse.  

  

Edling, Eriksson, Nordberg & Nordberg (2003, s. 16) förklarar att dagens arbetsmiljödiskussion i 

stor utsträckning kretsar kring psykosociala faktorer och deras betydelse för välbefinnande, 

sjukfrånvaro och sjukdom. Arbetsorganisationen och arbetstagarens egen möjlighet att påverka 

sitt arbete är av betydelse vid bedömandet av arbetsstress eller risken för att insjukna i olika 

sjukdomar. Det är också viktigt att kartlägga arbetets betydelse för uppkomsten av hjärt-

kärlsjukdomar då denna sjukdomstyp utgör den huvudsakliga döds- och sjukdomsorsaken hos 

den arbetande befolkningen.  

2.3  Psykosociala faktorer 

Stress är en välkänd psykosocial faktor och en vanlig orsak till många sjukdomsbesvär. 

(Karolinska institutet i Stockholm (KI) 2009) har gjort en undersökning om stress i arbetet, man 

menar att stressen har ökat markant under de senaste åren. Det är den vanligaste orsaken till 

arbetsrelaterade besvär bland kvinnor och den näst vanligaste bland män. Eklöf, M.(2006) 

förklarar att den psykosociala miljön, som förhållanden i människors omgivning och kultur, är av 

betydelse för den psykiska hälsan och utvecklingen. Den belastning vår förmåga inte klarar av att 

hantera förs vidare till individens känslor.  
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Vidare menar Eklöf att den stressiga miljön med hårda krav i slutändan kan bryta ner en 

människa eftersom det är en påfrestning. Återhämtning och vila är viktigt för människans 

mentala hälsa. Den sociala tillvaron utanför arbetet är en viktig del, man menar att problem på 

fritiden kan hindra hanteringen av belastningar på arbetet. 

 

Gard (1999) nämner att bristande självbestämmande eller egenkontroll är en faktor som påverkar 

den psykosociala arbetsmiljön. Om de psykosociala kraven ökar samtidigt som 

självbestämmandet minskar kan det ge upphov till ökad stress som i sin tur kan påverka den inre 

muskelmiljön och risken för belastningsskador. Zanderin (2005, s. 157) skriver att förebyggandet 

av stress är viktigt, det finns tre kriterier som är viktiga till förebyggande av stress. För det första 

att kunna framföra klagomål som sedan reds ut i snabb takt. Det andra är möjligheten till att 

kunna påverka beslut i arbetet, och för det tredje att det ska finnas tid till att kunna utföra arbetet 

tillfredställande.  

 

Gard (1999) definierar egenkontroll som makt eller inflytande över arbetssituationen som kan 

utövas på olika nivåer och aspekter i arbetet. Vidare nämns att arbetsorganisatoriska faktorer som 

exempelvis struktur, arbetsklimat och möjligheten till konstruktiv feedback påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön. Psykosociala belastningar kan delas in efter sitt förlopp i tre 

kategorier, statisk överbelastning eller kronisk stress, dynamisk överbelastning eller 

förändringsstress samt episodisk hyperbelastning och traumatisk stress. Vidare menar Gard att 

det idag finns en stor kunskap om faktorer i arbetsmiljön som leder till risk för besvär och 

sjukdomar i rörelseapparaten. En sådan faktor är brist på arbetstillfredsställelse som kan påverka 

uppkomsten av sjukdomar i rörelseapparaten, med rörelseapparaten menar man människans 

kropp. Olika studier visar signifikanta samband mellan bristande arbetstillfredsställelse och ökade 

besvär från rörelseapparaten. En annan faktor är för lite variation i arbetsinnehållet vilket också 

kan ha samband med ökad besvärsfrekvens från rörelseapparaten. Arbetstagaren bör ha ett 

arbetsinnehåll som ger denne möjlighet till lärande, utveckling och omväxling i arbetet.  

2.4  Psykisk arbetsmiljö i skolan 

Skolan har positiva sidor som arbetsglädje, ansvar och trivsel. Det är exempel på innehåll som är 

viktiga för att en fungerande arbetsmiljö ska finnas enligt Kindenberg (2005). Men arbetsmiljön 

har också sina baksidor, det psykosociala arbetsmiljöproblemet har ökat i skolorna under 1990- 

talet. Lärarna är en av de yrkesgrupperna med flest långtidssjukskrivningar orsakade av stress. 

För att kunna uppnå en god och bra arbetsmiljö är det väsentliga vissa givna aspekter i 

arbetsmiljölagen, arbetsmiljön skall förbättras i takt med utvecklingen och möjligheterna. Det är 

också viktigt att kraven inte är orimliga i förhållande till det resultat som kan uppnås. Vid 

orimliga krav kan arbetsmiljön påverka de anställda, stressen kan bli för mycket som gör att 

arbetet inte kan fullföljas på bästa möjliga sätt (Rimsten 2004, ss.125-126). 

 

Enligt Kindenberg (2005, s 36-39) lyfter lärarna ofta fram stress som orsakats av tidsbrist som en 

faktor. Lärarna är en av de yrkesgrupper som oftast hävdar att de måste ta med sig arbetet hem, 

arbeta över eller hoppa över lunchen för att tiden inte räcker till. Återhämtningen påverkas och 

man klagar över sömnproblem, generellt uttrycker man känslan av att aldrig riktigt bli färdig. 

Lärarna saknar tid till reflektion, stöd från ledning men också inflytande. De anser ändå att de har 

stora möjligheter att påverka utbildningen och den pedagogiska verksamheten medan skolmiljön 

och regler är svårare att påverka. 
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2.5  Fysisk arbetsmiljö 

Hultgren(1990,s.8-9) menar att den tekniska utvecklingen inneburit en ökad mekanisering och 

automatisering, många fysiska tunga arbeten har ersatts av lättare. Arbetsmoment som är 

kortvariga, ensidiga och ständigt upprepande leder till belastningsskador på grund av lokal 

ansträngning av små muskelgrupper. Det har också en psykisk belastning då arbetet inte alltid 

upplevs som meningsfullt.  

 

Arbetsmiljöverket
2
 förklarar att den fysiska utformningen kan vara grunden för psykisk 

påfrestning. Innehållet i den fysiska delen är varierande från hur lokaler och inredningen ser ut 

till buller och farliga maskiner. Både den fysiska och psykiska delen hör ihop, inom det fysiska 

kan man känna press vid hantering av farliga maskiner som ger upphov till rädsla, därmed kan 

också den psykiska påverkas.  

 

Dålig luft är ett av skolans vanligaste fysiska arbetsmiljöproblem. För att motverka det behövs 

bra ventilationer som håller ner luftföroreningarna i ett rum. Kindenberg menar att även om 

ventilationen fungerar behöver det inte vara tillräckligt då flera personer vistas i rummet 

samtidigt. Dåliga ventilationer får konsekvenser, dels kan man bli trött men också okoncentrerad. 

En annan del som måste anpassas i ett rum är temperaturen som bör ligga på mellan 20-22 

grader. Om rummet är för kallt eller för varmt kan koncentrationen och prestationen påverkas 

negativt. Vidare påpekar hon att buller är en av de största orsakerna till prestationsförsämring på 

flera sätt. Ur ett skolperspektiv kan man konstatera att lärandets känsliga process påverkas, de 

blir trötta och därtill även okoncentrerade (Kindberg 2005, ss 84-85). Zanderin (2005, s.106) 

menar att man bör sträva efter att först och främst åtgärda bullerbekämpningen genom att ta bort 

eller minska bullret vid källan, hindra eller minska spridningen av bullret och slutligen använda 

personliga hörselskydd. Rummets geometri, storlek, väggarnas konstruktion och väggmaterial har 

betydelse för var ljudnivån kommer ifrån. Kindenberg (2005, s. 74) hävdar att helhetstänkande är 

viktigt, exempelvis som skolbyggnaden för att kunna skapa en god arbetsmiljö. 

 

Ergonomi definieras i Nationalencyklopedin
3
 (2011, april 4) som en viktig faktor i den fysiska 

arbetsmiljön. Begreppet härmstammar från de två grekiska orden ergon vilket betyder arbete och 

nomi vilket betyder kunskap. Begreppet översätts därför till läran om människan i arbete eller 

samspelet mellan människan och redskapen. Hultgren (1990, s. 8) menar att god arbetsanpassning 

kan skapas på två sätt. Dels kan man anpassa arbetet efter människan så att arbetsplatsen 

utformas efter funktion och kroppsbyggnad eller genom noggrant yrkesvägledning, placering och 

utbildning. 

 

Gard & Odenrick (1999) beskriver att man först inom belastningsergonomin arbetade med att 

minska belastningen i fysiskt tunga arbeten inom exempelvis jord- och skogsbruket.  Efterhand 

riktades intresset mot de fysiska belastningsproblemen i den växande tillverkningsindustrin. 

Fortsättningsvis har det förändrade belastningsmönstret ersatts med ensidiga lokala belastningar 

på enskilda muskler jämfört med en tidigare hög total belastning. Genom den förändrade 

belastningen och det ökade användandet av maskiner har människans roll i produktionen blivit 

mer att övervaka och styra processen. Belastningsergonomiska orsaker och problem kan ligga på 

organisatoriska nivåer, i en analys av belastningsergonomiska problem är det väsentligt att 

                                                 
2
 Arbetsmiljöverket: http://arbetsmiljoverket.se/teman/stress/psykosociala/fysiska/  [ 2011/04/14]  

3
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/ergonomi [2011/04/12] 

http://www.ne.se/lang/ergonomi
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identifiera orsaker och lösningar på rätt nivå. Fyra olika nivåer kan identifieras, politisk-

samhällelig-kulturell-ekonomisk nivå, arbetsorganisatorisk nivå, gruppnivå och individuell nivå.  

På den första nivån i analysen kan politiska beslut och snabba omprioriteringar påverka 

ergonomin till exempel kostnader för förändringsarbete. Kulturella synsätt kan påverka valet av 

arbetsplatsutformning medan samhälleliga normer och ekonomiska förutsättningar förändras i 

samhället. Den arbetsorganisatoriska nivån innehåller faktorer som produktionsmål och typen av 

ledarskap. På gruppnivå är arbetsinnehåll, arbetstrivsel och lärande viktiga faktorer. Individnivån 

består av faktorer som ålder och kön som påverkar belastningsutformningen.  

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM 2011) innebär att verksamheten på ett systematiskt sätt 

planerar, lägger upp och genomför arbetet. Arbetsmiljöverket (AV 2011) definierar SAM i § 2 

som;  

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter 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. 

 

Enligt Zanderin (2005, s. 19) är Arbetsmiljölagen(AML) en målinriktad ramlag som innehåller 

flera olika kapitel om arbetsmiljöns beskaffenhet. Lagens utformning som en ramlag gör den 

därför till en lag av mer övergripande karaktär, därför har AML kompletterats och konkretiserats 

genom arbetsmiljöförordningen(AMS). AMS tar huvudsakligen upp skyddsorganisationen ur 

olika aspekter men också AV:s rättigheter att utfärda föreskrifter och anmälan av arbetsskada är 

andra exempel.  

 

CSR är förkortningen för Corporate Social Responsibility. Det är en metod eller modell över hur 

företag men också ideella organisationer, kommuner och landsting skall uppnå en 

hållbarhetsredovisning. Organisationen (World Business Council for Sustainable Development 

CSR 2011
4
) definierar begreppet på följande sätt:  

 

Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to 

behave ethically and contribute to economic development while improving the 

quality of life of the workforce and their families as well as of the local 

community and society at large. 

 

Drygt 3000 företag använder idag Global Compacts tio principer om ett ansvarsfullt företagande, 

med CSR arbetet som utgångspunkt.  

Genom denna förbindelse har dessa företag också godkänt att redovisa resultaten av arbetet i en 

”Communication on progress”, det vill säga i en CSR- eller hållbarhetsredovisning. Enligt 

författarna är det utom varje tvivel att företagsetik och varumärkesarbete är värdepåverkande. 

Företagsledningar och styrelser uppfattar inte alltid frågor som bolagsstyrning, miljö- och socialt 

ansvar i tid. De menar att det nu är tid att ställa krav på ledarmöter i valberedningar och styrelser 

för att uppnå en hållbar affärsutveckling. Man menar att flerdimensionell kompetens är nyckeln 

till framgång i de flesta verksamheter. (Larsson & Ljungdahl 2008, ss. 13-15) 

                                                 
4
 http://www.mallenbaker.net/csr/definition.php [ 2011-05-12] 
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Fackförbundet SKTF
5
 (2011) förklarar att arbetsmiljön är ett brett och djupt ämne. De anställda 

påverkas av en mängd faktorer. Dit hör fysiska arbetsmiljöfaktorer som lokaler, utrustning, 

arbetsredskap, kemikalier men också psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer.  

 

Figuren nedan illustrerar de viktiga faktorer som har tagits upp om den psykiska och den fysiska 

arbetsmiljön. Modellen används för att strukturera arbetet och faktorerna kommer att diskuteras 

längre fram i undersökningens olika diskussioner och slutsatsen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
5
 https://www.sktf.se/Templates/Page.aspx?id=4932 [ 2011-05-10] 
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3 Metod 
I metod kapitlet beskriver vi de metoder som har använts för genomförandet av uppsatsen. Vi 

redogör för uppsatsens undersökningsgrupp, genomförandet av intervjuer och enkäter. Kapitlet 

avslutas med kommentarer kring bortfall och felkällor som metoderna har fört med sig. 

3.1  Val av metod 

Enligt Nyberg, R. (2000, s. 100) är syftet med en kvantitativ ansats att mäta och förklara det 

studerade fenomenet. Den insamlade informationen omvandlas till siffror för att analyseras och 

skapa en mätbarhet. Med den kvantitativa ansatsen utfördes enkätundersökning av 

institutionerna. Frågorna utformades på ett enkelt och klart sätt för att undvika missförstånd för 

respondenterna, men också för att få fram svar som besvarar vårt syfte så bra som möjligt. Med 

hjälp av enkätundersökningen har data analyserats, därmed kan man se om likheter eller 

skillnader förekommer mellan institutionerna. Metoden innebär att det eventuellt kan tillkomma 

bortfall om alla inte svarar på undersökningen, även fast 5-10 procent inte svarar kan resultatet 

trots allt generaliseras med ganska stort förtroende. 

Johannessen & Tufte (2002) s.21 menar att avsikten med en kvalitativ ansats är att få fram fylliga 

beskrivningar. De kvalitativa ansatserna kännetecknas av så kallad kvalitativ eller ”mjuka” data. 

Mjuk data består oftast av kortare eller längre texter som man bearbetar, tolkar och skapar en 

överförbarhet för. Ambitionen var att använda den kvalitativa metoden till att göra intervjuer med 

skyddsombuden på Högskolan i Borås. Med djupare intervjuer kan kvantitativa data kompletteras 

på en djupare nivå. Författarna menar att kvantitativa och kvalitativa metoder inte är oförenliga. 

En metodtriangulering betyder att man ser på ett fenomen utifrån flera perspektiv. Olika metoder 

används för att samla in och analysera data. Kvalitativa och kvantitativa ansatser kan kombineras 

på tre olika sätt varav en av dessa är att kvalitativa undersökningar används parallellt med de 

kvantitativa undersökningarna vilket vi gjorde i vår undersökning.  

3.2  Undersökningsgrupp 

Fokuseringen var på skyddsombuden och lärarna, skyddsombudens roll som representanter för 

arbetsgivaren, arbetsmiljöarbetet och deras praktiska arbete med det. Lärarnas viktiga roll i 

verksamheten och som arbetstagare gjorde de till en urvalsgrupp. Undersökningsgruppen bestod 

av sex stycken skyddsombud, en från varje institution. Lärarnas sammanlagda grupp bestod av 48 

stycken respondenter varav åtta stycken från varje institution valdes ut 

3.3   Förstudie 

Innan intervjuerna och enkäterna utformades gjordes en förstudie i form av en intervju i syfte att 

bredda referensramen och få fram relevanta intervju och enkätfrågor. Intervjun genomfördes på 

en personalhandläggare från personalavdelningen på högskolan. Denna personalhandläggare har 

hand om personal och arbetsmiljöfrågor och så vidare. Personen valdes eftersom denne är insatt i 

arbetsmiljöproblemen. Personen kontaktades via mejl och därefter bestämdes en tid, informanten 

valde sitt egna kontor som plats och fick frågorna i förväg. Genom att respondenten fick frågorna 

i förväg gavs den tid till att vara mer förberedd för intervjun och därmed kunde svaren bli mer 

korrekta. Att respondenten valde sitt egna kontor som plats gjorde att intervjun kunde 

genomföras i en bekväm miljö för den intervjuade. Förstudien var både nyttig och 

informationsrik, den hjälpte till att förberedda de rätta enkätfrågorna samtidigt som den bidrog 
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med kunskap till ämnet i framförallt den psykiska arbetsmiljön som exempelvis relationer och 

engagemang men också den fysiska om ergonomi.  

3.4  Genomförande av intervjuer  

Kontakt togs med skyddsombuden på de olika institutionerna, vilket gav totalt sex skyddsombud. 

Efter samtal bokades en tid för intervjuerna. Skyddsombuden fick möjlighet att välja en plats där 

de kunde känna sig trygga och på eget initiativ valde de sina egna kontor som intervjuplats. 

Intervjuerna som genomfördes var av semi- strukturerad karaktär, ordningen av frågorna 

fastställdes i förväg. Skyddsombuden fick informationen om de ville ha frågorna i förväg och 

samma frågor ställdes till samtliga informanter. Valet av plats och att frågorna gavs i förväg tror 

vi gav studien ett bättre resultat. Utfallet tror vi gav betydligt bättre svar då skyddsombuden fick 

tid att tänka över frågorna ett par dagar innan intervjun skedde. Det medförde att de var bättre 

förberedda och gav mer utförliga svar, än om vi hade inte intervjuat de utan frågorna i förväg tror 

vi att svaren inte hade blivit lika utförliga då de bara hade pratat på utan att ha tänkt efter.  De 

fick också frivilligt bestämma om diktafon fick användas för att spela in materialet så att relevant 

fakta inte skulle gå till miste, alla skyddsombud accepterade att diktafon kunde användas. Vi tror 

inte att diktafonen påverkade skyddsombuden då de var villiga att ha den under intervjun. 

Varaktigheten för varje intervju var ca 30 minuter. Vi deltog i samtliga intervjuer där den ena 

ställde frågorna och den andre satt bredvid, observerade och kontrollerade diktafonen. Efter varje 

intervju lyssnades materialet igenom som sedan transkriberades ut i textform. Materialet 

lyssnades igenom ytterligare för att kontrollera att ingen viktig information gick till miste. 

Intervjufrågorna finns att ta del av som en bilaga. 

3.5  Genomförande av enkäter 

Utformningen av enkäterna ska vara lätta och inte innehålla för många frågor som kan trötta ut 

respondenten. Enkätfrågorna som behandlar den fysiska och psykiska arbetsmiljön kan vara 

informationsrika, därmed blev utformningen både stängda och öppna frågor. En annan orsak till 

kombinationen av frågetyper var för att skapa en variation i enkäten men samtidigt hjälpa oss 

besvara syftet om uppfattning av lärarkårens arbetsmiljö. 

 

Enkäterna gav oss en generell bild och genomfördes genom utdelning av enkäter till lärarna på 

respektive institution. Utförandet blev slumpmässigt, istället för att skicka enkäter elektroniskt 

gick vi till institutionerna och knackade dörr. Den blev slumpmässig för att vi inte visste vem 

respondenten som öppnade dörren var och om de ville ställa upp i enkätundersökningen. 

Institutionerna har flera våningar, därför valdes lärare från samtliga våningar för att få så bra 

täckning som möjligt. Vi valde att inte göra en elektronisk enkät för att många respondenter 

kanske inte hade svarat på den, då blir det svårare att få in enkäterna. Johannessen & Tufte (2002, 

s.136) menar att det alltid blir ett bortfall av respondenter av olika skäl som inte kommer med i 

undersökningen. Därför tyckte vi att den bästa metoden för oss var att dela ut den för hand, 

därmed kunde större bortfall undvikas. Lärarna som var upptagna och saknade tid vid det aktuella 

tillfället tilläts återlämna enkäterna vid ett senare tillfälle. En liten majoritet av respondenterna 

återlämnade enkäterna efter en till två dagar men de flesta respondenterna återlämnade enkäten 

direkt. 
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3.6  Bortfall 

Enkätundersökningen gav bortfall. En institutions svar kunde inte tas med i resultatet på grund av 

svårigheter i att få tag på respondenter från den aktuella institutionen. Det gjorde att tiden för 

undersökningen minskade och därför togs beslutet att inte ta med institutionen. Bortfallet från 

institutionen var åtta stycken respondenter vilket gjorde att det totala antalet respondenter blev 40 

stycken.  

3.7  Möjliga felkällor/problem som vald metod för med sig 

Enligt Johannessen & Tufte (2002, s.69) saknar kvantitativa ansatser förmågan att iaktta de 

mänskliga meningsdimensionerna. Mänskliga handlingar har en meningsdimension, vilket 

betyder att människor har egna uppfattningar och tolkningar av det som sker runt dem. Forskaren 

måste ha insikt i mänskliga handlingar för att förstå det som sker. Kvantitativa ansatser har svårt 

att mäta människors känslor och attityder men med kvalitativa forskningstekniker är det möjligt 

att studera bakomliggande orsaker och avsikter med handlingar. De flesta av respondenterna till 

enkätundersökningen hade inga problem med att besvara de slutna frågorna utan det var endast 

de öppna frågorna som ibland lämnades obesvarade. Ett möjligt fel kan ha varit att frågan inte var 

tillräckligt välformulerad, andra exempel kan ha varit att respondenten saknade tid för att besvara 

enkäten noggrant. Vårt upplägg kan också ha varit bristande, knackning på deras kontorsdörr kan 

möjligtvis ha påtvingat dem till att göra enkäten och med detta bara besvarat den snabbt i sin 

helhet. Det kan ha påverkat enkätens utfall, men vi föredrog att dela ut dessa för hand istället för 

att skicka ut de elektroniskt och inte veta om vi skulle få svar alls eller inte. När enkäterna 

delades ut var vi båda med vilket gjorde att vi kunde säkerställa trovärdigheten, respondenterna 

hade också möjligheten att fråga om de inte förstod något, dessutom var enkäterna anonyma. En 

kvalitativ ansats till exempel intervjuer, bygger på ett samtal, en relation mellan intervjuaren och 

informanten. De frågor som ställs är avgörande för den information man får men även 

intervjuaren kan påverka. Johannessen & Tufte (2002, s. 100) menar att egenskaper som kön, 

ålder och uppträdande kan skapa avstånd mellan intervjuaren och informanten. Intervjuaren bör 

påverka informanten så lite som möjligt eller på samma sätt under flera intervjuer för att nå ett så 

rättvist resultat som möjligt. Ett möjligt fel i intervjuerna med skyddsombuden kan ha varit 

missuppfattning av frågorna. Informanten kanske inte riktigt förstod frågorna och därmed kunde 

inte vi få svaren vi eftersökte. Beroende på om frågorna var konkreta eller inte kan det ha 

påverkat utfallet av studien. Datainsamlingen kan missgynna arbetet om den är för bred eftersom 

mycket fakta kan bli irrelevant och försvåra studien, man bör därför under datainsamlingen sovra 

materialet. Reliabilitet och validitet handlar om tillförlitlighet och pålitlighet hos data och 

resultat.  Det handlar om noggrannhet, säkerhet och trovärdighet hos de metoder man använder 

sig av. När vi genomförande intervjuerna var vi båda på plats vilket gjorde att vi kunde 

kontrollera trovärdigheten. Vi spelade också in intervjuerna vilket gjorde att vi kunde kontrollera 

det i efterhand och därmed minska eventuella fel. I enkätens fall kan egna tolkningar av frågorna 

skapa låg trovärdighet, Patel & Davidson (2003, s.102) menar att man i en enkät har liten 

möjlighet att kontrollera tillförlitligheten i förväg. Instruktionerna till enkäten måste vara noga, 

enkäten måste vara lätt uppställd och frågornas formulering måste säkerställas för att undvika 

missförstånd. Vi betraktade därför reliabiliteten i vår enkät som relativt hög då de flesta 

respondenterna (34 stycken) lämnade in fullständigt ifyllda enkäter. 
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4 Resultatredovisning  
Nedan redogör vi först för en inledande beskrivning av högskolan i Borås, hur arbetsmiljöarbetet 

ser ut på högskolan. Därefter följer intervjusvaren från de fem skyddsombuden som presenteras 

under olika teman. Avslutningsvis diskuteras de viktigaste aspekterna från de olika temana. 

4.1  Arbetsmiljön på högskolan i Borås 

Arbetsgivaren eller ledningen kan påverka arbetsmiljön genom sin kommunikation. Genom att ha 

ett fungerande och informativt arbetsmiljöarbete kan ledningen nå ut till arbetarna. Högskolans 

arbetsmiljöarbete sker genom fyra kärnvärden öppenhet, respekt, omtanke och mod. Man menar 

att arbetsmiljöarbetet måste ske tillsammans för att kunna skapa en god arbetsmiljö. 

Skolledningen, där rektorn och styrelsen ingår, har det överordnande ansvaret för arbetsmiljön. 

Högskolan har ett välorganiserat arbetsmiljöarbete där flera avdelningar samarbetar för att kunna 

verka för en god miljö. I arbetsmiljöorganisationen ingår sex olika avdelningar som ansvarar för 

olika områden.  

 

 

 
 

Utöver ledningens förmåga att kommunicera och utföra arbetsmiljöarbetet beror 

kommunikationen på individens förmåga att ta emot och uppfatta arbetet. Alla människor är olika 

vilket innebär att förmågan att uppfatta och tolka verkligheten varierar. Högskolan har även krav 

på sig från Högskoleverket. Det är en organisation som arbetar för att framförallt kontrollera 

kvalitén på utbildningarna på universitet och högskolor i Sverige. 

4.2  Skyddsombudens syn på arbetsmiljön 

Materialet är strukturerat under olika teman kring ämnet som har sammanställt till en text.  De 

olika teman representerar ämnesområden som framkom ur intervjuerna med de sex 

skyddsombuden. Den sammanfattande beskrivningen under temat är en sammanställning av 

skyddsombudens beskrivning och framställning kring ämnet. Beskrivningarna kommer att 

användas i diskussionskapitlet om hur arbetsmiljön ser ut på högskolan utifrån lednings- och 

arbetstagareperspektiv. 

ArbetsmiljöarbeteArbetsmiljöpolicy

Uppgiftsfördelning
Samverkan i 

arbetsmiljöarbetet
Företagshälsovård

Undersökning av 
arbetsförhållande

Figur 3. Modifierad figur av avdelningar för arbetsmiljöorganisationen 
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4.2.1  Organisering & beskrivning av arbetsmiljöarbetet 

Alla institutioner har en lokal arbetsmiljökommitté(LAK) där förslag och beslut diskuteras och 

fattas. Kommittén träffas ungefär två gånger varje termin där man stämmer av arbetet och 

diskuterar nya saker som har kommit upp. Flera representanter från institutionens ledning ingår 

som exempelvis prefekt, studierektor eller administrativ chef annars skiljer sig sammansättningen 

av LAK mellan institutionerna inte så mycket. Skillnaderna beror på att institutionerna är fria att 

organisera sig på ett självständigt sätt. I LAK finns det även personal och studentrepresentanter i 

varierat antal för att på så sätt skapa full representation för grupperna på institution och inkludera 

deras perspektiv i organisationen. Arbetsmiljöarbetet beskrivs som bra i både psykisk och fysisk 

bemärkelse vad gäller exempelvis sociala aktiviteter och skyddsronder där skyddsombuden 

menar att det finns ett bra stöd från ledningen att verka. 

4.2.2  Kommunikation av arbetsmiljöarbetet 

Kommunikationen kan beskrivas genom tre kanaler: en intern kommunikation genom LAK 

vilken ofta sköts via digitala system, genom ledningen och personalmötena når man personalen 

och dessutom kommunicerar skyddsombuden som representanter för institutionerna mot 

högskolan som helhet. Institutionernas kommunikation är viktig i att försöka nå personalen och 

eleverna. Den kan ske på olika sätt beroende på typen av information som ska spridas. Det 

vanligaste sättet att nå eleverna sker genom studentombuden i LAK sedan förs informationen 

vidare till övriga studenter på institutionen, Internet är också en vanlig kommunikationsväg.  

 

Besluten som fattas i LAK dokumenteras och finns tillgängliga på plattformer för beslutsfattarna 

och övrig personal att ta del av men det kanske vanligaste sättet att kommunicera med personalen 

sker genom personalmötena. Det genomförs ett antal gånger varje termin och då diskuteras allt 

aktuellt på institutionen. Det är mindre formellt i sin struktur och ger därför personalen mer 

utrymme till att ställa frågor och komma med förslag. Även lärarna kan kontaktas via mejl, de 

kan också besöka skyddsombuden personligen om de så vill. Utöver den interna 

kommunikationen inom institutionen kommunicerar man också till andra delar av högskolan som 

till exempel personalavdelningen. 

4.2.3  Skyddsombuden om lärarnas roll i arbetsmiljöarbetet 

Samtliga institutioner menar att lärarnas roll i arbetsmiljöarbetet är viktig, de anställda har en roll 

i och med att de är en del av arbetsmiljön och berörs av den. Lärarnas roll beskrivs som att se det 

ledningen och övriga beslutsfattare inte ser och rapportera det.  I rollen ingår att exempelvis vara 

hjälpsam eller en god kollega för att på så sätt förbättra arbetsmiljön. Ledningen organiserar 

ibland träffar där man uppmuntrar lärarna att komma med förslag för att delta i diskussionen.  

4.2.4  Skyddsombuden om lärarnas engagemang 

Institutionernas skyddsombud menar att lärarna är engagerade men att det varierar över tid, det 

beror också på personligheten. Det är viktigt att lärarna är engagerade eftersom det är lika mycket 

deras arbetsplats som skyddsombudens. De är ofta engagerade indirekt eller tills att man faktiskt 

berörs av något men eftersom arbetsmiljön överlag fungerar ganska bra behöver lärarna inte 

engagera sig jättemycket.  Ett av skyddsombuden säger: 

 

Skulle någonting negativt hända så skulle engagemanget komma fram men när 

man tycker att saker och ting fungerar bra så nöjer man sig med det 
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Det finns ett engagemang eftersom lärarna vill ha en arbetsmiljö att jobba och trivas i, även 

eleverna har blivit engagerade.  

4.2.5  Viktiga faktorer inom arbetsmiljöarbetet för institutionerna  

Arbetsmiljöarbetets viktiga eller mest diskuterade frågor varierar över tid.  Några viktiga frågor 

är flytten som flera institutioner genomgår eller har genomgått, studentsamarbeten och dialogen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Flytten innebär att institutionerna flyttar till andra våningar 

i byggnaderna vilket gör att lärarnas arbetsrum och fikarum berörs. Under flytten genomförs 

också moderniseringar av befintliga lokaler. De psykosociala frågorna om arbetsbelastning eller 

delaktighet är vanliga men också olika typer av analysarbete, inte bara kring arbetsmiljön utan 

institutionen som helhet. De sociala aktiviteterna som temadagar lyfts fram som viktiga element 

av institutionernas arbetsmiljöarbete för att öka gemenskapen bland personalen. 

4.2.6  Åtgärder för lärarnas tidsbrist och höga arbetsbelastning 

Stress och hög arbetsbelastning är ett allvarligt men ständigt återkommande problem för lärare i 

skolverksamheten. Många lärare är medvetna om det ibland täta schemat och att stressen kan 

komma som ett resultat av det, men ges man tid till återhämtning brukar de flesta lärare klara sig 

bra. Stressen kan också ha andra källor som faktorer från privatlivet vilket kan vara svårt för 

skyddsombuden att påverka, det skapar en komplexitet samtidigt som många lärare har svårt att 

dela med sig av de psykosociala problemen. Man bär hellre runt på sina egna problem och de 

psykosociala arbetsproblemen är lite tabubelagda. Stress är också något väldigt individuellt, visa 

är mer stresståliga än andra.  Institutionerna arbetar med schemaupplägg och planeringsdagar för 

nästkommande termin i ett tidigare skede där man inkluderar lärarna, men man vill också anställa 

fler lärare för att minska belastningen på den befintliga personalen. Överlag är arbetstimmarna 

och tjänstefördelningen ofta ett fackligt ärende vilket innebär att skyddsombuden inte kan 

påverka särskilt mycket, deras roll ligger istället i att vara ett stöd och bidra med verktyg som kan 

hjälpa den som drabbas av hög arbetsbelastning. 

4.2.7  Psykosociala arbetsmiljön 

Då de flesta institutioner har en relativt välfungerande fysisk arbetsmiljö lägger de mer fokus på 

att hantera den psykiska arbetsmiljön. Den psykiska arbetsmiljön är ofta väldigt abstrakt och svår 

att göra konkret. Det handlar om känslor och upplevelser. Ett skyddsombud säger att; 

 

Det är inte så lätt att ta upp de här frågorna, jag kan uppleva något som elakt 

medan du inte gör det. 

 

Det finns alltid människor på arbetsplatser som har svårt att komma överens med varandra eller 

inte trivs. De har olika åsikter och uppfattningar vilket kan skapa slitningar eller konflikter mellan 

individer eller grupper. Ökad stress och osäkerhet kring olika utbildningar har gjort folk 

stressade. Institutionerna har arbetat för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön genom 

åtgärder, överlag fungerar den psykiska arbetsmiljön bra för att de flesta personalen och eleverna 

är trevliga.  
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4.2.8  Fysiska arbetsmiljön 

De flesta institutionerna har en bra fungerande fysisk arbetsmiljö. Lokaler är under renovering 

vilket kommer att förbättra de. De flesta arbetsrum är utrustade med ergonomiska möbler för att 

undvika olika skador för personalen annars kan man få det utbytt genom att kontakta 

skyddsombuden eller ledningen. Man tar även hjälp av företagshälsovården gällande ergonomin. 

Skyddsronder där oftast flera representanter deltar genomförs årligen där man noggrant går 

genom den fysiska arbetsmiljön och en uppföljning sker sedan vid ett senare tillfälle. Ett 

skyddsombud säger följande; 

 

Man ska ha möjligheten att anpassa sin arbetsplats så som man vill ha den. 

 

Vissa institutioner har maskiner och laboratorium med kemikalier, det kräver en god säkerhet 

men runt detta finns speciellt avsatta personer eller grupper som ansvarar för dem. Flera 

institutioner håller också på att flytta eller planerar att flytta vilket innebär att den fysiska 

arbetsmiljön kommer att förbättras ytterligare vilket inte bara ger nöjdare personal men också 

bättre utbildade elever. 

4.2.9  Samarbete 

Det finns ett samarbete både internt och externt. Institutionerna och skyddsombuden samarbetar 

med varandra genom den centrala kommittén. Där träffas de olika institutionernas representanter 

och diskuterar, lyssnar och tar upp frågor som berör hela skolan som helhet och inte enbart den 

enskilda institutionen. Lärare som rör sig över institutionerna pratar med varandra vilket skapar 

mer samarbeten mellan individer på en enklare och personligare nivå. De externa samarbetena 

kan exempelvis vara maskinexpertis eller hantering av kemikalier, dessa samarbeten gäller 

framförallt de institutionerna med laboratorium eller verkstäder. Man samarbetar med de fackliga 

organisationerna genom att de är intresserade av skolans arbete och vice versa. Skyddsombuden 

ges möjligheten att delta i olika seminarier eller konferenser vilket skapar möten med övriga 

högskolor och universitet i Sverige men samtidigt kan samarbetet internt mellan institutionerna 

eller skyddsombuden på skolan förbättras. 

    4.2.10  Skyddsombudens förslag till förbättringar 

En ökad transparens och förbättrad information kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön. En 

ledning som är närmare personalen och mer tillgänglig kan hjälpa samtidigt måste individen själv 

ha ambitionen att söka upp information. Policys som är förankrade och accepterade förbättrar 

också arbetsmiljöarbetet i helhet. Många institutioner genomgår, har genomgått eller planerar att 

flytta eller renovera sina lokaler och byggnader. Detta kan skapa en närhet mellan personalen 

som ibland kan uppleva sig distanserade från varandra. Flytten skapar förutom en närhet, öppnare 

utrymmen men också en mer individanpassad miljö för personalen genom exempelvis egna 

kontor istället för att dela samtidigt som eleverna får bättre studieplatser. Bättre lokaler skapar en 

kreativare miljö, det ger en bättre mix av elever där fler möten över gränserna kan ske och öppna 

för ökade samarbeten. En blandning ökar inte bara möten mellan olika människor utan bidrar 

också till bättre utbildade elever och nöjdare personal. Skyddsombuden efterlyser också en ökad 

användning av stödsystemen, det skulle minska arbetsbelastningen. Personalen är inte fullt 

medvetna om vilken skillnad de digitala systemen kan göra för att förbättra arbetstakten och 

minska stressen. Ett förslag är att anställa fler medarbetare vilket kan minska stressen på den 

befintliga personalen. 
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4.3  Diskussion om skyddsombudens syn på arbetsmiljöarbetet 

I det här kapitlet analyserar och diskuterar vi kring skyddsombuden svar. Avsnittet har delats upp 

i samma teman och ämnesområden som i föregående kapitel. 

4.3.1  Organisering & kommunikation av arbetsmiljöarbetet 

Samtliga institutioner har en ganska lik organisering av sitt arbetsmiljöarbete. Det består av LAK 

som ansvarar för arbetsmiljön på den enskilda institutionen. Medlemmarna av LAK är ofta 

representanter från både ledning, studenter och fackliga representanter.  Högskolan har gett 

institutionerna det egna ansvaret att själv organisera och bedriva arbetsmiljöarbetet. Det har 

inneburit att det skiljer sig mellan de olika institutionernas kommittéer och antalet representanter 

som ingår i gruppen. Delegering av arbetsmiljöarbetet till institutionernas lokala 

arbetsmiljökommittéer kan leda till att de olika institutionerna har olika ambitionsnivåer till 

arbetsmiljöarbetet. Vissa arbetar ofta och mycket med det, medan andra arbetar mindre. Att 

delegera arbetsmiljöarbetet till mindre underliggande instanser innebär att den lokala kommittén 

får en större kontroll och beslutsrätt över institutionen samtidigt som den centrala 

arbetsmiljökommittén inte har en lika stor bestämmanderätt gällande den enskilda institutionen. 

Men till viss del infinner sig en bestämmanderätt för den centrala kommittén genom att man 

delegerar policys till de underordnade institutionerna. Enligt Zanderin(2005) krävs det att 

arbetsgivaren har en arbetsmiljöpolicy för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Policyn 

ska beskriva hur arbetsförhållandena för arbetstagarna ska vara för att ohälsa och olycksfall ska 

förebyggas så att en tillfredställande arbetsmiljö kan uppnås. Den policy som LAK väljer att 

bedriva gäller alltså för den aktuella institutionen och formar karaktären på arbetsmiljöarbetet. 

 

Nitzelius, T.& Söderlöf, G. (2007) menar att traditionellt sätt har arbetsmiljöarbetet hanterats av 

experter i särskilda skyddsorganisationer bestående av skyddskommittéer och skyddsombud. 

Arbetsmiljöarbetet måste integreras i verksamheten och bli en naturlig del av skolarbetet. 

Institutionernas LAK är också kommittéer som består av representanter från ledningen och facket 

men de har ändå inkluderat studentombud som representanter. I kommittéer förväntas experter 

sitta med men i LAK har man inkluderat studentrepresentanter vilket medför att man får en 

bredare representation i kommittén och lyckas få med studenternas perspektiv i 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Institutionernas kommunikation kan beskrivas som ganska traditionell utifrån deras 

dokumentering och protokollföring av beslut som fattas och att dessa sedan läggs upp i ett digitalt 

system. Det som berör lärarna kommuniceras ofta via de regelbundna personalmötena medan 

studenterna nås via studentombuden. Personalmötet kan vara en bra arena att diskutera 

arbetsmiljöarbetet därför att det ger personalen utrymme till att delta mer aktivt och känna sig på 

en jämnare nivå som representanter för LAK. Det blir en diskussion av informell karaktär som 

ökar möjligheten för personalen att komma med frågor och förslag. Att dokumentationen och 

protokollen som läggs upp i de digitala systemen görs tillgängliga för både LAK representanter 

men också för övriga personal är ett bra sätt att skapa transparens och öka personalens kännedom 

om LAK´ s arbete. Transparensen utgör ett sätt att minska tron om att arbetsmiljöarbetet utförs i 

skymundan och gör det istället legitimt. Gard (1999) menar att arbetsledningen fungerar 

demokratiskt och att delegering och feedbacksprocesser fungerar inom organisationen är viktiga 

förutsättningar för en god arbetsorganisation.  
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4.3.2  Lärarnas del i arbetsmiljöarbetet och deras engagemang 

Alla har en roll i arbetsmiljöarbetet, skyddsombuden anser att lärarnas roll är viktig och eftersom 

de är verksamma på högskolan blir de också en del av arbetsmiljön. Iseskog (2010, s. 30) menar 

att de personer som vistas på en arbetsplats är varandras arbetsmiljö. Lärarnas roll i 

arbetsmiljöarbetet blir viktig eftersom de skapar sin arbetsmiljö och ser saker som övriga 

ledningen inte kan se. Därför måste de vara en stor del i arbetsmiljöarbetet och engagerade för att 

kunna förmedla vidare vad som behövs förbättras. Om lärarna inte är engagerade kan det få 

konsekvenser då man kanske drar sig undan och inte rapporterar felen som finns vilket kan 

resultera i en försämrad arbetsmiljö på längre sikt. Engagemanget hänger också ofta ihop med 

personligheten. Tidvis kan engagemanget variera, LAK gör ett arbete med att skapa en god 

arbetsmiljö på institutionerna och därför blir lärarnas engagemang inte så avgörande men det är 

ändå viktigt att en god arbetsmiljö skapas i samverkan med flera aktörer. Gard (1990) påpekar att 

arbetsorganisatoriska faktorer som exempelvis arbetsklimat kan påverka den psykosociala 

arbetsmiljön. Individers arbetsmotivation kan ha betydelse för organisationens produktivitet och 

effektivitet vilket kan märkas i arbetslivet, ett ökat intresse och engagemang bidrar till bättre 

arbetsprestationer samtidigt som organisationen gynnas av individens engagemang.  

4.3.3  Fysisk & psykisk arbetsmiljö 

Den fysiska arbetsmiljön fungerar bra på institutionerna. Den kännetecknas av framförallt de 

flesta institutioners flyttningar och renoveringar till nya och bättre lokaler. På Ingenjörshögskolan 

och Textilhögskolan finns de likheter i den fysiska arbetsmiljön där båda betonar säkerheten 

kring laborationer, verkstäder och maskiner. De fysiska arbetsmiljöproblemen är mer konkreta 

och kännetecknas också därför av att de går att lösa på ett lättare sätt, en kostnad beräknas innan 

exempelvis nya stolar eller lampor köps in. De psykosociala problemen har ökat på flera håll och 

därför lägger också de institutioner som saknar en hotfull fysisk arbetsmiljö kraften på den 

psykiska. De psykiska problemen är ofta abstrakta då det handlar om känslor och upplevelser, 

och dessa är svårare att hantera. Företagshälsovården har också en viktig roll i att stödja och 

hjälpa institutionerna och skolan som helhet i det psykososociala arbetet. Det är viktigt att hantera 

de psykiska arbetsmiljöproblemen på rätt sätt genom att man tidigt försöker identifiera orsaken, 

verkan och konsekvenser innan åtgärder eller rehabiliteringar kan sättas in. Tjänstefördelningen 

är kopplad till antalet arbetstimmar men ledningarna har ofta svårt att skapa en jämn 

tjänstefördelning för lärarna, det kan leda till att många överskrider antalet timmar. Många lärare 

känner därför stress och hög arbetsbelastning av arbetet. Ett överskridande av arbetstimmar leder 

ofta till att ärendet blir ett fackligt ansvar, det gör det svårt för skyddsombuden att påverka sådana 

instanser. Skyddsombuden men också institutionerna och ledningarna bör istället bli mer 

uppmärksamma på signaler om att en individ får mer jobb än vad den klarar av. Deras roll av att 

agera eller ingripa direkt blir extra viktig i arbetet med att minska stress och hög arbetsbelastning.  

 

4.3.4  Samverkan  

Institutionernas arbetsmiljösamarbete kännetecknas framförallt av skyddsombudens sammanträde 

i den centrala arbetsmiljökommittén. Där ges dem möjlighet att diskutera institutionernas egen 

arbetsmiljö men också sådant som berör högskolan som helhet. Den centrala 

arbetsmiljökommittén fastställer arbetet som skall genomföras, därefter har institutionerna 

mandatet att bedriva arbete på sitt egna sätt. Att LAK har bestämmanderätt skapar en bättre 

kontroll över det lokala arbetet men samtidigt finns risken att institutionerna tenderar att glida 
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ifrån varandra. Genom självständigheten i arbetsmiljöarbetet kan större fokus läggas på de 

institutionella frågorna och samarbetsfrågorna kan hamna i skymundan eller prioriteras mindre. 

Institutionernas arbetsmiljösamarbete bör kunna öka och förbättras. Här kan den centrala 

kommittén betona samarbetsfrågan för de underordnade institutionerna och även implementera 

det som en del av policyn. Samarbeten med externa och andra högskolor och universitet är ett bra 

sätt och bör fortsätta då de kan bidra med kunskap eller expertis som inte finns i den befintliga 

organisationen. 

 

Samarbeten med lärare och andra aktörer på högskolan är också viktiga för att skapa en god 

arbetsmiljö. Man bör arbeta för att hitta fler sätta att integrera övriga aktörer i arbetsmiljöarbetet 

eftersom det berör samtliga på arbetsplatsen. Både Arbetsmiljöverket och flera författare menar 

att en bra arbetsmiljö uppnås genom samverkan. Ökning av antalet aktörer inblandande i 

arbetsmiljöarbetet kan på ett kraftfullare sätt motverka arbetsmiljöproblem samtidigt som arbetet 

blir mer konstruktivt av fler bidrag. 

4.3.5  Skyddsombudens förslag till förbättringar  

Flera skyddsombud nämner flytten till nyare lokaler eller renoveringen av befintliga lokaler som 

en viktig åtgärd för att förbättra arbetsmiljön. Det skulle skapa en större närhet till kollegorna och 

gemenskap till institutionen som helhet medan eget kontor istället för delat skulle individanpassa 

arbetsmiljön på ett bättre sätt. En hel del förbättringar gäller alltså det fysiska, det visar vilken 

betydelse den fysiska arbetsmiljön har då den kan hamna i skymundan av den psykiska för att 

den anses mer konkret och lättare att hantera. Den fysiska arbetsmiljön kan uppenbarligen verka 

som ett hinder för arbetarna och den övriga arbetsmiljön om den inte är bra nog eller noga 

genomtänkt från början. Redan nu finns tecken på en bättre fungerande fysisk arbetsmiljö där 

institutionerna samlas, lokalerna renoveras samtidigt som skolledningen görs delaktig i 

nybyggnationen. Trots de stora fysiska åtgärderna finns även en del psykiska. En viktig åtgärd till 

att förbättra arbetsmiljöarbetet är institutionens och ledningens transparens mot omgivningen. Att 

göra sitt arbete och handlingarna mer transparent kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön 

bland lärarna. Agerar ledningen både öppet och trovärdigt kan man övertyga lärare, elever och 

övriga om arbetet man bedriver. Man öppnar dörrar för dialog och skapar en mottaglighet 

gentemot omgivningen. Transparensen hänger ofta ihop med avståndet arbetare kan känna till sin 

ledning.  

 

Genom att minska avståndet mellan arbetare och ledning skapar det också bättre förutsättningar 

för ett bra arbetsmiljöarbete, arbetarna känner sig ”sedda” samtidigt som ledningen känner 

arbetarnas delaktighet. Policys som är väl förankrade, accepterade men också effektiva är väldigt 

viktiga i ambitionen att uppnå ett bra arbetsmiljöarbete. Det ger både den centrala 

arbetsmiljökommittén och LAK ett verktyg till att på ett effektivt men också konstruktivt sätt 

arbeta med arbetsmiljön. 
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5 Arbetsmiljön på högskolan utifrån ett lärarperspektiv 
Här sammanställs de stängda frågorna i tabeller. Vi börjar med en helhetsbild av den fysiska och 

psykiska arbetsmiljön för alla institutioner, tabellerna kommer att presentera de stängda och de 

öppna frågorna under varje institutions tabell. Därefter kommer vi att reflektera utifrån de som är 

viktigt. Totalt har 40 personer svarat varav åtta personer från varje institution.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 visar den totala sammanställningen av enkätsvarens stängda frågor av den fysiska och psykiska arbetsmiljön 

 

Figur fyra visar svaren från de 40 respondenterna, vad de tycker om den fysiska och psykiska 

arbetsmiljön. Figuren visar att respondenterna tycker att arbetsmiljön fungerar bra men man kan 

se att det inte är så stor skillnad på den psykiska arbetsmiljön när man har kategoriserat den i 

mindre bra och bra. 

5.1  Vad tycker lärarna om sin institution? 

Här kommer en redogörelse av lärarkårens svar från varje institution, vi börjar med en tabell som 

visar vad varje institutions lärare tycker om olika faktorer och därefter kommer en redogörelse 

för vad de har skrivit på de öppna frågorna. Vi har sammanställt svaren och tagit upp det som är 

allra viktigast för lärarna. Institutionerna som var med och svarade på enkäterna är Institutionen 

för Data- och affärsvetenskap (IDA), Institutionen Bibliotek och informationsvetenskap (BHS), 

Institutionen för Vårdvetenskap (VHB), Institutionen för pedagogik (PED) och Textilhögskolan 

(THS).  

  

0

6

24

10

2

14

20

4

0

5

10

15

20

25

30

Dåligt Mindre bra Bra Mycket bra

Fysisk arbetsmiljö Psykisk arbetsmiljö



 

- 20 - 

 

5.1.1  Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta respondenterna tycker huvudsakligen att den fysiska arbetsmiljön på institutionen 

överlag fungerar bra, de reglerbara skrivborden och stolarna är en anledning då man spenderar en 

stor tid på kontoret. Även fast tabellen visar att den fysiska delen på institutionen fungerar bra så 

finns det delade meningar om ventilationen, en del respondenter upplever ventilationen som bra 

medan andra upplever den som sämre. Periodvis kan det vara stressigt men många har en god 

relation till kollegorna och möjlighet att kunna påverka sitt eget arbete. 

5.1.2  Institution för bibliotek och informationsvetenskap (BHS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överlag finns det inte så mycket att tillägga om den fysiska arbetsmiljön, utan att de flesta är 

nöjda med den. Bra ventilation, kontorsmöbler och lokaler är anledningen till att man är ganska 

nöjd med sin arbetsplats. I viss mån förekommer buller som försämrar den fysiska arbetsmiljön 

då man inte kan koncentrera sig på sitt arbete. Anmärkningsvärt är att BHS psykiska arbetsmiljö 

är en av de sämre institutionerna. Man menar att den höga arbetsbelastningen, många 

arbetsuppgifter och att ribban ibland kan sättas för högt påverkar de anställda psykiskt. Det 

IDA Dåligt Mindre Bra Bra  Mycket bra 

Fysisk Arbetsmiljö 0 0 3 5 

Psykisk Arbetsmiljö 1 0 6 1 

Hur väl känner du till arbetsmiljöarbetet 2 3  3 0 

Relation till kollegor 0 0 4 4 

 Oftast Ibland Sällan Aldrig 

Engagemang i arbetsmiljöarbetet 0 3 2 3 

Balans mellan arbetstid och privatliv 0 5 1 2 

Tabell 1 illustrerar den totala sammanställningen av respondenternas svar från IDA 

 

BHS Dåligt Mindre Bra Bra  Mycket bra 

Fysisk Arbetsmiljö 0 2 5 1 

Psykisk Arbetsmiljö 0 4 3 1 

Hur väl känner du till arbetsmiljöarbetet 1 2 4 1 

Relation till kollegor 0 0 0 8 

 Oftast Ibland Sällan Aldrig 

Engagemang i arbetsmiljöarbetet 0 4 2 2 

Balans mellan arbetstid och privatliv 4 3 1 0 

Tabell 2 illustrerar den totala sammanställningen av respondenternas svar från BHS 
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psykiska har också påverkat balansen mellan arbetet och privatlivet eftersom många tar med sig 

jobbet hem. 

5.1.3  Institution för vårdvetenskap (VHB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga respondenter upplever den fysiska arbetsmiljön som god vilket man hänvisar till bra 

lokaler och utrustning. Men att bristerna finns som dålig ventilation och buller på vissa håll. Flera 

personer tyckte att ledarskapet på institutionen inte är bra, andra informella ledare får ibland ta ett 

större ansvar som kan påverka de anställda då stressen blir större, ojämna arbetsfördelningar 

förekommer på denna institution då man tycker att vissa kollegor får arbeta mindre än andra. 

 

5.1.4  Institution för pedagogik (PED) 

 

 

Den fysiska arbetsmiljön på institutionen upplevs som varierande, variationen beror på att det 

pågår ombyggnationer vid institutionen som leder till att ljudnivån blir hög och bullrig, det i sin 

tur leder till att man blir distraherad och inte kan arbeta på ett bra sätt. Det finns inte så mycket 

klagomål förutom att ventilationen i vissa fall inte fungerar som den ska. Den psykiska 

arbetsmiljön leder till blandade reaktioner, lärarma menar att de har ett stort inflytande över sitt 

arbete men att man pressas av många uppgifter. I helhet tycker de flesta att det är för stressigt, 

exempelvis att det är för lite tid för rättning, studenter, planering och lite för mycket 

VHB Dåligt Mindre Bra Bra Mycket bra 

Fysisk Arbetsmiljö 0 0 8 0 

Psykisk Arbetsmiljö 0 3 5 0 

Hur väl känner du till arbetsmiljöarbetet 0 4 3 1 

Relation till kollegor 0 0 4 4 

 Oftast Ibland Sällan Aldrig 

Engagemang i arbetsmiljöarbetet 2 3 1 2 

Balans mellan arbetstid och privatliv 4 1 3 0 

Tabell 3 illustrerar den totala sammanställningen av respondenternas svar från VHB 

PED Dåligt Mindre Bra Bra  Mycket bra 

Fysisk Arbetsmiljö 0 2 4 2 

Psykisk Arbetsmiljö 1 4 2 1 

Hur väl känner du till arbetsmiljöarbetet 1 2 4 1 

Relation till kollegor 0 0 4 4 

 Oftast Ibland Sällan Aldrig 

Engagemang i arbetsmiljöarbetet 1 4 0 3 

Balans mellan arbetstid och privatliv 2 3 2 1 

Tabell 4 illustrerar den totala sammanställningen av respondenternas svar från PED 



 

- 22 - 

 

administrativt arbete. Arbetsfördelningen är ojämn och ibland är det oklara mål på arbetsplatsen, 

de flesta tycker att det ger problem och dåliga reaktioner. 

5.1.5  Textilhögskolan (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man tycker att den fysiska arbetsmiljön är anpassad som rum och möbler, även skrivborden som 

är reglerbara. Institutionen har buller som är svåra att ta bort för att det finns vävmaskiner i 

närheten. Andra orsaker är att ventilationen inte är tillfredställande. De psykiska faktorerna som 

stress är största orsaken till att man inte har den perfekta arbetsmiljön, men att man ändå kan 

hantera det och jobba vidare. Resultatet visar att Textilhögskolan är den institution där det oftast 

finns balans mellan fritid och privatliv. 

5.2  Diskussion om lärarnas syn på arbetsmiljön  

De flesta institutioner uppvisar både fysiska och psykiska arbetsmiljöproblem. Både de fysiska 

och psykiska arbetsmiljöproblemen är ständigt återkommande bland alla institutioner och samma 

typer av problem förekommer. Det finns ett antal gemensamma nämnare av problem mellan de 

olika institutionerna. De fysiska arbetsmiljöproblemen som nämns är buller, luft och ventilation. 

De här arbetsmiljöproblemen är ett av många som lärarna upplever på arbetsplatsen. 

 

Luft och ventilation är ofta svårt att reglera, att anpassa mängden luft i rummet till mängden luft 

som förs in. Hur man som individ upplever detta är också väldigt personligt vilket försvårar 

problemet ytterligare. Buller är ett annat problem som nämns bland lärarna. En hög ljudnivå i 

omgivningen kan verka som ett störmoment och påverka koncentrationen i arbetet. En lokal som 

dämpar eller avskärmar lärarna från oljud så mycket som möjligt är ett sätt motverka det. Att 

minska buller och oljud blir på så sätt en del av lokalens beskaffenhet. Motverkandet av buller är 

också ett ansvar för övriga arbetskollegor, lärare och andra på arbetsplatsen. Dessa bör göras 

uppmärksamma om deras bidrag till den ökade ljudnivån och hur omgivningen påverkas av det. 

Upplever många lärare en sämre fysisk arbetsmiljö ligger ansvaret på arbetsgivaren, i det här 

fallet Högskolan i Borås. Arbetsgivaren bör och ska kontrollera denna men samtidigt bör lärarna 

uppmärksamma arbetsgivaren om de problem som finns. Lärarna, alltså arbetstagarna har på så 

sätt också en viktig roll och ansvar i att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

 

THS Dåligt Mindre Bra Bra  Mycket bra 

Fysisk Arbetsmiljö 0 2 4 2 

Psykisk Arbetsmiljö 0 3 4 1 

Hur väl känner du till arbetsmiljöarbetet 2 3 2 1 

Relation till kollegor 0 0 3 5 

 Oftast Ibland Sällan Aldrig 

Engagemang i arbetsmiljöarbetet 1 3 1 3 

Balans mellan arbetstid och privatliv 5 3 0 0 

Tabell 5 illustrerar den totala sammanställningen av respondenternas svar från THS 
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Några gemensamma nämnare i den psykiska arbetsmiljön bland institutionerna är stress, ojämn 

arbetsfördelning och obalans mellan arbetsliv och privatliv. Då de flesta anser sig ha en väl 

fungerande fysisk arbetsmiljö är de flesta arbetsmiljöproblemen psykiska. Att många lärare 

upplever stress är allvarligt. De upplever kanske att kraven som ställs är höga i förhållande till 

deras egen arbetsförmåga eller kapacitet. En för hög stress kan få svåra konsekvenser för 

individen men också organisationen som kan förlora en medarbetare. För att minska stressen 

måste lösningar hittas som gör att arbetet som lärarna utför är rimligt från organisationens krav 

och lagom i förhållande till deras egen arbetsförmåga. Den här typen av lösning bör ske 

tillsammans mellan båda parter för att undvika missförstånd eller att individen insjuknar.  

 

En ojämn arbetsfördelning påverkar också psykiskt. Det skapar en ojämnhet och oregelbundenhet 

för lärarna i arbetet. Ojämna arbetsfördelningar kan leda till att mindre arbetsmängder varvas 

med större vilket kan påverka lärarnas återhämtning både psykiskt men också fysiskt. Obalansen 

mellan arbetsliv och privatliv är också en viktig psykisk faktor. Det innebär att lärarna upplever 

att man spenderar mer tid på exempelvis arbetet, det gör att man inte kan distansera sig från 

arbetet i privatlivet vilket är mentalt påfrestade och kan skapa negativ stress. De upplever att man 

tar med sig arbetet hem. Dem psykiska arbetsmiljöproblemen kan vara komplexa, de är både 

tidskrävande och svårare att hantera därför bör arbetsmiljöarbetet bemöta dem med ödmjukhet, 

noggrannhet och objektivitet . 
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6 Avslutande diskussion 
Arbetsmiljö är ett brett område med flera olika perspektiv och förhållanden. Det påverkar oss alla 

samtidigt som vi är en del av den. Fallstudien har gett oss viktiga kunskaper inom ämnet som 

både vi själva men också andra förhoppningsvis kan ta del av genom studien. Vi menar att 

fallstudien har gett viktiga svar på hur arbetsmiljöarbetet fungerar på högskolan i Borås och 

lärarnas syn på deras arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön upplevs överlag som bra då flera 

renoveringar har genomförts och kommer fortsätta att genomföras de närmaste åren. De fysiska 

arbetsmiljöproblem som finns kan minska i samband med inflyttningar och moderniseringar av 

lokaler och utrustning. Skyddsombudens beskrivning av arbetsmiljöarbetet har varit intressant. 

LAK’ s arbete är viktigt för hur den lokala arbetsmiljön fungerar men vår studie visar också att 

arbetet kan bli bättre, särskilt kring de psykosociala problemen. Resultatet visar främst brister i 

den psykiska arbetsmiljön där lärare upplever stress, ojämn arbetsfördelning och dåligt ledarskap. 

Stress kan motverkas genom att skapa en jämnare fördelning av arbetet för lärarkåren samtidigt 

som de ges nödvändig tid till återhämtning. Arbetsfördelningen är också en facklig fråga och här 

kan samarbetet ge lösningar till problemet. Ett försämrat ledarskap kan motverkas genom att 

skolledningen uppmärksammas och åtgärdar problemet på ett lämpligt sätt. 
 

De flesta respondenterna upplever att man är stressad, vi anser att det är normalt då lärarnas jobb 

inte bara är att undervisa elever utan här ingår också rättningar av tentor, möten och så vidare. 

Det som är anmärkningsvärt är att ledningen känner till hur lärarna har det på sin arbetsplats, men 

att de inte har lyckats göra någonting åt det ännu. Varför inte satsa på mer diskussioner om hur 

stressen kan minskas, en arbetsplats med en stressig miljö kan få negativa effekter. Med fler nya 

elever och mer ansvar för lärarna så kommer stressen sannolikt öka i framtiden. Ledningen måste 

ta ett större ansvar för lärarna då skolan är deras arbetsplats, den ojämna arbetsfördelningen kan 

också få negativa konsekvenser som kan höra ihop med stress. Ojämn arbetsfördelning kan bero 

på att vissa lärare får mer att göra än andra, dels genom fler undervisningstimmar men också 

genom att man får för mycket att arbeta med hemma. Ledningen måste ta tag i dessa frågor då de 

har ansvaret. I vår studie upplevde 65 % av lärarna att stress är en stor faktor. Hur många är det i 

verklighet då skolverksamheten har flera hundra lärare? Stress är ett utbrett psykisk problem som 

drabbar massvis med människor varje år i Sverige. För att motverka det krävs att samhället som 

helhet och inte bara enskilda instanser, bidrar med effektiva lösningar som kan minska 

problemen. Lärarna upplever ett antal problem som ur arbetstagaresynpunkt blir viktiga att 

bemöta och motverka på ett effektivt sätt. Samtidigt är det också viktigt att lärarna gör 

arbetsgivaren uppmärksam om deras problem vilket även studien betonar, lärarna har en viktig 

roll i att bidra till arbetsmiljöarbetet. Utan deras medverkan skulle det vara nästintill omöjligt att 

uppnå en god arbetsmiljö, deras medverkan är helt klart avgörande. Resultatet är alltså både bra 

och dåligt, arbetsmiljö kan alltid förbättras på alla arbetsplatser och därför hoppas vi att vår 

fallstudie kan ge den effekten på institutionerna på högskolan i Borås. Vi menar att en god 

arbetsmiljö kan uppnås om arbetsmiljöarbetet är prioriterat och bedrivs med samma engagemang 

som övriga ledningsfrågor. Det är ett viktigt ämne som inte går att försumma, vi påverkas alla av 

den och är också en del av den.  
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6.1  Förslag till fortsatt forskning 

En fundering som har dykt upp under fallstudien gång och som skulle vara intressant att titta på 

är hur arbetsmiljöarbetet ser ut för de som har varit sjukskrivna. Hur rehabiliteringen och 

arbetsmiljöarbetet ser ut för att återinföra de som har varit sjuka och ska in i arbetet igen. 

Samtidigt skulle man kunna titta på hur de som har varit sjuka upplever hjälpen och 

arbetsmiljöarbetet under deras insjukningsperiod.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Frågeställningen för skyddsombuden: 

 

 
1. Hur skulle du beskriva arbetsmiljöarbetet på din institution? 

 
2. Hur är det organiserat? 

 
3. Hur kommunicerar ni ert arbetsmiljöarbete? 

 
4. Vilken roll har lärarna i ert arbetsmiljöarbete? 

 
5. Hur engagerade är lärarna i ert arbetsmiljöarbete? 

 

6. Vilka faktorer av arbetsmiljöarbete vill du lyfta fram? 
 

7. Ett av de största arbetsmiljöproblemen för lärarna är tidsbrist och hög arbetsbelastning. Hur gör 
ni för att motverka det? 

 

8. Hur tycker du den psykosociala & Fysiska arbetsmiljön fungerar? 
 

9. Samarbetar ni med andra gällande arbetsmiljöarbetet? Hur ser samarbetet ut? 
 

10. Om du kunde ändra på något gällande arbetsmiljön på din institution, vad skulle det vara? 
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Bilaga 2. Enkätguiden 

 

Enkätundersökning om arbetsmiljön på Högskolan i Borås 

1. Vilken institution tillhör du? 

 

       PED                         IH 

 

       BHS                         IDA        

      

       THS                        VHB               

 

2.Hur länge har du arbetat på Högskolan i Borås? 

 

        0-5 år              5-10 år            Mer än 10 år 

 

3. Vad tycker du om den fysiska arbetsmiljön (t.ex. ergonomin, buller osv.) på din institution? 

 

       Dålig             Mindre bra           Bra            Mycket bra 

 

 

Varför tycker du så? 

 

 

 

 

 

 

4. Vad tycker du om den psykiska arbetsmiljön (t.ex. Inflytande, stress osv.) på din institution? 

   

      Dålig               Mindre             bra                  Mycket bra 

 

Varför tycker du så? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hur fungerar din relation till kollegorna? 

 

       Dåligt        Mindre bra           Bra              Mycket bra 
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6. Hur väl känner du till institutions arbetsmiljöarbete? 

         

       Dåligt        Mindre bra          Bra              Mycket bra 

 

 

7. Hur engagerad är du i arbetsmiljöarbetet? 

       Oftast         Ibland                 Sällan         Aldrig 

         

8. Vad orsakar störst arbetsbelastning för dig? 

 

 

  

 

 

 

 

9. Uppfattar du dina arbetsuppgifter som engagerande och stimulerande? 

 

       Oftast          Ibland                 Sällan       Aldrig 

 

10. Vad tycker du om ledarskapet på din institution? 

 

 

 

 

 

 

11. Anser du att du har balans mellan arbetstid och privatliv? 

    

      Oftast         Ibland                    Sällan          Aldrig 

  

12. Skulle du vilja förändra något gällande arbetsmiljön på din institution? 

 

      Ja                            Nej 

 

   Vid (Ja), vilka förändringar skulle du vilja se på din institution gällande arbetsmiljön? 

 

 

 

 

  

13. Vad tycker du om arbetsmiljön på Högskolan i Borås som helhet? 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! Med vänliga hälsningar: Patrik Ergül & Muhamad Khatumba 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 

hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 

organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 

och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 

IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 

kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 

deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 

designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 

organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 

övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 

kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 

är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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