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Abstrakt 

Arbete för en säker och stödjande skolmiljö kan sägas vara högt prioriterat 

men trots det svårt att uppnå fullt ut. Syftet med den här kvalitativa 

deduktiva studien var att undersöka om systemteori och teori om styrning av 

säkerhetskritiska verksamheter kan bidra till det hälsofrämjande arbetet inom 

skolväsendet, och i så fall hur. Till grund för det användes rekommendationer 

för säkerhetsarbete i säkerhetskritiska organisationer och synen på skolan som 

en säkerhetskritisk verksamhet bland andra. Utgångspunkten var WHO:s 

definition av säkerhet som även omfattar den subjektiva upplevelsen av 

trygghet. En annan utgångspunkt var att kvalitet till viss del är beroende av 

god säkerhet för att avsett resultat och lagefterlevnad ska kunna uppnås. 

Styrande dokument avseende skola från en kommun jämfördes med 

rekommendationer utformade för att uppnå god säkerhet i en säkerhetskritisk 

verksamhet. Resultatet visade skillnader i angreppssätt mellan 

hälsofrämjande arbete i skolan och säkerhetsarbete. Studiens resultat pekar 

också på att den systemsyn som används i säkerhetsarbete sannolikt skulle 

bidra positivt i kommuners arbete för en hälsofrämjande skola. Detta främst 

genom tydliga strukturer, roller och kommunikation, samt för att länka 

samman styrnings-, lednings- och utförandenivå i organisationen.  
 

Nyckelord: ledningssystem, skola, systematiskt kvalitetsarbete, systemsyn, 

systemteori, säkerhetsteori 
 

 

Abstract 

Work towards a health promoting school is viewed as highly important, but 

still difficult to fully achieve. The aim of this thesis was to explore if systems 

theory and theory about the governing of high reliability organizations can 

contribute to work towards a health promoting school, and how. This is done 

from the perspective of systems theory and safety theory using a qualitative, 

deductive case study-design. Recommendations for safety work in high 

reliability organizations and the WHO:s subjective definition of safety is used 

to make way for viewing health promotion in schools through the lens of 

methods used by high reliability organizations to enhance safety. The result 

indicates differences between the outlook of traditional health promoting 

work in schools and safety work but suggests that health promotion in schools 

most likely can benefit from methods used to enhance safety when it comes to 

structures, roles, communication and for ways of linking different levels of the 

organization together and form a shared  view of the system. 
 

Keywords: management system, quality work, safety theory, school, 

systematic, systemic approach, systems theory 
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Hälsofrämjande skolor beskrivs som skolor som kontinuerligt stärker sin 

kapacitet att fungera som en hälsosam miljö för liv, lärande och arbete (Hoyle, 

Samek, & Valois, 2008) och det finns studier som pekar på att inlärning 

gynnas av en hälsosam skolmiljö (Lohrmann 2010). I Sverige finns krav på 

skolan som hälsofrämjande inskrivet i skollagen (SFS 2010:800).  

 

WHO strävar efter att öka antalet hälsofrämjande skolor genom Global health 

initiative (WHO 1996). Trots att arbete för en säker och stödjande skolmiljö 

kan sägas vara högt prioriterat så har det inte lyckats fullt ut och det finns 

forskning som är kritisk till de metoder som WHO rekommenderat. WHO:s 

metoder bygger på skolan som en arena för hälsa (WHO 2018). Skolan som 

arena beskriver de individer och det kollektiv som en intervention riktar sig 

mot. Det vill säga den plats, de sociala strukturer och den kontext som 

används för planering, implementering och utvärdering av interventionen 

(Green, Poland, & Rootman 2000). Skolan som arena finns i och utanför 

klassrummet, handlar om fysisk och social miljö, skolpolicies och relationen 

mellan skola, hemmen och det lokala samhället (Keshavarz, Nutbeam, 

Rowling, Khavarpour 2010; Gugglberger 2011). De brister som framhållits när 

det gäller det angreppssättet handlar främst om svårigheter med 

implementering och att upprätthålla positiva resultat av interventionerna.  

 

Istället pekar några studier om hälsofrämjande arbete i skolan på att ett 

systemsynsätt, där skolan delvis liknas vid ett komplext adaptivt system, 

skulle kunna underlätta bland annat implementering och upprätthållande av 

hälsofrämjande åtgärder (Keshavarz, et al 2010; Rosas 2015; Van Beurden, Kia, 

Zask, Dietrich, Rose 2011; Kremser 2010). 
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Teoretiska ansatser 

 

Med ett systemteoretiskt perspektiv betraktas skolan som ett delsystem i den 

kommunala verksamheten och även i skolväsendet i vid bemärkelse, men 

också som ett eget system som i sig består av flera delar (Hollnagel, 

Braithwaite & Wears 2013; Keshavarz et al. 2010; Rosas 2015). Det perspektivet 

tillåter problematisering av hur helheter och delar i ett system påverkar 

varandra och påverkar de resultat som systemet finns till för att åstadkomma. 

En sådan analys kan bidra till att belysa om systemets olika delar i praktiken 

motarbetar varandra och därför försvårar arbetet trots motsatt intention. 

(Hollnagel, Braithwaite, & Wears 2013). Till exempel påpekar en studie att de 

flesta skolor i undersökningen hade ganska välutbyggda system för 

information om utbildningsfrågor, men ett mycket mera begränsat flöde av 

information om hälsorelaterade frågor (Keshavarz et al. 2010). Ett system-

synsätt används redan som beskrivningsmodell inom andra sektorer än 

skolan, bland annat i högsäkerhetsverksamheter som kärnkraft och flyg. I 

mindre utsträckning har det också anammats inom vården (Hollnagel, 

Braithwaite, & Wears 2013), som liksom skolan är del av offentlig sektor i 

Sverige. 

 

Komplexa adaptiva system 

Begreppet komplext adaptivt system är hämtat från systemvetenskapen 

(Keshavarz, Nutbeam, Rowling & Khavarpour 2010). Enligt systemveten-

skapen finns det fyra indelningar för system; enkla, komplicerade, komplexa 

och kaotiska. Indelningen är gjord utefter den utsträckning förhållanden 

mellan orsak och verkan i systemet är förutsägbara (ibid). Den här 

indelningen kan göras på alla typer av system; artificiella, naturliga och även 

sociala system. Sociala system är den systemtyp som till exempel 

organisationer klassificeras som (ibid). Att likna skolan vid ett komplext 
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adaptivt socialt system innebär att man inte anser att det är alldeles enkla 

samband mellan orsak och verkan. Det kan vara svårt att förutsäga vad till 

exempel ett beslut får för effekt. Systemet betraktas som icke-linjärt. 

 

Det finns studier som kommit fram till att synen på skolan som ett delvis 

komplext adaptivt system kan vara användbart för att skapa en hälso-

främjande skola (Keshavarz et al. 2010). Att betrakta skolor som komplexa 

adaptiva system kan till exempel bidra i arbete med att förbättra lednings-

processer och styrning och resultat av hälsofrämjande interventioner. Det kan 

till exempel bli lättare att undvika negativa sidoeffekter (Fidan och Balcι 2017; 

White och Levin 2016; Powel Davis, Dent & Wharff 2015; Gugglberger, 

Flaschberger & Teutsch 2014). Men synen på skolan som ett delvis komplext 

adaptivt system har också kritiserats grundat på att begreppet är ett ofärdigt 

verktyg inom samhällsvetenskaperna (Haggis 2010). 

 

Förutsättningar för att uppnå en hälsofrämjande skola 

För att uppnå en hälsofrämjande skola framhålls ägarskap och engagemang i 

hälsofrämjande arbete från högsta nivå som framgångsfaktorer från flera håll 

inom forskningen (Gugglberger & Inchley 2012). Vid de organisations-

omfattande förändringar det innebär att implementera en hälsofrämjande 

skola så rekommenderas större hänsyn till hur väl en skola klarar av att 

hantera förändringarna än vad som ofta tas idag (Kremser, 2010). Även 

kontinuerlig utveckling av professionen ses som en viktig faktor (Hoyle, 

Samek, & Valois 2008) och styrinstrument, som till exempel metoden 

balanserat styrkort (Liersch et al. 2012). Forskning pekar också på att en 

systemsyn på begreppet ”en hälsofrämjande skola” som tar hänsyn till 

komplexitet och där förändring tillåts problematiseras i högre grad än idag 

skulle kunna bidra positivt i det hälsofrämjande arbetet (Rosas 2015).  
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Skolan som säkerhetskritisk verksamhet  

Genom att likna skolans hälsofrämjande med säkerhet i säkerhetskritiska 

verksamheter kan man få tillgång till ett i andra branscher redan beprövat 

systemangreppssätt med konkreta verktyg och metoder. Den kopplingen kan 

göras med hjälp av WHO:s bredare definition av säkerhet. Definitionen 

beskriver två dimensioner i säkerhetsbegreppet, en objektiv och en subjektiv 

(Nilsen & Andersson 2015). Den objektiva handlar om ”icke-skador” – 

frånvaro av skador eller minskning av skador och/eller skadornas 

allvarlighetsgrad.  Den subjektiva består av uppfattningen av att vara säker 

- ”dvs. ungefär detsamma som trygghet” (ibid). Subjektiv säkerhet består av 

kognitiva, affektiva och konativa komponenter. Den kognitiva handlar bland 

annat om uppfattningen av potentiella konsekvenser om något negativt skulle 

inträffa. Den affektiva rör en individs emotionella respons i situationen eller 

miljön, som till exempel en känsla av oro. Den konativa handlar om 

benägenheter att agera på visst sätt i en situation eller miljö. Upplevelsen av 

en situation eller miljö kan utifrån dessa tre komponenter resulterar i en 

beteendeförändring, till exempel undvikande (Nilsen & Andersson 2015).  

 

Säkerhet kan med WHO:s definition kopplas till trygghet och med en 

systemsyn så är säkerhet även sammankopplat med kvalitet i en 

producerande organisation (Sheps & Cardiff 2013). På så sätt blir också 

trygghet kopplat till kvalitet. Trygghet i sig är inte definitionen på en 

hälsofrämjande miljö men kopplar det objektiva säkerhetsbegreppet till något 

subjektivt.  

 

Med hjälp av WHO:s definition av subjektiv säkerhet (Nilsen & Andersson 

2015) där säkerhetsbegreppet även kan sägas omfatta upplevelsen av trygghet 

kan man knyta säkerhetsarbete till hälsofrämjande arbete. Skolan kan jämföras 

med säkerhetskritisk verksamhet beroende på att kvalitetsbrister kan få stor 
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effekt men även annat än kvalitetsbrister kan orsaka ”icke-optimala” resultat. 

Det kan således vara svårare att argumentera för att brister förekommer 

(Nilsen & Andersson 2015). 

 

Sambandet mellan säkerhet och hälsofrämjande  

Hälsofrämjande miljöer stärker en individs känsla av sammanhang, det vill 

säga känslan av meningsfullhet, förståelse och hanterbarhet. Känslan av 

sammanhang formas av erfarenheter som följdriktighet (konsistens), balans 

mellan understimulans och överbelastning, och delaktighet. Erfarenheter, 

kultur, sociala sammanhang och många andra faktorer som arv och till 

exempel slumpen påverkar vår känsla av sammanhang (Antonovsky 1996). 

Det viktiga om man tänker ur ett organisatoriskt perspektiv är att erbjuda 

delaktighet och engagemang som kan bidra till att ”förhindra skada, kanske 

bidra med lite styrka och, i vissa fall skapa en öppning för början på en stor 

förändring av livets omständigheter” (ibid). Hälsofrämjande interventioner 

finns, precis som säkerhetsfrämjande arbete, på förebyggande, skyddande och 

avhjälpande nivå (Eriksson & Lindström 2008).  

 

Sambandet mellan säkerhet och kvalitet 

I ett system som åtminstone till viss del kan sägas vara av komplext adaptiv 

natur bör sambandet mellan kvalitet och säkerhet ges särskild uppmärk-

samhet (Sheps & Cardiff 2013). Säkerhet ses ibland som en egenskap av 

kvalitet vilket gör att satsningar på att förbättra verksamheten inom alla 

områden, även hälsofrämjande, utförs inom ramen för traditionellt 

kvalitetsarbete. Det innebär litet fokus på att skolpersonal ska stödjas i de 

avvägningar de behöver göra i sitt dagliga arbete och i hantering av negativa 

händelser som dyker upp. Istället läggs stort fokus på att ha kontroll på 

rutiner, riktlinjer, regler och utbildning. Där säkerhet betraktas som en 

egenskap av kvalitet strävar organisationen efter att uppnå ett stabilt felfritt 
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tillstånd istället för att titta på säkerhet som en del av det dagliga arbetet att 

hantera avvägningar utan att orsaka skada. Kvalitet ses som frikopplat från 

och höjt över målkonflikter som till exempel ”snabbare-bättre-billigare” (ibid) 

och anpassningsförmågan hos organisationen antas lösa sig självt när hög 

kvalitet har uppnåtts (ibid). 

 

I säkerhetskritiska verksamheter betraktas däremot kvalitet och säkerhet som 

två skilda utmaningar som behöver angripas på olika sätt för att uppnås 

(Sheps & Cardiff 2013). Säkerhet handlar om att hantera både väntade och 

oväntade variationer i arbetet med en strävan efter att förebygga, medan 

kvalitetsarbete istället kan handla om att tillämpa ”best practices”. Detta är 

fallet inom sjukvården och kan möjligen också vara så inom skolan då båda 

verksamheterna är offentliga och kan antas styras på likartat sätt. Inom 

offentlig sektor finns krav på systematiskt kvalitetsarbete och för skolan 

regleras det i Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för 

skolväsendet (SKOLFS 2012:98). Säkerhetskritiska verksamheter 

benämns ”High Reliability Organisations” på engelska vilket bättre speglar de 

särskilda krav som ställs på den typen av verksamhet. Det handlar inte om 

säkerhetsarbete i betydelsen skydd utan i att extra stora krav ställs på 

pålitlighet och kvalitet i utförande eftersom verksamhetens uppdrag är att 

med expertis vägleda människor i en svagare eller utsatt position inom 

områden som kan ha stor betydelse för den enskildas möjligheter och framtid. 

En asymmetrisk relation. 

 

Föreställningen om arbete och arbetet så som det verkligen utförs 

I säkerhetskritiska verksamheter försöker man föra samman föreställningen, 

idén, om hur arbete utförs ”Work as imagined” med hur arbete utförs i 

verkligheten ”Work as done” för att öka säkerheten (Braithwaite, Wears & 

Hollnagel 2017). Kännedomen om hur arbetet utförs i hela organisationen 
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ökar lärandet vilket gör det lättare att förutse händelseutveckling och nå målet 

att kunna förebygga negativa händelser (ibid). Inom hälsofrämjande arbete 

finns motsvarande skala för åtgärdsnivåer (Eriksson & Lindström 2008). Att 

som organisation kunna vara så förutseende att tyngdpunkten kan läggas på 

förebyggande arbete är att se som mycket positivt. 

 

Studiens fall 

För att kunna jämföra angreppssätten i skola och säkerhetskritisk verksamhet 

används teori kring ledning av säkerhetskritiska verksamheter som bygger på 

en systemsyn (Akselsson R. 2015; Rollenhagen & Wahlström 2017). För att få 

en bild av ett skolsystem i en kommun är det viktigt med ett beskrivande 

material på alla nivåer så att föreställningen om arbetet hos ledande och 

styrande nivåer kan jämföras med arbetet som det utförs i så god utsträckning 

som möjligt. Ett sätt att få tillgång till sådant material inom ramen för en 

begränsad undersökning är att välja en kommun där det finns 

problembeskrivningar som kan antas följa linjens rapporteringsrutiner och 

därför uttryckas på fler nivåer. Problembeskrivande material kan även antas 

vara mer utförligt än ett konstaterande av en välfungerande verksamhet och 

problembeskrivningarna innehåller viktig information om utgångspunkten 

för styrande och ledande nivåer som till exempel hur de ser på verksamheten, 

vad som betraktas som hälsofrämjande, hur de ser på sin egen roll och vilken 

kännedom de har om verksamheten. Av den anledningen valdes Botkyrka 

kommun som har fått förelägganden av Skolverket. Skolverket är en 

myndighet som bland annat har till uppgift att följa upp skolornas kvalitet. 

Vid Skolverkets senaste inspektion 2017 fick Botkyrka kommun ett före-

läggande med krav på åtgärder för att förbättra skolmiljön. Föreläggandet 

handlade bland annat om brister i trygghet och studiero (Skolverket 2017).  
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Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka om systemteori och teori om styrning av 

säkerhetskritiska verksamheter kan bidra till det hälsofrämjande arbetet inom 

skolväsendet, och i så fall hur. 

 

Metod 

 

Studien har genom en kvalitativ ansats samlat uttryck för den studerade 

kommunens hälsofrämjande arbete och jämfört dessa med en modell som 

representerar en systemsyn inom ett område som är skilt från men kan 

kopplas till hälsofrämjande arbete i skolan. Struktur och uttryck så som de 

återgivits har utgjort studiematerial för att ge en rik beskrivning av den 

studerade kommunens och den utvärderande myndighetens syn på hur och 

varför något förhåller sig på ett visst sätt ur en subjektiv synvinkel. En sådan 

beskrivning tar också hänsyn till den kontext som finns runt det specifikt 

studerade. Den flexibilitet som en kvalitativ ansats erbjuder är bra för att 

belysa hur system fungerar och vilka konsekvenser det får för människor som 

påverkas av systemet (Patton 2015). 

Förförståelse 
 

Författaren arbetar till vardags med strålsäkerhetsfrågor inom den offentliga 

hälso- och sjukvården. Inom vården är det ett välkänt faktum att ett förhåll-

andevis högt antal undvikbara vårdskador inträffar varje år. Efter att ha fått 

förmånen att få ta del av en ung bekants berättelse om turerna i sitt skol-

misslyckande och sett hur starkt den upplevelsen påverkat honom väcktes 

tanken att det kanske finns undvikbara skolskador också? Kanske skulle dessa 

kunna likställas med undvikbara vårdskador och angripas med samma 
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metoder som man sedan en tid lånat över till vården från flyget och 

kärnkraftsektorn? Den här uppsatsen är produkten av den nyfikenheten och 

ett försiktigt försök att förstå om vårdens säkerhetsarbete även skulle kunna 

bidra inom skolans värld och i så fall på vilket sätt.  

 

Studiedesign 

 

Målet med studien var att undersöka om systemteori och teori om styrning av 

säkerhetskritiska verksamheter genom en analytisk generalisering kan bidra 

till det hälsofrämjande arbetet inom skolväsendet generellt. Därför lades 

studien upp som en fallstudie såsom beskrivs av Yin (2007). En fallstudie 

innebär en empirisk undersökning som studerar en företeelse i sin kontext och 

är lämplig om man anser att kontexten har stor betydelse i studien (ibid). När 

det gäller skolan så är inte det systemteoretiska perspektivet eller ett 

säkerhetskritiskt perspektiv en etablerad utgångspunkt för hälsofrämjande 

arbete, men potentiellt fördelaktigt (Keshavarz et al. 2010) vilket gör kontexten 

högst relevant. Studien tittade på flera nivåer i skolsystemet, från den mest 

övergripande styrning av skolan på huvudmannanivå, till styrning av 

förvaltning och enhetsnivå. Syftet med att undersöka fler nivåer var att 

försöka se om bilden av ett och samma fenomen skiljer sig mellan dem. En 

mycket viktig del i ett fungerande system är att olika delar i systemet har 

någorlunda samsyn och inte minst att den del med mest formell makt har 

förståelse för vilka förutsättningar som gäller i övriga delar (Hollnagel, 

Braithwaite, & Wears 2013).  
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Urval 

 

Studien undersökte Botkyrka kommun som har utmaningar på skolområdet. 

Då syftet var att så komplett som möjligt beskriva hur kommunens hälso-

främjande arbete i skolan är uppbyggt gjordes urvalet genom preliminär 

information om skolan i Botkyrka så som rekommenderas av Yin (Yin 2007). 

Studiematerialet utgjordes i huvudsak av Botkyrka kommuns styrande och 

redovisande dokument inom utbildningsområdet. Utgångspunkten för 

dokumentanalysen var en förteckning över Botkyrka kommuns styrdokument 

samt utbildningsförvaltningens dokumenthanteringsplan som finns 

tillgänglig på kommunens webbplats. Av intresse var till exempel beslut, 

planer, utvärderingar, regelverk och policys inom utbildningsområdet. Även 

dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete, handlingsplaner, 

sammanställningar av enkätsvar, verksamhetsberättelser, risk- och 

konsekvensanalyser, förekomst av incidenthantering, anmärkningar och 

förelägganden, åtgärdsrapporteringar, organisationsscheman samt resultat 

och mål för ledning av arbetet för en hälsofrämjande skolmiljö på över-

gripande nivå, alternativt sammanställd nivå, inom utbildningsområdet var 

intressant för syftet.  Skolinspektionens inspektionsrapporter från 2017 på 

kommunövergripande nivå med förelägganden utgör data i studien då de kan 

anses som styrande för kommunen.  

 

Datainsamling 

 

Insamlingen genomfördes som en jämförelse med en generell mall för 

komponenter som ingår i ledningssystem för kvalitet i säkerhetskritiska 

verksamheter liknande en tabell, se (Yin, 2007, s. 101). Data hämtades ur 

dokumentation som beskriver arbetet för en hälsofrämjande skolmiljö inom 

grundskole- och gymnasieverksamhet och på en kommunövergripande nivå. 
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Utvalda dokument laddades ned från kommunens webbplats eller begärdes 

ut från kommunens registratur.  

 

Analysmetod 

 

Insamlat material analyserades deduktivt utifrån en modell för 

kvalitetssystem i högriskverksamheter (Akselsson 2015) och kännetecken för 

ett hållbart system, det vill säga, god kännedom om hur verksamheten 

fungerar på alla nivåer, kännedom om hur belastat systemet är, hur man 

hanterar misslyckanden och hur villig man är att ta hänsyn till komplexitet 

och undvika skuldbeläggande (Hollnagel, Braithwaite, & Wears 2013), se 

bilaga 1. Analysmatrisen har också två kolumner för kategorisering av 

åtgärder som antingen främjande-förebyggande - utbildande arbete eller som 

skyddande och botande arbete enligt Eriksson och Lindström (2008).  

 

Insamlade data analyserades med hjälp av deduktiv kvalitativ innehållsanalys 

av manifest innehåll, det vill säga det uppenbart synliga och uttalade 

innehållet. Deduktiv innehållsanalys anses bra för att testa teorier och 

modeller i en ny kontext (Elo & Kyngäs 2008). Enligt Graneheim och 

Lundman (2003) innehåller all text dubbeltydigheter. För att minska risken för 

feltolkningar på grund av okunskap om området i stort har därför tolkning av 

textens underliggande mening valts bort, det vill säga det latenta innehållet. 

Analysenheten var hela textmaterial. Teori och tidigare forskning ligger till 

grund för de förbestämda kategorier av kännetecken för kvalitetssystem i 

högriskverksamheter, för välfungerande systemsyn och ett salutogent 

perspektiv som analysen genomförs med, vilket enligt Hsieh & Shannon 

(2005) gör analysen riktad. Efterhand som materialet lästes igenom 

markerades meningsbärande enheter och kategoriserades enligt en matris 

bestående av två kolumner med rubrikerna främjande-förebyggande-
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utbildande respektive skyddande-botande och enligt etiketter för följsamhet 

till teori och modell (Elo & Kyngäs, 2008). De meningsbärande enheterna 

kondenserades för att ge en mer överskådlig matris utan att 

meningsinnehållet går förlorat. 

 

Etiska överväganden och nyttjandekravet 

 

Det här arbetet skulle inte omfattas av krav på godkännande av Etik-

prövningsmyndigheten enligt Etikprövningslagens 3-4§ (SFS 2003:460). 

Studentarbeten gör det aldrig.  I studier ska forskaren kritiskt tänka igenom 

och dokumentera vilken nytta forskningen kan få för den enskilda och 

samhället samt undersöka om den kunskap som söks kan inhämtas på annat 

sätt genom en grundlig litteraturgenomgång. Forskning ska också värna om 

svaga grupper och se till att de inte blir utnyttjade i forskningen (Vetenskaps-

rådet 2018). I den här studien används endast offentliga dokument som be-

dömts vara av icke-känslig natur efter sekretessbedömning. Inga känsliga 

personuppgifter används. 

 

Genomförande  

 

Med hjälp av Botkyrka kommuns officiella förteckning över styrande 

dokument samt dokumenthanteringsplan valdes relevanta dokument att 

analysera ut (se bilaga 4). En annan viktig källa var kallelser och bilagor till 

utbildningsnämndens möten under 2018 samt protokoll för 2017 och 2018. Via 

registrator identifierades den ännu inte färdiga policyn om trygghet och 

studiero. Från Botkyrka kommuns webbplats och registrator på 

utbildningsnämnd och kommunstyrelse rekvirerades utvalda dokument. 

Skolinspektionen bistod med redovisade åtgärder från fallskolans senaste 

inrapportering från juni 2018 samt genom Skolinspektionens databas, 
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förelägganderapporten från 2018-01-30. Dokumenten söktes ut och söktes 

igenom med målet att besvara frågorna i bilaga 3 där första frågan är 

huvudfrågan som ska besvaras och övriga är stödjande. Relevant data 

kopierades över till analysmatrisen och placerades i endast ett fält med syftet 

att belysa hur Botkyrka kommun arbetar med den kategorin och om data 

indikerade ett främst främjande/förebyggande arbete eller ett 

skyddande/botande. Därefter analyserades den inklippta texten efter hur den 

samlat beskrev och representerade kommunens åtgärder jämfört med det 

önskeläge som analysmatrisen representerar enligt respektive rad. 

 

 

Resultat 

De data som samlades in resulterade i följande analys (Bilaga 1). 

Organisation för normal drift och krissituationer 
 

I Botkyrka kommun utgörs hälsofrämjande arbete i skolan normalt av 

linjeorganisationen under den styrande utbildningsnämnden. 

Utbildningsförvaltningen leder arbetet som är indelat i verksamheter efter 

skolform där grundskolan utgör ett verksamhetsområde. Under förvaltningen 

ansvarar rektorer för sina respektive enheter. Utbildningsförvaltningen har 

även en krisledningsplan och det finns riktlinjer för hur negativa situationer 

ska hanteras (Botkyrka kommun 2018).  

 

Kommunen har inte en uttalad policy för hälsofrämjande i skolan, men 

arbetar med en ny riktlinje för trygghet och studiero (ibid). Den riktlinjen 

återremitterades till förvaltningen från nämnden med krav på förtydligande 

av rutiner kring hur arbetet mot kränkande behandling och diskriminering 

ska bedrivas. Dessutom behöver riktlinjen på ett tydligare sätt sättas i en 
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kontext kring hur arbetet bedrivs idag och på vilket sätt det gynnar den 

enskilde läraren och eleven (ibid). I riktlinjen listas bland annat 

ansvarsförhållanden med beskrivning av huvudmannens, rektorns och 

medarbetarens ansvar. Det står att huvudmannen systematiskt följer upp 

anmälningar, analyserar dem och låter analysen ligga till grund för beslut om 

utveckling eller åtgärdande av brister. Detta sker varje månad, varje halvår 

ska även en fördjupad analys per enhet göras (Botkyrka kommun 2018-09-04). 

I utbildningsförvaltningens dokumenthanteringsplan (Botkyrka kommun 

2015) återfinns dokumenten Utredande och åtgärdande av kränkande 

behandling, Beslut om åtgärder och Utarbetande av plan mot diskriminering 

och kränkande behandling, det finns inte någon övergripande beskrivning av 

hur arbetet genomförs, vilka roller som utför det, interaktionen dem emellan, 

var och hur resultaten tas om hand och vilken kopplingen är till långsiktig 

utveckling eller åtgärd av brister. Detsamma gäller uppföljningen av det 

förebyggande och främjande arbetet som i arbetsdokumentet för riktlinje för 

trygghet och studiero sägs följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet 

(Botkyrka kommun 2018). Dokumenthierarkin i Botkyrka kommuns 

förvaltning sträcker sig från det mest övergripande – strategi – som följs av 

plan, program, policy, riktlinje och på lägsta nivå, regel. Riktlinjen för trygghet 

och studiero blandar citat från externa kravdokument med en översikt över 

vilka rutiner huvudman respektive rektor ansvarar för att ta fram och andra 

interna krav, däribland krav på elevens delaktighet i framtagande av 

ordningsregler och i utarbetande av plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. Riktlinjen är framtagen genom intervjuer med verksamhets-

ledning, rektorer, elevhälsopersonal, socialtjänsten och elever (ibid).  

 

I förteckningen över Botkyrka kommuns styrdokument kan följande styrande 

dokument med bäring på hälsofrämjande identifieras: Internkontrollplan 2017 
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Utbildningsnämnden, Kompetensförsörjningsplan för utbildnings-

förvaltningen, Kraftsamlings styrdokument, Strategi för kompetensförsörjning 

inom utbildningsförvaltningen och Riktlinjer avseende skolfrånvaro i 

Botkyrka kommuns grundskolor. Utbildningsnämnden har flera mål för 2019 

med koppling till hälsofrämjande som beskrivs i Mål och budget för 

utbildningsnämnden 2019 med flerårsplan 2020-2022 (Botkyrka kommun 

2018) se bilaga 2. 

 

Målen är övergripande men behöver vara konkreta och realistiska för de olika 

enheter och avdelningar som berörs (Akselsson 2015). Kanske är det ett arbete 

kommunen gör men det är inte redovisat i dokumenthanteringsplaner eller 

förteckningen över styrande dokument. I utbildningsförvaltningens tidigare 

årsredovisning för 2017 listas liknande mål som för 2019 och där kan man 

utläsa att förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen har brister. Målen är 

måttsatta på en aggregerad nivå, ofta antal skolor som har förbättrat sitt 

resultat i den elev-/personal-/föräldraenkät som genomförs i vissa årskurser i 

grundskolan. 

 

Värt att nämna i sammanhanget är att Kommunen har påbörjat en 

processorientering som beskrivs i Riktlinjer för processbaserad kvalitets- och 

verksamhetsutveckling med medborgarens fokus. I det sammanhanget 

konstaterar nämnden i ett protokoll att det är mycket svårt att påvisa 

orsakssammanhang vid resultatanalyser på aggregerad nivå, att det kan göras 

antaganden om att digitalisering och kompetensutveckling och andra insatser 

leder till förbättrade resultat över tid men att det också finns faktorer utanför 

nämndens område som är svåra att påverka (Botkyrka kommun 2018). Sådana 

faktorer är socioekonomisk bakgrund, boendesegregation och det fria 

skolvalet som alla kräver kompensatoriska åtgärder. Något förvaltningen 

arbetar med att ta fram riktlinjer för (Internkontrollplan för 2018). Det sker i 
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ett samarbete med Skolverket ”Samverkan för bästa skola” som ska rikta sig 

till flera nivåer i organisationen. En bättre fördelning av ekonomiska medel 

ska införas. Verksamhetsområde grundskola har bland andra åtgärder i 

uppdrag att arbeta med förbättring av det systematiska kvalitetsarbetet. I 

budget för 2019 och flerårsplan för 2020-2022 beskrivs ett flertal åtgärder, som 

utbildning /fortbildning, workshops, föreläsningar, skapande av nätverk och 

handledning. Grundskoleelevernas lärmiljöer följs upp i samtal mellan chef på 

förvaltningen och rektor cirka fyra gånger per år. Särskilda medel söks också 

ur fonder. Förvaltningen arbetar med ledarskapsutveckling och rekrytering. 

En ledarplattform har till exempel skapats för att förbättra förutsättningarna 

för chefer i organisationen och en strategi för kompetensförsörjning och en 

kompetensförsörjningsplan har tagits fram (Botkyrka kommun 2017). 

Åtgärder har också genomförts i och med förelägganden från Skol-

inspektionen vid inspektion 2016/2017. 

 

Kraftsamling är en struktur för samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. 

Tanken är att strukturen ska träffas fem gånger per år för att utveckla 

samverkan och följa handlingsplanen. Kraftsamling är formellt en del av 

ordinarie ledningsstruktur sedan 2011. Innan dess var det en särskild satsning 

(Botkyrka kommun 2016). Kommunen har i Utbildningsnämndens 

internkontrollplan för 2017 till uppgift att kontrollera parternas mötesfrekvens 

och närvaro i Kraftsamling. Utbildningsnämnden har i möteshandlingar 

noterat att strukturen inte fungerar så bra som man skulle önska och att möten 

inte genomförs eller att det är oklart om de genomförs (Botkyrka kommun 

2018). I styrdokumentet lyfts elevhälsan fram som särskilt viktig i skolans 

förebyggande arbete (ibid). 
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I verksamhetsberättelsen för elevhälsovårdens medicinska insats i kallelse till 

möte i utbildningsnämnden 2018-05-08 beskrivs elevhälsans organisation som 

problematisk. Den decentraliserade modellen skapar ojämlikheter i det 

övergripande arbetet i kommunen och ger inget utrymme för kommun-

övergripande förebyggande arbete. Elevhälsoarbetet blir enbart en lokal 

angelägenhet för varje skola och påverkas av rektors vilja, kompetens, 

kunskap och ekonomiska förutsättningar, det står ”En stor kommun som 

Botkyrka bör tänka om och se elevhälsoarbetet som en resurs för att främja 

friska och trygga barn” (ibid). Ett omtag gjordes under 2017 som innebar 

reviderade styrdokument och en tydligare roll för polisen i, som det 

benämns, ”projektet”, det vill säga Kraftsamling. En särskild organisations-

struktur för det hälsofrämjande arbetet finns inte uttryckligen beskriven i den 

dokumentation som identifierats. Ej heller har en särskild ledningsstruktur 

utöver linjeorganisationen återfunnits eller indikerats.  

 

Dokumentation 

 

Krav på skolan gällande trygghet och studiero finns beskrivet bland annat i 

den riktlinje som arbetas fram gällande just trygghet och studiero men ofta i 

form av citat från, och hänvisningar till, författningar. Inte som anpassade 

beskrivningar av lokala arbetssätt eller processer (Akselsson 2015). 

Dokumenthanteringen för det hälsofrämjande arbetet finns inte beskrivet på 

ett samlat sätt som kan återfinnas i dokumenthanteringsplan eller förteckning 

över styrande dokument. Detsamma gäller beskrivning av hur information 

ska hanteras med utgångspunkt i helheten av relevanta dokument. 

Kravdokumentation, rutiner, resultat av uppföljningar, möten, mål och 

liknande, finns däremot i stor utsträckning. Flertalet riktlinjer, som till 

exempel den om skolfrånvaro, refererar lagkrav istället för att beskriva vad 



18 
 

som ska göras och hur arbetet för att uppnå kraven är utformat i kommunen 

på de olika nivåerna i organisationen. Inga beskrivningar av särskilda roller 

och/eller uppdrag och deras förhållande till varandra har påträffats 

(Akselsson 2015). 

 

Risk management 

 

På en övergripande nivå grundar sig beslutade åtgärder beskrivna i årliga 

internkontrollplaner, årsredovisningar och omvärldsanalyser på risk-

bedömningar. I kallelsen till utbildningsnämndens möte (Botkyrka kommun 

2018) finns hänvisning till en risk- och väsentlighetsanalys som legat till grund 

för den internkontrollplan som upprättats. Från den har förslag på åtgärder 

tagits fram: en strategi för kompetensförsörjning, ett pedagogiskt pris och en 

ledarplattform för att hantera lärarbrist och svårigheter att rekrytera. Det är 

däremot oklart om förändringar föregås av riskanalyser och hur riskanalyser 

är tänkta att användas i det studerade fallet. 

 

Säkerhetssäkring 

 

I kallelsen till möte i utbildningsnämnden (Botkyrka kommun 2018) görs en 

uppföljning av kommunens internkontrollplan för 2017 och syftet med intern 

kontroll beskrivs som ”att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga 

fel och skador”. Då avvikelser har visat sig föreslår utbildningsförvaltningen 

att flera av kontrollmomenten även ska ingå i 2018 års plan. Kontrollerna går 

ut på att skapa bättre rutiner och säkerställa processer. Bland nämndspecifika 

kontrollmoment för 2017 ingick att följa upp att varje förskola och skola har 

aktuella planer mot diskriminering och kränkande behandling samt att de 

lokala samverkansgrupperna, Kraftsamling, träffas minst fem gånger per år 

för att utveckla samverkan i sitt område och följa Kraftsamlings handlingsplan 
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för året. För 2018 hänger Kraftsamling som kontrollpunkt kvar och skolor i 

egen regi ska följas upp gällande att de har aktuella planer mot diskriminering 

och kränkande behandling. De tiotalet punkter som är utbildningsnämndens 

egna och inte kommungemensamma kontrollmoment spänner över en bredd 

av frågor som att avsluta behörigheter som inte är aktuella och använda 

ramavtal, utnyttja sökta extra medel och liknande. Internkontrollplanen ska 

täcka hela verksamheten. På enhetsnivå noterar Skolinspektionen i sin 

inspektion av den studerade skolan att det när det gäller anpassningar av 

utbildningen inte görs någon uppföljning utan att elevernas kunskapsresultat 

som redovisas i ”Rapport till Rektor” ensamt tas som tecken på god 

utbildningsanpassning (Skolinspektionen 2018). Bland åtgärder som 

förvaltningschefen rapporterar till utbildningsnämnden, som vidtagits efter en 

incident, uppges att Projektet Kraftsamling har aktualiserats och 

skolledningen har fått ökat stöd. Enligt protokoll från utbildningsnämnden 

från februari angående åtgärder efter skolinspektionens vitesföreläggande 

återstår att arbeta med trygghet och studiero, samt elever i behov av särskilt 

stöd (Botkyrka kommun 2018). 

 

Säkerhetsfrämjande 

 

I Årsredovisning för 2017 beskrivs utbildning frekvent som en av åtgärderna 

för att komma till rätta med bristande måluppfyllnad, men det handlar främst 

om chefs- och ledarskapsutbildningar, lärarlyft och andra pedagogiska 

utbildningar, men även handledning och coachning. Dokumenten har inte 

beskrivit någon satsning på utbildning i hur man skapar en hälsofrämjande 

skola eller hur man skapar en hälsofrämjande kultur med allas medverkan i 

att upprätthålla och stärka en främjande miljö. Istället visar Skolinspektionens 

uppföljande rapport efter föreläggande att nya lärare inte blir insatta i 

processen för särskilt stöd och att lärare inte vet vilka underlag och blanketter 
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som ska användas eller att de inte är involverade i att utreda elevers behov av 

särskilt stöd. Skolinspektionen säger också att huvudmannen inte har tagit sitt 

ansvar gällande trygghet och studiero. De åtgärder som genomförts är att 

anställa elevassistenter och en socialpedagog som ska fokusera på elever som 

lätt hamnar i konflikter. Kommunen har också utbildat lärare i minimedling 

och elever i att bråka smartare, en mall för pedagogisk planering har tagits 

fram och planer finns på att använda en våldsförebyggande arbetsmodell som 

heter Tåget.  

 

Skolinspektionen påpekar också i sin uppföljning av föreläggande vid vite att 

det finns brister i samverkan mellan lärare och att ett förebyggande 

värdegrundsarbete för att uppnå en bra miljö med respekt och delaktighet 

saknas. Inte heller elevhälsan används förebyggande och främjande. Det 

saknas tydliga roller och engagemang i värdegrundsarbetet och 

konfliktlösningsmetodik. Dessutom deltar inte psykologen i elevhälsans 

förebyggande arbete (Skolinspektionen 2018). 

 

Det finns ingenting i insamlade data som tyder på att ett värdegrundsarbete 

eller arbete med att skapa en främjande kultur med allas medverkan har 

involverat eller drivits av förvaltningen eller för den delen nämnden. En 

strävan efter ständiga förbättringar och en påtalad brist att det är svårt att lära 

på aggregerad nivå eftersom orsaker är svåra att ringa in har däremot 

framkommit i dokumentation på förvaltnings och nämndnivå. Då ingen 

motsvarande dokumentation har inhämtats och det ensidigt är skol-

inspektionens rapporter som belyst sådana frågor med undantag av 

redovisade åtgärder i samband med föreläggande så går det inte att redogöra 

för tankegångarna på enhetsnivå. Däremot finns det tecken på att 

kommunikationen inte är optimal (ibid). 
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Beredskap 

 

Enligt skolinspektionens uppföljning av föreläggande finns otrygga platser på 

den studerade skolan som enligt elevhälsan skulle behöva kartläggas 

(Skolinspektionen 2018). I riktlinjer avseende skolfrånvaro i Botkyrka 

kommuns grundskolor anges bland annat att rutiner för frånvaroregistrering 

och uppföljning av frånvaro ska finnas. Schemaläggningen ska undvika 

håltimmar och elevhälsan ska organiseras så att det är lätt för lärare att få råd 

och stöd. Studie och yrkesvägledaren ska också uppmärksamma hög frånvaro 

som riskerar att bli problematisk. I riktlinjen hänvisas till SOU 2016:94 om 

elevfrånvaro med texten ”Det förebyggande och främjande arbetet ska 

planeras, utvärderas och åtgärdas kontinuerligt och systematiskt. (se förslag 

på stödfrågor, bilaga 2 SOU 2016:94).” Tecken på beredskapsplan utgörs av 

Kraftsamling arbetar med beredskap och krishanteringsförmågan bör vara 

reglerad i ett särskilt dokument för det. 

 

Kännetecken för en högsäkerhetsorganisation 

 

Kännetecken för en högsäkerhetsorganisation beskriver uttryck för en kultur 

som sätter fokus på viktiga frågor som ligger till grund för säkra arbetssätt 

(Hollnagel, Braithwaite & Wears 2013).  

 

Kännedom om hur organisationen fungerar även på högsta nivå - när idén 

om arbetet stämmer överens med det faktiska arbetet. 

I materialet finns tydliga tecken på att idén om arbetet skiljer sig från det 

faktiska arbetet. Det anses vara en riskfaktor för dålig måluppfyllelse i en 

högsäkerhetsorganisation (Hollnagel, Braithwaite & Wears 2013). På 

enhetsnivå delar till exempel inte rektor, elevhälsa och lärare syn på hur 

processen för särskilt stöd ser ut. Elevhälsan är inte delaktig trots att den ska 

vara det och lärare vet inte vad som gäller, medan rektor har en klar bild av 
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processen. Orsaken kan vara otydliga roller och uppdrag (Skolinspektionen 

2018). Likaså kan förståelse för arbetets förutsättningar saknas som att till 

exempel åtgärder som elevhälsan beslutar i sina åtgärdsprogram inte alltid 

går att genomföra enligt lärare (ibid). Förvaltningen deklarerar att den 

aggregerade nivån av input från elever, personal och föräldrar gör det svårt 

att se sambanden klart och få förståelse. Kanske är de otillräckliga åtgärder 

som till sist ledde till två utdömda viten också ett tecken på oförståelse för den 

verklighet som råder ute i verksamheterna. En kommunikations- eller 

samverkansplan för det hälsofrämjande arbetet har inte redovisats i det 

material som ingått i studien. 

 

I inspektionsrapporten beskrivs med flera exempel hur lärare och rektor har 

olika syn på vad som gäller, eller som när rektor menar att hon säkerställer att 

alla lärare följer åtgärdsprogram för anpassningar eller särskilt stöd genom att 

diskutera dem med elevhälsan som i sin tur tar upp dem i arbetslagen (ibid). 

Enligt rapporten vet lärare trots det inte vilka elever som har åtgärdsprogram 

eller så upplever de att de inte hjälper och gör avsteg från dem i arbetet. 

Åtgärdsprogram betraktas också som rena pappersprodukter som inte bidrar. 

En liknande situation gäller för ämnesövergripande samarbeten och frågan 

om de har implementerats. Kommunen menar att regelbundna möten och 

LPP – lokal pedagogisk planering, bör fungera och rektor säger att det finns 

möjligheter att samarbeta mellan ämnen medan lärare hävdar att det inte sker 

därför att det inte finns tid för det. 

 

Stor uppmärksamhet ägnas åt misslyckanden 

Enligt skolinspektionen är åtgärdsprogrammen bristfälligt utformade och 

problem och brister i det särskilda stödet kvarstår under lång tid. Inget 

skolövergripande arbete för att förbättra studiero har genomförts och ingen 

uppföljning har skett av åtgärder för trygghet och arbetsro från 
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huvudmannanivån enligt rektor (Skolinspektionen 2018). Det finns inga 

indikationer på ett system för händelseanalys vars resultat överförs i ett 

organiserat åtgärdsarbete och ett lärande. Ett lärande som ska leda till 

förbättrade förutsättningar nästa gång samma situation uppträder och som 

involverar alla nivåer om så krävs. Inget system för uppföljning, kontinuerlig 

och nivåöverskridande, beskrivs. 

 

Hur belastat är systemet? 

Det råder lärarbrist och det är svårt att rekrytera chefer vilket är väl känt inom 

organisationen, och utanför. Kommunen har upprättat en strategi och en plan 

för kompetensförsörjning för att åtgärda problemet som beskrivs i 

Kompetensförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen, Strategi för 

kompetensförsörjning inom utbildningsförvaltningen. En föreläggandepunkt 

handlar om att elevhälsans specialpedagogiska insatser är otillräckliga då 

processen från konstaterat behov till att insatsen påbörjats kan ta flera 

månader (Skolinspektionen 2018). Medarbetarindex är svagt sjunkande och 

har ett flertal förbättringsområden (Botkyrka kommun 2018).  

 

Icke skuldbeläggande attityd 

Det är svårt att fånga frågan i dokumenten men det finns heller inget i 

materialet som tyder på en ovanligt skuldfri attityd till problemen eller att 

man arbetar med att göra den frågan viktig. Skuldbeläggande hör samman 

med organisationskulturen och är en viktig del att motverka för att skapa bra 

samarbete och att kunna arbeta med förbättringar av kritiska frågor 

(Hollnagel, Braithwaite & Wears 2013). 

 

Ovilja att förenkla 

Skolinspektionen påpekar att huvudmannen inte ger skolan det stöd som 

behövs när skolan påpekar att de inte har kompetens att ge en viss typ av stöd 

som elever med tal- och språkstörning är i behov av (Skolinspektionen 2018). 
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Inga tecken finns på att extra uppföljningar eller granskningar eller 

eskaleringar av frågor genomförs. Det råder lärarbrist och enheterna är 

ansträngda men bilden av vilka möjligheter lärare har att samarbeta på 

enheten i form av regelbundna möten och LPP – lokal pedagogisk planering, 

skiljer sig mellan lärare och högre nivåer som rektor och förvaltning. I en 

organisation som har en ovilja att förenkla skulle den situationen upptäckas 

och åtgärdas (Hollnagel, Braithwaite & Wears 2013). 

 

Diskussion 

I den dokumentation som har granskats i urvalet framkommer liknande 

brister som säkerhetskritiska verksamheter brottas med (Braithwaite, Wears & 

Hollnagel 2017). Till exempel saknas en reglering av sammankopplingen och 

interaktion mellan nivåer i organisationen för utbildning i Botkyrka 

(Skolinspektionen 2018). Det vill säga mellan systemets olika delar. Detta visar 

sig i glapp mellan beslut om åtgärder, genomförande och uppföljning och i att 

synen på olika förhållanden i skolan skiljer sig åt mellan styrande/ledande och 

utförande nivå (ibid). I tidigare forskning om hälsofrämjande arbete framhålls 

just ägarskap och engagemang från högsta nivå i hälsofrämjande arbete som 

framgångsfaktorer (Gugglberger & Inchley 2012). 

 

Tidigare forskning om systemsyn och hälsofrämjande arbete inom skolan tar 

upp problem med implementering och upprätthållande av hälsofrämjande 

åtgärder (Keshavarz, et al. 2010; Rosas 2015; Van Beurden et al. 2011; Kremser 

2010). I det studerade fallet beskrivs till exempel enheten Kraftsamling 

fortfarande som ett projekt i utbildningsnämndens protokoll. Verksamheten 

har dokumenterade problem att komma igång med sitt arbete trots att det är 

en ordinarie verksamhet och en ordinarie funktion i organisationen (Botkyrka 

kommun 2018). En systemsyn skulle i det här fallet sluta glappet mellan olika 
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nivåer i organisationen så att det blir känt vilka funktioner och roller som har 

särskilt fokus på hälsofrämjande arbete. Från ett säkerhetsperspektiv är 

kännedom om och sammanhang mellan olika delar i systemet viktigt för att 

lyckas i arbetet (Braithwaite, Wears & Hollnagel 2017; Akselsson 2015). 

 

I det studerade fallet upplever utbildningsnämnden att det till exempel är 

svårt att påvisa orsakssammanhang i den information den styrande nivån får 

(Botkyrka kommun 2018). Här säger tidigare forskning om skolan att en 

systemsyn förbättrar ledningsprocesser och styrning inom skolan (Fidan & 

Balcι 2017; White & Levin 2016; Powel et al. 2015). Kännetecken för 

ledningssystem i säkerhetskritiska verksamheter står här för specifika krav 

och åtgärder för att leda det hälsofrämjande arbetet enligt ett system-

perspektiv. Följsamhet mot rekommendationerna skulle innebära att 

ledningsprocesser och styrning fungerar bättre genom att organisationen är 

anpassad för syftet. Även dokumentationen skulle vara anpassad för syftet 

och utformas för att underlätta (Akselsson 2015). Som resultatet nu visar så 

består vissa riktlinjer mest av hänvisningar till generella krav eller föreskrifter 

och lagar medan de borde vara anpassade beskrivningar av lokala arbetssätt 

eller processer (Akselsson 2015). Det framkommer krav på många rutiner men 

finns få beskrivningar av hur systemets olika delar samverkar i de dokument 

som ingått i studien (Botkyrka kommun 2018). 

 

I en systemsyn och inom säkerhetsarbete är det centralt att riskbedömningar 

inför förändringar genomförs (Nilsen & Andersson 2015). Botkyrka kommun 

genomför en övergripande risk- och väsentlighetsanalys, men inga uppgifter 

framkom om riskanalyser används systematiskt på alla nivåer och inför 

förändringar (Internkontrollplan 2017). Saknas riskanalyser så skulle använd-

ningen av sådana troligen också bidra till ett förbättrat hälsofrämjande arbete 

analogt med vad tidigare forskning säger, det vill säga att resultatet av 
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hälsofrämjande interventioner förbättras genom att negativa effekter undviks 

(Gugglberger, Flaschberger & Teutsch 2014; Rosas 2015). Även kommunik-

ations- och informationsflödet ses som viktiga med en systemsyn och brister 

pekas tydligast ut av Skolinspektionen (Skolinspektionen 2018). Bristande 

kommunikation är en dimension av bristen på sammankoppling och 

interaktion mellan systemets olika delar, både horisontellt och vertikalt och 

har också uppmärksammats tidigare gällande hälsorelaterad information i 

jämförelse med utbildningsfrågor i studerade skolor (Keshavarz et al. 2010).  

 

När det gäller uppföljningar och kontroller av åtgärder så fanns inget som 

tydde på att dessa utfördes systematiskt på olika nivåer och ej heller att de 

kommunicerades mellan nivåer, vilket är en risk då förhållanden och 

orsakssammanhang blir svåra att upptäcka, främst för den del av 

organisationen som är längst från verksamheten, det vill säga nämnd och 

förvaltning (Braithwaite, Wears & Hollnagel 2017). Det är en intressant fråga 

hur det hälsofrämjande arbetet skulle se ut på skolorna om kommunen valde 

att använda inspektionens metodik i sitt uppföljningsarbete. Främjande arbete 

pågår bland annat i form av utbildning men stora brister framkommer 

(Skolinspektionen 2018). Främjande arbete gränsar också till det förebyggande 

där frånvaro och frånvarostatistik är ett centralt verktyg i kommunen 

(Botkyrka kommun 2017), men även utbildning av lärare och införande av 

stödtjänster (Botkyrka kommun 2017). De fem kännetecknen för en 

högsäkerhetsorganisation får sägas vara användbara i hälsofrämjande arbete 

men data bör vara mer heltäckande än de är i den här studien för att 

tillförlitligt kunna beskriva ett systems status. Den generellt hållna matrisen 

bidrar ändå till att peka på brister och styra vilka åtgärder som är önskvärda 

ur ett perspektiv som kan sägas vara relevant även i hälsofrämjande arbete.  
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Skolinspektionen påbörjade en serie regelbundna kvalitetsgranskningar under 

hösten 2018. Det är en intressant fråga om situationen skulle ändras om 

författningarna ställde krav på systemsyn så att tyngdpunkten inte läggs på 

den utförande nivån? Det kan till exempel ske genom krav på ett 

ledningssystem. Huvudmannen påpekar att systemet är ansträngt och att 

arbete för att behålla anställda och lättare kunna rekrytera fler pågår, men 

inspektionsrapporterna fördjupar inte den analysen (Botkyrka kommun 2018; 

Skolinspektionen 2018). Elevhälsan ses som central men är ofta en väldigt liten 

och förhållandevis resurssvag funktion. En viktig fråga är hur man kan skapa 

en struktur för att deras specialistkompetens ska nå lärargruppen som är 

många fler men som i stora delar har ett delvis annat uppdrag. Andra viktiga 

frågor är hur huvudmannens roll och ansvar kan bli tydligare gentemot 

skolornas i hälsofrämjande arbete.  

 

Metoddiskussion 

Studien har genomförts med kvalitativ metod för att svara mot syftet att ge en 

rik beskrivning av det fall som studeras och fallets kontext. En kvalitativ 

metod fångar också in subjektets syn på förhållanden och anses lämplig för att 

bland annat studera system. I och med att urvalet begränsades till 

kommunens styrande och redovisande dokument inom utbildningsområdet 

så blev de olika nivåerna i systemet inte jämnt representerade. En annan 

begränsning som studien har är att skolpersonalens syn på systemet främst 

har fångats upp i Skolinspektionens rapporter. Bristen hade kunnat avhjälpas 

antingen med intervjuer eller genom att studera styrande och redovisande 

dokument på enhetsnivå. Intervjuer valdes bort som metod innan studien 

påbörjades av omfångsskäl. Dokument på enhetsnivå fanns däremot med i 

urvalet men lämnades inte ut. Vissa kunskapsluckor har därför inte gått att 

sluta som förväntat. Eftersom intervjuer inte ingått och inget material har 



28 
 

rekvirerats från studiens fall så finns det en risk att den bild som ges inte är 

rättvisande, men det har heller inte framkommit tecken på att annan 

dokumentation genom hänvisning skulle peka på väsentligt annorlunda 

arbetssätt eller förhållanden som inte upptäckts.  

Analysmatrisen har kolumner för förebyggande/främjande och åtgärdande/ 

avhjälpande åtgärder. Mest data placerades i den åtgärdande/avhjälpande 

kategorin vilket kan bero på den problematiska situationen hos fallskolan men 

det är också möjligt att mönstret hade sett annorlunda ut om intervjuer varit 

en del av datainsamlingen och att data därifrån i större utsträckning hört till 

främjande och förebyggande. Det är också tveksamt om den uppdelningen 

fyller sitt syfte i den första delen av matrisen som handlar om komponenter 

och element för ett väl fungerande ledningssystem i säkerhetskritisk 

verksamhet. Data handlar där mer om att undersöka om ett arbetssätt 

antingen finns eller inte finns. 

 

Studien har använt sig av ett deduktivt tillvägagångssätt vid analysen och de 

kriterier som styrt arbetet är etablerade men i ett annat sammanhang än 

hälsofrämjande (Yin 2007). De formella dokument som analyserats är 

bearbetade för att stå för sitt innehåll, men trots det så kan datainsamlingen 

vara ofullständig och alltför grov inom åtminstone vissa områden. Men med 

tanke på studiens omfång kan ändå data och resultat fylla ett syfte i en första 

undersökning som den här (ibid). Eftersom studien är en fallstudie har rika 

data om fallet samlats in vilket enligt Yin stärker validiteten, men ingen 

triangulering har genomförts då intervjuer uteslöts ur arbetet (Yin 2013). 

Dokument från två källor har använts, kommunen och Skolinspektionen vilka 

pekar på liknande förhållanden. Även sökande efter avvikande data har 

genomförts för att stärka validiteten (ibid). Den analytiska generaliserbarheten 

måste sägas vara hög då landets skolor styrs på likartat sätt och inga unika 

förhållanden har gällt för studien. Tillvägagagångssättet är utan särskilda 
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anpassningar och dokumenterat vilket även borde ge god reliabilitet och 

möjlighet att upprepa studien samma resultat (ibid). 

 

En reflexiv medvetenhet har funnits om att påverkan från viljan att komma 

fram till ett resultat som säger att säkerhetsforskning är användbart inom 

hälsofrämjande skulle kunna snedvrida resultatet systematiskt. Det har 

handlat om förmågan att vara noggrann med att hålla sig till beläggen och om 

att göra urvalet så brett att inte enbart önskedokument inkluderats. Analysen 

har genomförts med en medvetenhet om att inte över- eller undertolka data 

baserat på den systematiska snedvridningen och att redovisa flera perspektiv 

om sådana finns. 

 

Implikationer för framtida forskning 

I en fortsättning på studien skulle det vara intressant att dels komplettera data 

med intervjuer som ursprungligen var tanken. Det skulle också vara intressant 

att studera Skolinspektionens utgångspunkter för inspektioner, vars rapporter 

är styrande för den granskade kommunen, utifrån en systemsyn på 

skolväsendet. En helt annan ingång kan vara att studera aspekterna 

universella, indikerade och selektiva åtgärder inom hälsofrämjande för att 

uppnå utbildningsnämndens mål. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar studien att förutsättningar som försvårar det 

hälsofrämjande arbetet på skolor med implementeringssvårigheter, 

svårigheter att engagera ledningen, svårigheter att upprätthålla interventioner 

och brister i information och kommunikation potentiellt skulle kunna 

underlättas av en utgångspunkt i en systemsyn på skolan i vidare bemärkelse. 

Studien visar också att tillämpningen av en systemsyn skulle kunna ta sin 
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utgångspunkt i rekommendationer för ledning av säkerhetskritiska 

verksamheter. Det då dessa är generellt utformade för att förbättra en 

organisations möjligheter att nå sina mål genom att öka produktionssäkerhet 

och kvalitet. Förbättringar sker med hjälp av olika metoder för att undvika 

oplanerade negativa händelser och utfall. I vilken grad skolan är att betrakta 

som ett komplext adaptivt system har inte varit föremål för studien men blir 

betydelsefullt när funktionella arbetssätt ska arbetas fram. Studien visar också 

att begreppet hälsofrämjande kan knytas till begreppet säkerhet genom den 

subjektiva upplevelsen av trygghet och den inverkan trygghet har på hälsa 

(Nilsen & Andersson 2015). 

 

Projektets betydelse för folkhälsan 

Genom att jämföra hälsofrämjande arbete med teorier för framgångsrikt 

säkerhetsarbete samt genom att koppla forskningsområdet om styrning av 

säkerhetskritiska verksamheter utifrån ett systemsynsätt till styrning och 

ledning av skolan bidrar studien till att ge en i sammanhanget ny infallsvinkel 

på implementering av hälsofrämjande arbete i skolan med nya teorier, 

arbetssätt och metoder att undersöka. Den kan bidra till förbättring av 

problemområden inom hälsofrämjande som implementering, ledningens 

engagemang, upprätthållande av interventioner och brister i information och 

kommunikation. Det i sin tur kan bidra till en skola som är hälsofrämjande i 

större utsträckning och i förlängningen ger det bättre folkhälsa. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Analysmatris 

Kännetecken för ett väl fungerande ledningssystem i säkerhetskritisk 

verksamhet, 6 komponenter och dess element (Akselsson 2015) 
Organisation (för normal 

drift och krissituationer) 

- Policy för säkerhet 

- Säkerhetsmål 

- Organisationsstruktur och 

ansvarsfördelning 

- Ledningens engagemang för 

säkerhet 

- Mått på prestationer 

  

Dokumentation 

- Identifiering och underhåll av 

tillämpliga krav 

- Dokumentation som beskriver 

systemkomponenter 

- Dokumenthantering 

- Informationshantering 

  

Risk management 

- Riskidentifiering 

- Riskbedömningar 

- Åtgärder rekommenderas 

baserade på riskbedömningar 

  

Säkerhetssäkring 

- Övervakning av 

säkerhetsprestationer 

- Revisioner, säkerhetsanalyser m.m. 

-  förändringshantering 

  

Säkerhetsfrämjande 

- Utbildning 

Säkerhetskultur, med allas 

medverkan i säkerhetsarbetet 

- Lärande, ständiga förbättringar 

- Kommunikation 

  

Beredskap 

- Beredskapsplan 

- Krishanteringsförmåga 

- Förebyggande 

  

 

 



 
 

Några kännetecken för en högsäkerhetsorganisation (Hollnagel et al 2013): 

 Arbetets struktur-

främjande, förebyggande, 

utbildande 

Arbetets struktur, 

skyddande, botande 

Kännedom om hur 

verksamheten 

fungerar WAI=WAD, 

även på högsta nivå.  

  

Stor uppmärksamhet 

ägnas åt 

misslyckanden (i ett 

system med dubbla 

loopar för lärande) 

  

Koll på var ”system 

operating point” SOP 

ligger  

 

 

 

 

Icke skuldbeläggande 

attityd 

  

 

Ovilja att förenkla    

 

 

  



 
 

Bilaga 2: Mål för utbildningsnämnden 2019 (Botkyrka kommun 

2018):  

 

 På varje enhet är barn och elever delaktiga och har inflytande i 

utbildningen. 

 Barn, elever och vårdnadshavare i Botkyrka upplever delaktighet i 

viktiga frågor där de själva påverkas. 

 Utbildningen i Botkyrka har ett systematiskt kvalitetsarbete som 

länkar samman alla led i styrkedjan. 

 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk 

utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och 

rustar dem för framtiden. 

 Alla barn och elever möter en god och varierad undervisning. 

 I Botkyrkas förskolor och skolor upplever alla barn och elever trygghet 

och studiero. 

 Botkyrkas skolor har en studie- och yrkesvägledning som är integrerad 

i undervisningen så att eleverna får stöd och vägledning inför sina 

framtida utbildnings- och yrkesval. 

 Utbildningen i Botkyrka främjar kontakter med kultur- och arbetsliv, 

föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som berikar barn 

och elever. 

 Botkyrkas alla stadsdelar har attraktiva förskolor och skolor. 

 Botkyrkas förskolor och skolor är konkurrenskraftiga och har en 

hållbar personalförsörjning. 

  



 
 

Bilaga 3 Frågor för insamling av data 

Hur säkerställs en hälsofrämjande miljö i skolan? 

 

Finns mål för skolornas hälsofrämjande? 

Finns ett ledningssystem för hälsofrämjande/ingår hälsofrämjande som del av 

ett integrerat ledningssystem? 

Hur hanteras hälsofrämjande åtgärder? 

I vilka forum sker arbetet med hälsofrämjande? 

Hur involveras högsta ledningen? 

Vilka roller arbetar med hälsofrämjande? 

Vilket mandat har forumen/rollerna? 

Hur sker samverkan? 

Hur genomförs uppföljning? 

Hur införs förändringar? 

Hur sker information? 

Hur sker kommunikation? 

Hur ser arbetsprocesserna ut? 
  



 
 

Bilaga 4 Analyserade dokument 

 

Studiens urval: 

79 Riktlinjer för Trygghet och studiero Särskilt yttrande 

Dokumenthanteringsplan utbildningsförvaltningen 

Förteckning över Botkyrka kommuns styrdokument, författning rev. 2018-

09-13 

Internkontrollplan 2017 utbildningsnämnden 

Kompetensförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen 

Kraftsamlings styrdokument 

KS 2017 782-Riktlinjer Processbaserad kvalitets- och verksamhetsutveckling 

med medborgarens fokus- 

Redovisning av tillsyn Storvretskolan, Dnr 43-2017_4984 

Riktlinjer avseende skolfrånvaro i Botkyrka kommuns grundskolor 

Riktlinjer för trygghet och studiero 

Strategi för kompetensförsörjning inom utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämnden 2017-02-07 protokoll 

Utbildningsnämnden 2017-03-14 protokoll 

Utbildningsnämnden 2017-04-04 protokoll 

Utbildningsnämnden 2017-05-02 protokoll 

Utbildningsnämnden 2017-06-13 protokoll 

Utbildningsnämnden 2017-09-05 protokoll 

Utbildningsnämnden 2017-10-10 protokoll 

Utbildningsnämnden 2017-11-21 protokoll 

Utbildningsnämnden 2017-12-12 protokoll 

Utbildningsnämnden 2018-02-06 kallelse och handlingar 

Utbildningsnämnden 2018-02-06 protokoll 

Utbildningsnämnden 2018-03-06 kallelse och handlingar  

Utbildningsnämnden 2018-03-06 protokoll 

Utbildningsnämnden 2018-04-10 kallelse och handlingar 

Utbildningsnämnden 2018-04-10 protokoll 

Utbildningsnämnden 2018-05-08 kallelse och handlingar 

Utbildningsnämnden 2018-05-08 protokoll 

Utbildningsnämnden 2018-06-12 kallelse och handlingar 

Utbildningsnämnden 2018-06-12 protokoll 



 
 

Utbildningsnämnden 2018-09-04 kallelse och handlingar 

Utbildningsnämnden 2018-10-09 kallelse och handlingar 

Utbildningsnämnden, 2018-09-04, protokoll 

Vitesföreläggande efter uppföljning av skolan 

Åtgärdsrapportering Skolinspektionen Bilaga 1 lektionsmodell 

Åtgärdsrapportering Skolinspektionen Bilaga 2 

Åtgärdsrapportering Skolinspektionen Bilaga 3 Trygghetsenkät 

 

 

 

 


