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I denna studie har vi undersökt hur gymnasieskolor med praktisk yrkesutbildning arbetar med 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Men framförallt har vi frågat om och hur de rapporterar 

”nästan - olyckor”, det vill säga hur de sköter tillbudsrapportering. Denna typ av skolor har en 

mycket komplex arbetsmiljö med både fysiska och psykiska risker. 

Vår studie visar att skolledningen på de undersökta skolorna har börjat arbeta enligt SAM men 

kommit olika långt i arbetet. Dock visar undersökningen att rapporteringen av tillbud är låg och 

att lärarnas kunskaper är bristfälliga om hur SAM och tillbudsrapporteringen är tänkt att 

fungera. Vi ser att skolledningen inte har lyckats förankra arbetsmiljöarbetet hos den 

underställda personalen. Den inspektör från Arbetsmiljöverket som tagit del av vår 

undersökning är till viss del orolig över en del av bristerna i det arbetsmiljöarbete som de 
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Sammanfattning 

I denna studie har vi undersökt hur gymnasieskolor med praktisk yrkesutbildning arbetar med 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Men framförallt har vi frågat om och hur de rapporterar 

”nästan - olyckor”, det vill säga hur de sköter tillbudsrapportering. Denna typ av skolor har en 

mycket komplex arbetsmiljö med både fysiska och psykiska risker. 

 

Vår studie visar att skolledningen på de undersökta skolorna har börjat arbeta enligt SAM men 

kommit olika långt i arbetet. Dock visar undersökningen att rapporteringen av tillbud är låg och 

att lärarnas kunskaper är bristfälliga om hur SAM och tillbudsrapporteringen är tänkt att fungera. 

Vi ser att skolledningen inte har lyckats förankra arbetsmiljöarbetet hos den underställda 

personalen. Den inspektör från Arbetsmiljöverket som tagit del av vår undersökning är till viss 

del orolig över en del av bristerna i det arbetsmiljöarbete som de undersökta skolorna bedriver. 



Summary 

In this study we have studied how upper secondary schools with vocational programs work with 
systematic work environment management (SAM). But above all we have studied how they 
manage incident reports. These types of schools have a very complex working environment with 
both physical and mental risks. 

 

Our study shows that the school managements of the investigated schools have started to work 
according to SAM, but it varies how far they have come with their work. However, the study 
shows that the rate of incident reports is low and that the teachers’ knowledge about how SAM 
and incident reports are supposed to work is inadequate. We understand that the school 
managements have not succeeded to gain approval for the work environment management 
among the personnel. The inspector from the Swedish Work Environment Authority, who has 
read our study, is partly worried about some of the deficiencies of work environment 
management in the studied schools. 

 



Abstract 

Studien har genomförts för att undersöka hur gymnasieskolor med praktiska yrkesförberedande 
program arbetar med tillbudsrapportering och systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom intervjuer 
med skolledare och en inspektör från Arbetsmiljöverket har vi fått fram resultat om hur arbetet 
är tänkt att fungera på skolorna enligt lagar och planer. Vi har sedan genomfört en enkät med 30 
lärare på de undersökta skolorna för att få en bild av hur mycket av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som är förankrat hos den underställda personalen. 

Nyckelord: 

Arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket, SAM, Skolverket, Skyddsombud, Skyddsronder, Systematiskt 
arbetsmiljöarbete, Tillbudsrapportering, 

 

 



Förord 

Skolornas arbetsmiljö är idag ett aktuellt ämne och det skrivs ofta om ohälsa både bland 
anställda och elever. De skolor som vi undersökt har ytterligare en faktor där de fysiska farorna 
är stora när ovana elever ska använda fordon, verktyg och maskiner. Vi som har gjort studien 
har en bakgrund inom yrken där förebyggande säkerhetsarbete är en mycket viktig del. Denna 
studie gör vi som vårt examensarbete vid Växjö universitet på yrkeslärarutbildningen. Under 
utbildningen hade vi ett kursmoment som handlade om just arbetsmiljö och att utbilda för en 
hållbar utveckling. Detta medförde att vi valde just tillbudsrapportering och SAM som ämne. Vi 
tror också att skolor kan ha praktisk nytta av vårt arbete. 

 

Vi som har gjort studien arbetar på samma gymnasieskola där vi utbildar elever på ett praktiskt 
yrkesförberedande program. Vi ser dagligen på vår arbetsplats både fysiska och psykiska risker 
för såväl elever som kolleger. Detta har gjort att vi har utnyttjat tillfället att under arbetets 
genomförande försöka att lära oss så mycket som möjligt om ämnet. Att besöka andra skolor 
med liknande inriktningar och lyssna på tankar och idéer om hur arbetet bedrivs har varit 
mycket stimulerande.  

 

Under vår utbildning har vi tidigare gjort mindre projektarbeten tillsammans och det var 
naturligt att vi även ville göra detta arbete tillsammans. Arbetet har fortskridit väl och vi har 
lyckat hålla såväl tidsplan som arbetsfördelning i stort sätt som planerat.  

 

Slutligen vill vi tacka skolledare, lärare och inspektören från Arbetsmiljöverket som samtliga 
trots tidspress och hög arbetsbelastning ställt upp på intervjuerna och fyllt i enkäter. Det är 
framförallt Er goda vilja som gjort denna studie möjlig. Vi vill dessutom tacka våra familjer som 
stöttat oss både med tid och synpunkter. Sist men inte minst vill vi rikta ett tack till vår 
handledare, Anders Ingwald, som med snabb och konstruktiv kritik hjälpt oss med detta 
examensarbete. 

 

Göran Carlsson och Jan Walter 
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1. Introduktion 

I detta kapitel ges en bakgrund till rapporten och vad vi vill uppnå med den. 

1.1 Bakgrund 

Vi började vår studie med att söka information på både Skolverkets och 
Arbetsmiljöverkets hemsidor på Internet. Ganska snart upptäckte vi att §2 i 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (Arbetsmiljöförordningen) gav en del svar i 
hur det enligt reglerna ska fungera.  

 

Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete föranlett dödsfall eller svårare 
personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren utan 
dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller vid tillbud som har 
inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Om anmälan om arbetsskada föreskrivs 
även i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt 
personskadeskydd. Föreskrifter om befälhavarens skyldighet att vid fartygsarbete 
rapportera vissa händelser finns i 6 kap. 14 § sjölagen (1994:1009) (Paragrafen 
ändrad genom SFS 2003:442)(arbetsmiljöverket §2). 

 

När man söker på www.av.se (Arbetsmiljöverket) samt ordet tillbudsrapportering får 
man 21 träffar och söker man på ordet olycksfall så blir det 787 träffar (2009-06-21). 
Detta medförde att vi kunde se en svårighet i att definiera vad ett tillbud är. Redan 
1996 kom Arbetarskyddsstyrelsen ut med föreskrifter om internkontroll av 
arbetsmiljön. Dessa har sedan omarbetats till föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).  

Vad det gäller information till arbetstagare om vilka risker som finns på arbetsplatsen 
är det skrivet i kapitel tre arbetsmiljölagen. 

 

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, 
under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan 
vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren 
har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna 
i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga 
instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller 
olycksfall (Arbetsmiljöverket §3). 

 

Vår undersökning är genomförd på gymnasieskolor där arbetsmiljöarbetet även borde 
ha  en stor påverkan på elevernas framtida yrkesliv. I Arbetsmiljöverkets rapport 2002 
menar utredarna att 

 

Tydlig skillnad finns även mellan grundskolerektorer och gymnasierektorer. De 
senare upplever i hög grad att de har tillräckliga befogenheter och resurser för 
arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket skolans arbetsmiljö 2002, s17). 

 

http://www.av.se/
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I olika tidningsartiklar kan man läsa om lärares och elevers brist på bra skolmiljö. Både 
fysiska och psykosociala brister är vanliga. Enligt Skolverkets snabbfakta fanns den 15 
oktober 2008 2 470 436 barn/elever och 261 265 lärare inom skola och barnomsorg 
vilket gör skolan till den absolut största arbetsplatsen (www.skolverket.se). Då vi själva 
arbetar på en gymnasieskola med både teoretiska och praktiska program finns där alla 
typer av arbetsmiljöproblem. Skolverket har dessutom tillsammans med 
Arbetsmiljöverket utarbetat ett gemensamt material som består av information på 
Internet samt ett antal informationsbroschyrer, som t.ex. Rapportera tillbuden– förebygg 
ohälsa och olyckor i arbetet och Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete ( www.af.se ) 
Information om detta arbete och material verkar dock inte ha spridits så väl till 
skolorna. Vi har valt att inrikta vår studie mot, om och hur man tillbudsrapporterar på 
några gymnasieskolor. Anledning till att vi valt just detta ämne är att det förebyggande 
arbetet har en viktig roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 

Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. 
Allvarliga tillbud är händelser som i sig innebär stor fara för ohälsa eller olycksfall. 
Det behöver inte finnas någon fara för person i den aktuella situationen. Ett 
exempel är en explosion i en lokal där ingen vistas för tillfället. Tillbud är ofta en 
följd av brister i arbetsmiljöarbetet (§9 Arbetsmiljöverkets författningssamling). 

 
Arbetsgivaren ska ta reda på hur de anställda har det på jobbet. Det gäller både 
olycksfallsrisker, kroppsliga belastningar och psykiska påfrestningar som exempelvis 
stress. Alla arbetsförhållanden ska undersökas. ”Om det finns risker ska arbetsgivaren 
åtgärda och sedan kontrollera att åtgärderna var tillräckliga, annars behövs fler 
åtgärder” (Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete 2008, s 2).  
 
Vidare kan vi i informationstexterna läsa att: 
 

Arbetsgivaren är ansvarig, men det är viktigt att det finns ett samarbete mellan 
arbetsgivaren och de anställda. Exempelvis när det gäller att regelbundet undersöka 
riskerna och att rapportera, registrera och analysera tillbuden. Då blir det lättare att 
vidta åtgärder innan något olycksfall inträffar”. (Rapportera tillbuden –förebygg 
ohälsa och olyckor i arbetet 2008, s 2) 

 

1.2 Tidigare forskning 

Vår förhoppning var att hitta mycket tidigare forskning om tillbudsrapportering inom 
gymnasieskolan . Det visade sig dock att det finns forskning om arbetsmiljö men inte 
direkt knuten till tillbudsrapportering. Under vår litteratursökning på Internet, träffade 
vi på en tidigare forskning som visar att stor vikt ligger på organisationen i ett 
hälsofrämjande utvecklingsarbete.  Louise Johansson och Ines Hayek vid Göteborgs 
universitet, genomförde ht -06 en undersökning av orsakerna till lärarnas ohälsa på 
Lindhagaskolan, en 6-9-skola i Mölndal. Arbetets syfte var att se på orsakerna till 
lärarnas ohälsa ur ett psykosocialt perspektiv, samt att belysa olika organisatoriska 
åtgärder som kan förbättra situationen för lärarna och därmed skapa en friskare 
arbetsplats. Stora delar av personalen uppvisade både fysiska och psykiska symptom 
såsom sömnlöshet, spänningsvärk och huvudvärk. Elevernas inlärning och 
måluppfyllelser riskerade att försämras då de undervisades av lärare som inte mådde 
bra. Orsakerna till ohälsan på Lindhagaskolan var en kombination av alltför stor 
arbetsmängd, maktlöshet, otillräcklig belöning, brist på gemenskap, brist på rättvisa 

http://www.af.se/
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och respekt och värderingskonflikter. Förslag till hälsofrämjande åtgärder och 
strategier som borde genomföras på Lindhagaskolan var bland annat aktivt och 
systematiskt arbetsmiljöarbete, lagom arbetsbelastning, ökad delaktighet och inflytande 
samt ett konstruktivt ledarskap. 

Johansson och Hayek använde följande frågeställningar för sin undersökning: 

 

Arbetets syfte har konkretiserats genom följande frågeställningar: 

− Hur upplever lärarna arbetsmiljön (fysisk och psykosocial) på Lindhagaskolan? 

− Känner lärarna på Lindhagaskolan sig stressade och i så fall hur visar det sig? 

− Upplever lärarna på Lindhagaskolan att de har makt och inflytande att påverka sin 
arbetssituation? 

− Hur upplever lärarna relationen till eleverna på Lindhagaskolan? 

− Vilka orsaker anser lärarna att det finns till lärares höga sjukskrivningstal? 

−Vilka förbättringar i arbetsmiljön (fysisk och psykosocial) önskar lärarna på 
Lindhagaskolan? (Hayek o Johansson 2006, s 8)  

 

Det finns en möjlighet att de psykosociala arbetsmiljöproblemen kan bidra till att det 
uppkommer fysiska faror. I rapporten från Lindhagaskolan finns nedanstående citat 
som beskriver att människors riskbenägenhet inte alltid är logisk. 

 

Trots att trafikolyckor tillhör de allra vanligaste orsakerna till skador och ohälsa i 
dagens samhälle tycks många inte inse hastighetens betydelse och behovet av att 
sänka hastigheterna. Det blir ofta kraftiga protester så snart hastighetsbegränsningar 
föreslås. För somliga – och kanske särskilt för yngre män – är de höga hastigheterna 
nära på heliga och ska således till varje pris värnas, oavsett vilka riskerna än är för liv 
och hälsa. Allt annat än hastigheten ses som förklaring till de olyckor som inträffar 
– att vägarna är för dåliga, de som kör är alkoholpåverkade eller är för gamla och 
körkortsutbildningen otillräcklig. Vad beror det då på att många, inte ens om de 
riskerar sina liv och sin hälsa, inte vill inse det enkla och självklara faktum att det 
krävs ett tillräckligt tidsutrymme för att hinna observera en risk. Varför ska våra 
vanliga bilar tekniskt kunna klara att hålla höga hastigheter? [(citerat i Hayek och 
Johansson 2006, s11)]. 

 

1.3 Syfte 

Vi vill i vår studie undersöka om skolorna arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) och om de tillbudsrapporterar händelser som kunnat leda till ohälsa eller 
skador. Dessutom är vi intresserade av att se om skolledare och lärare har samma syn 
på om händelser tillbudsrapporteras och hur information om händelser sprids.  
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1.4 Mål/ Huvudmål 

Målet med vår studie är att visa om och hur de undersökta gymnasieskolorna arbetar 
med delar av det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I studien undersöker vi framförallt 
tillbudsrapportering, ansvar, skyddsronder och SAM. Huvudmålet med vår studie är 
att ta reda på om och hur de utvalda gymnasieskolorna gör tillbudsrapportering.  

1.4.1 Delmål 1 

Delmål ett är att få ett underlag som visar om det finns skillnader eller likheter mellan 
skolledare och underställd personals syn på om tillbudsrapportering sker på skolan. 

1.4.2 Delmål 2 

Delmål två ska visa om skolorna arbetar enligt SAM, samt om här även genomförs 
skyddsronder och på vilket sätt dessa görs i så fall. 

1.4.3 Delmål 3 

I delmål tre ska vi presentera vad en inspektör på Arbetsmiljöverket har för 
synpunkter på de svar vi fått i vår studie angående det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att undersöka och svara på hur gymnasieskolorna 
arbetar med delar av det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Anledningen till detta är att 
ämnet arbetsmiljö innefattar i princip all verksamhet i skolan. Skolan är en verksamhet 
som är mycket komplex. Det finns många olika personalkategorier samt elever på 
skolorna och den fysiska miljön kan i princip jämföras med ett litet samhälle. Vi har i 
vår undersökning valt att avgränsa oss till att titta på några gymnasieskolor med 
yrkesförberedande program i södra Svealand. Denna geografiska avgränsning beror på 
att vi som studenter ska kunna genomföra intervjuer och enkätinsamling på ett 
effektivt sätt. Vi tar en risk med att göra en geografisk avgränsning men vi tror att vårt 
område väl representerar det vi vill undersöka. 

En svårighet i vår avgränsning är att tillbud och olyckor ofta blandas ihop och att man 
till viss del kan tycka att olycksrapporteringen är lättare samt att det finns bättre system 
för denna typ av rapportering. Vid vår kontakt med Arbetsmiljöverket har vi valt att 
fokusera på deras syn på hur de undersökta skolorna arbetar med tillbudsrapportering. 
Genom ett av våra skolbesök så har vi fått ta del av ett databaserat program för olycks- och 
tillbudsrapportering som har användarnamnet LISA version 6,0 och är tillverkat av 
Miljödata AB i Karlskrona (www.miljödata.se). Vår tanke är inte att undersöka dessa 
systems användbarhet utan studera om de tänkta användarna, rektorer och lärare 
känner till om skolan har denna eller någon annan typ av rapporteringssystem. 

http://www.miljödata.se/
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 Vi har i vårt val av ämne att studera inte haft någon som påverkat innehåll eller 
omfattning utan begränsningar har varit våra egna och helt beroende av tid och 
omfattningen av studiens storlek.  
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2. Metod 

Här beskriver vi hur vi gått tillväga för att på uppnå syftet. Vi redogör även för 
val av metod och hur vi bearbetat informationen. 

 

Valet av undersökningsmetod är gjord för att få en bra inblick i hur de utvalda 
skolorna arbetar idag med tillbudsrapportering och arbetsmiljö. Resultatet av vår 
litteraturundersökning avser att leda fram till ett antal frågor relevanta att ställa till både 
skolledare och lärare. Svaren ska sedan till viss del jämföras med varandra. Vår tanke är 
att områden som tillbudsrapportering, ansvar och SAM ska ligga till grund för studien. 
I vår studie har vi valt att söka information genom att använda både en kvalitativ 
metod riktad till skolledare samt en kvantitativ metod riktad till lärare (Trost 2009). 
Orsaken till att vi valt intervju med skolledare är att vi anser att det resultatet troligtvis 
blir bättre än enkäter när vi har chansen att ställa följdfrågor. Som hjälp för att välja 
modell för intervju har vi använt oss av litteratur (Trost 2009) och (Carlström & 
Carlström Hagman 2006). Valet av enkät till lärare beror på att vi ville få svar från 
många. Anledningen till att vi valt två olika metoder är även att skolledare som är 
ansvariga för den undersökta verksamheten kan känna sig mer utsatta av frågorna. Vi 
har informerat de intervjuade skolledarna om att vissa resultat från de två olika 
undersökningarna kommer att jämföras med varandra. Efter sammanställning av detta 
material har vi valt att göra en fokusintervju (Trost 2009) som bara berör 
tillbudsrapporteringen med en inspektör från Arbetsmiljöverket.  

2.1 Metodval 

Man brukar skilja på kvalitativa och kvantitativa metoder. I vår undersökning har vi 
valt att använda båda. Vi använder intervjuer för att få kvalitativt resultat från 
skolledare och inspektören från Arbetsmiljöverket. Gruppen lärare är för oss för stor 
för en kvalitativ undersökning och valet föll därför på en kvantitativ metod.  

2.1.1 Kvalitativ metod 

För att få en nulägesbeskrivning av hur skolledarna arbetar med tillbudsrapportering 
och arbetsmiljö har vi valt att genomföra intervjuer med skolledarna. Vi har valt en 
kvalitativ undersökning som ger en bra bild av verkligheten.  Valet att genomföra 
intervjuer med skolledarna härleds i första hand till att de som ansvariga för 
arbetsmiljön bör ha arbetat en hel del med arbetsmiljöfrågor. De som ansvariga har 
också tillgång till kommunens planering och delegering samtidigt som de har ett 
ekonomiskt ansvar och där kan påverka arbetsmiljön på ett direkt sätt. Genom en 
enkät får vi som undersökare inte samma möjlighet att söka information som en 
intervju gör (Carlström & Carlström Hagman 2006). Resultatet från intervjun med 
Arbetsmiljöverket skiljer sig lite från intervjuerna med skolledarna eftersom 
inspektören från Arbetsmiljöverket har fått ta del av det resultat vi sammanställt av 
svaren från skolledare och lärare. Inspektören på Arbetsmiljöverket har fått våra frågor 
i god tid före intervjun (Andersen & Schwencke 1998) för att kunna förbereda sina 
svar. 
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2.1.2 Kvantitativ metod 

Lärarna har fått svara på en enkät vilket medfört att vi fått in ett större underlag från 
denna grupp. Resultatet av enkäten ska ge en bild av hur väl skolledarna har lyckats att 
med att förankra arbetsmiljöarbetet hos underställd personal. Valet av enkät till lärare 
beror på att vi ville få svar från många och det hade blivit ett allt för stort och 
tidskrävande arbete att använda någon annan metod (Andersen & Schwencke 1998). 
Lärarna har dessutom en annan roll i arbetsmiljöarbetet och förväntas utföra 
skolledarnas intentioner vilket gör att behovet av att ”svara rätt” inte är lika stort. 

2.2 Urval 

Valet att göra intervjuer med skolledare och även sättet vi genomförde 
enkätundersökningen på har begränsat urvalet rent geografiskt. Tre av fyra skolor 
ligger inom samma län men i olika kommuner. Vi har valt gymnasieskolor som vi 
kunnat nå inom en begränsad restid (Carlström & Carlström Hagman 2006). 
Gymnasieskolorna är valda utifrån att de har yrkesförberedande gymnasieprogram. 
Vår tanke med det är att det tydligare ska gå att se vilka hälsorisker som personalen 
anser ska ingå i tillbudsrapporteringen. Vår ambition har varit att inte undersöka flera 
skolor i samma kommun då kommunernas styrdokument bör gälla alla skolor inom 
kommunen. De undersökta skolorna är samtliga kommunala men formen av skola kan 
variera något . Valet av skolledare har varit de med störst anknytning till 
yrkesförberedande program. Det slutliga valet av intervjupersoner har skett genom att 
de fyra första för undersökningen lämpliga skolledare som vi lyckats boka tider med 
har använts i undersökningen. Vi har försökt att få kontakt med totalt ett tiotal 
skolledare på olika gymnasieskolor. Urvalet av lärare har varit mer slumpmässigt då det 
delvis har styrts av vilka lärare som varit på arbetsplatsen. På de skolor där vi haft för 
oss kända personer har vi använt dessa för att genomföra enkäten annars har 
respektive skolledare fått hjälpa oss att hitta den personal som har varit underställd 
honom/henne. Valet att ta med både kärnämneslärare och karaktärsämneslärare tror vi 
har ett värde för att kunna belysa både hårda och mjuka faror på ett bättre sätt. 
Personen från Arbetsmiljöverket valdes ut genom att denna inspektör var insatt i 
arbetet med skolor och dess arbetsmiljö.  

Urvalet av skolledare är delvis slumpmässigt men trots detta har vi fått, vad vi tycker, 
en bra spridning på urvalet. Två manliga och två kvinnliga skolledare har intervjuats 
och de intervjuade har olika bakgrund såsom egna företagare till att endast ha arbetat 
inom skola. De skolor vi undersökt tror vi ger oss en representativ bild av hur 
gymnasieskolor med yrkesförberedande program arbetar med dessa frågor. I 
könsfördelningen mellan lärarna är det ca 75% män som svarat och det tror vi speglar 
verkligheten som den ser ut på denna typ av yrkesförberedande program (Skolverket 
2009). Urvalet av skolledare är strategiskt eftersom vi sökte rektorer med 
ansvarsområde yrkesförberedande program. Lärarna som arbetar med elever på 
yrkesförberedande program är mer slumpmässigt utvalda med det enda undantaget att 
vi sökte lite extra om det fanns någon kvinnlig lärare som var villig att fylla i en enkät. 
Totalt omfattas fyra skolledare och 30 lärare som till största delen arbetar som 
karaktärsämneslärare, även detta bör spegla fördelningen på andra skolor. En person 
från Arbetsmiljöverket har deltagit i denna undersökning.  
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2.3 Reliabilitet och validitet  

2.3.1 Kritiskt och kreativt tänkande 

Valet att göra vår studie konfidentiell och inte ange vare sig skolor och källor har gjort 
att vi troligen fått ärliga svar både i intervjuer och enkäter (Trost 2009). Om vi valt att 
uppge källor hade vi kunnat använda resultatet av studien mer i diskussionen och 
hänvisat mer till vilken skola som arbetade på vilket sätt. 

2.3.2 Validitet 

2.3.2.1 Undersökning 

Det material som vi har använt oss av i teoriavsnittet har utgjort grunden för vår 
studie. I diskussionsdelen och slutsatsen har vi kunnat använda oss av det materialet 
för att styrka att vårt resultat stämmer överrens med tidigare forskning. Den 
projektbeskrivning som gjordes vid inledningen av arbetet har vi använt både vid 
framtagandet av teoriavsnitt och undersökningsmetod vilket gör att vi anser att vår 
studie gett svar på det som vi avsåg att mäta. 

2.3.2.2 Mätinstrument 

Vi valde som metod att använda både intervjuer och enkäter som jämförts. Att vi 
dessutom undersökt ett vidare område än bara tillbudsrapportering gör att vi fått ett 
bredare material som medför att mätresultatet inte kan innehålla några stora fel. De 
intervjuade har svarat som vi upplever det både grundligt och ärligt på både grund- 
och följdfrågor. Ämnet som vi frågat om kan för de intervjuade vara känsligt, då det 
handlar hur de uppfyller bland annat lagkrav. De intervjuade har vid ett flertal tillfällen 
beskrivit brister vilket talar för att de svarat ärligt. Detta gäller även för de som fyllt i 
enkäter.  

2.3.3 Reliabilitet 

Genom de svar och synpunkter som vi fått av inspektören på Arbetsmiljöverket så 
anser vi att reliabiliteten på vår studie är säkerställd. Inget talar för att vi skulle få några 
större avvikelser i resultatet om vi utökade studien till flera källor (Trost 2009). 

2.4 Kritik till vald metod 

Den metod som vi valt gör att vi fått fyra intervjuer som grund i vår studie. Få 
intervjuer gör att studiens validitet minskar. Vi har i vår undersökning valt att inte 
genomföra kontroller på att de intervjuades svar stämmer. Har de intervjuade sagt att 
de har ett system för tillbudsrapportering har vi inte kontrollerat att de verkligen har 
ett sådant. Detta gör att de intervjuade kan ha svarat en sak medan verkligheten är en 
annan. Vi har på två av de undersökta skolorna fått hjälp med att få tag i lärare till 
enkätundersökningen av de intervjuade skolledarna vilket kan ha påverkat utfallet om 
skolledarna medvetet hänvisat oss till viss underställd personal . 
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3 Genomförande 

Här beskriver vi hur vi arbetat före, under och efter datainsamlingen. Vi 
redovisar även de konfidentiella förutsättningarna.  

3.1 Mätinstrument 

3.1.1 Intervju 

Grunden för vår undersökning är det material vi har fått genom de intervjuer vi gjort 
med fyra skolledare. Vi valde att göra intervjuer av den anledningen att ämnet som vi 
arbetar med är stort och möjligheten att göra tydliga avgränsningar i skriftliga frågor är 
mycket små. Även att göra intervjuer i detta ämne är svårt då de intervjuade lätt kan få 
en känsla av att inte de inte har riktigt koll på sin verksamhet och kan då hamna i en 
försvarsposition. Vi har valt att även ställa frågor som handlar om olika områden inom 
arbetsmiljöområdet och inte bara det som direkt handlar om vårt huvudämne. Det 
finns flera anledningar till det, dels för att den intervjuade ska känna att vi är 
intresserade av ämnet och inte är där för att kolla vilka brister som kanske finns i just 
deras organisation, dels för att vi är intresserade och nyfikna på hur andra skolor 
arbetar. När vi gör ett så tidskrävande arbete så vill vi veta så mycket som möjligt även 
om allt material inte ska eller kan användas i denna studie. Den största nackdelen är 
mängden material då det tar lång tid att behandla intervjuerna och sammanställa det 
som är relevant för just vår studie. Det har även varit tidskrävande att boka möten och 
vi har inte kunnat hålla vår tidsplan då det varit svårt att få till mötestider som passat. 

Vi har arbetat fram ett antal frågor där de muntliga svaren som vi fått från de 
intervjuade delvis ska kunna jämföras med svaren från enkäterna som gjorts med 
underställd personal. Efter vår pilotstudie med enkäten gjorde vi några tillägg och 
förändringar på denna, vilket medförde att vi även fick förändra några av frågorna till 
intervjun. De intervjuade skolledarna har vid mötesbokningen endast fått information 
om att vi gör en undersökning som handlar om arbetsmiljö, detta för att svaren vid 
intervjun inte ska vara för väl förberedda. Inspektören från Arbetsmiljöverket har före 
intervjun fått ta del av vårt sammanställda resultat från intervjuer och enkäter. 
Dessutom sände vi över våra frågor så att möjlighet fanns att förbereda svaren. 

3.1.1.1 Intervju skolledare teknik och miljö 

Intervjuerna har genomförts ostört på respektive skolledares kontor och spelats in 
med hjälp av bandspelare. De intervjuade har innan intervjun startat fått läsa igenom 
vårt frågeunderlag och följebrevet med våra konfidentiella- och kontaktuppgifter 
bilaga 1. Vi har varit två stycken intervjuare, varvid en haft rollen som intervjuare och 
den andre som hjälp att lyssna och eventuellt ställa kompletterande frågor. Underlaget 
för våra frågor finns att läsa i bilaga 2 
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3.1.1.2 Intervju med inspektör på Arbetsmiljöverket 

Intervjun genomfördes i ett konferensrum på ett av Arbetsmiljöverkets lokalkontor 
och spelads in med hjälp av bandspelare. Vi har varit två stycken intervjuare, varvid en 
haft rollen som intervjuare och den andre som hjälp att lyssna och eventuellt ställa 
kompletterande frågor. Den intervjuade hade i god tid innan intervjun fått ta del av 
resultatet av de tidigare genomförda intervjuerna och enkätresultatet. Inspektören hade 
dessutom fått våra planerade frågor cirka en vecka innan intervjutillfället för att kunna 
förbereda sina svar ordentligt. Efter intervjun har inspektören fått läsa och justera 
intervjuutskriften och först efter detta har intervjun lagts till vår studie. 
Frågeunderlaget finns som bilaga 3 och resultatet av hela intervjun finns under punkt 
5.3. 

3.1.2 Enkät 

Vi började enkätarbetet med att skapa ett antal frågor som vi har testat på två personer 
med tidigare erfarenhet av denna typ av arbete. Sedan sände vi dessa till vår handledare 
för godkännande. Efter att vår handledare gett oss godkänt på enkäten genomförde vi 
en pilotstudie på 18 yrkeslärare. Vid sammanställning av resultatet av denna upptäckte 
vi att frågorna om vårt huvudämne inte var tillräckliga, så vi kompletterade enkäten 
med några frågor och sände dessa till vår handledare för ytterligare godkännande. 
Efter detta var vi tillräckligt nöjda med enkäten för att börja använda den i vår 
undersökning. Resultatet av enkäten är i första hand tänkt att jämföras med svaren 
från skolledarna. Detta för att se om ledningens tankar om arbetsmiljöarbete är spritt 
neråt i organisationen. 

3.1.2.1 Enkätutformning och genomförande 

Den enkätundersökning som vi genomfört med personal underställd de fyra 
skolledarna är utformad för att de utvalda ska kunna fylla i den direkt på plats när de 
får den. De flesta frågorna har färdiga svarsalternativ med rutor för att sätta kryss i. En 
fråga ska besvaras genom att olika alternativ ska ringas in. Dessutom finns efter några 
frågor möjligheten att skriftligt kunna förtydliga sina svar. Vi upplever inte att 
utrymmet på dessa ställen varit för litet och begränsat svaren. Vi har personligen 
lämnat över enkäten och varit tillgängliga för att svara på frågor vid ifyllandet av 
denna. Vissa begrepp har varit nödvändiga att förklara muntligt. Följebrevet finns som 
bilaga i denna studie märkt bilaga 1 och enkäten som bilaga 4. 
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3.2 Konfidentiellt 

Vi har valt att genomföra vår studie som konfidentiell vilket innebär att inga namn 
eller uppgifter i studien ska kunna leda till att någon uppgiftslämnare kan identifieras. 
På våra enkäter har det varit frivilligt att skriva sitt namn, detta är enbart för att vi som 
gjort studien ska kunna göra en uppföljning av svaren ifall det framkommer något 
särskilt intressant. Vi kommer att förstöra allt insamlat material när vår studie är 
godkänd och klar. Vi har tagit del av och följt de råd och anvisningar som 
vetenskapsrådet (2002)(www.vr.se) gett vad gäller genomförandet av intervjuer och 
enkäter. 

3.2.1 Databehandling 

 

3.2.1.1 Enkät 

Vi har manuellt bearbetat undersökningen och omsatt resultatet i rapporten och vi har 
även förtydligat vissa svar/resultat med diagram och siffror (Carlström & Carlström 
Hagman 2006)  

 

3.2.1.2 Intervju 

Efter att gjort utskrift ord för ord så har vi analyserat och sökt efter skillnader och 
likheter mellan skolledarna. Svaren från de intervjuade är sammanställda i 
resultatdelen. 

 

3.2.1.2.1 Metod vid transkribering 

Kvale (1997) rekommenderar att man skriver ut hela intervjun ord för ord. Detta har 
vi valt att göra. Vi har dock tagit bort pauser och eventuella svordomar samt ändrat 
eventuella dialektala uttryck till skriftspråk. Allt för att eliminera risken för 
identifikation. Genom att avdela den komplexa intervjutexten i naturliga 
meningsenheter och stycken fick vi sedan möjlighet att utveckla deras huvudtema.  

http://www.vr.se/
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4. Resultat 

Här beskrivs resultatet av undersökningen  

4.1 Resultatredovisning  

Resultatet av intervjuerna med skolledarna redovisas genom en sammanställning i 
textform. Kommentarer och svar som vi ansett vara viktiga har vi valt att återge 
ordagrant i texten. Enkäten som lärarna har svarat på har vi valt att återge i textform 
och diagram med kommentarer. Intervjun med inspektören från arbetsmiljöverket 
redovisas med en utskrift av både frågor och svar. Vi har valt att dela upp samtliga 
resultatredovisningar i underrubrikerna tillbudsrapportering, ansvar och arbetsmiljö/ 
SAM.   

4.2 Resultat intervju skolledare 

4.2.1 Tillbudsrapportering 

De intervjuade skolledarna har totalt 72 års erfarenhet av att arbeta i skolan och har 
tjänstgjort som skolledare i totalt 18 år. En av skolledarna har direkt erfarenhet av 
arbetsmiljöarbete då han/hon själv varit skyddsombud. De övriga har viss erfarenhet 
och har deltagit i olika grad i arbetsmiljöarbete. Två har endast erfarenhet av detta 
från skolmiljö. På frågan om skolan de arbetar på gör någon form av 
tillbudsrapportering svarar samtliga ja. En har beskrivit att de gör rapporteringen via 
dator, en gör det via blankett och de andra två har inte beskrivit vad de använder för 
system för tillbudsrapportering. Två av fyra skolledare uppger att de har interna 
dokument som beskriver vad de ska tillbudsrapportera.  

 

När vi frågar om de varit med om att någon anställd eller elev blivit skadad eller råkat 
ut för ett tillbud svarar samtliga att det har de varit. När vi frågar hur dessa har 
rapporterats blir svaren olika. En har direkt svarat att de använder ett formulär på 
datorn medan de övriga talar om hur de olycksrapporterar och att tillbud och 
olycksrapporter borde vara flera. En fråga har handlat om hur skolledarna vill 
förändra tillbudsrapporteringen. Nedan redovisas ett utdrag av kommentarer som de 
svarat på denna fråga. 

 

 ”Jag skulle vilja att man rapporterar alla”. 

 ”Om man ser saker som elev eller personal så skulle jag vilja att det tillbudsrapporteras”. 

 ”Alltså det är klart att man skulle vilja ha tydlighet”. 

 ”Det jag själv har tyckt varit solklart att rapportera där dom på Arbetsmiljöverket sagt att 
nej. Och det gör ju då att man blir osäker i det”. 

 ”Jag tycker kanske att det ska skötas av den som har råkat ut för det”. 
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 ”Jag känner dock att vi borde bli bättre på att följa det vi har sagt ska gälla. Vi måste få in 
rutinerna, grundlägga rutinerna bland alla". 

 

Vidare har vi frågat om de på skolan har något system för att informera nyanställd 
personal om de tillbud och olyckor som inträffat. Svaret vi har fått är att ingen av 
skolorna har ett system för detta. En skolledare säger att det kan hända att de ute på 
avdelningarna kan ha en pärm för tillbudsrapporter, där eventuellt nyanställd personal 
kan gå in. En annan skolledare säger att nyanställd personal informeras om att 
tillbudsrapporteringen finns på nätet. 

4.2.2 Ansvar 

Alla fyra skolledarna svarar entydigt att det är de själva som ansvarar för arbetsmiljön. 
Dessutom säger de att någon ytterligare delegering nedåt i organisationen inte skett. 
En skolledare förtydligar sitt svar med att ”Jag kan inte delegera det heller, det 
ansvaret”. De svarar dessutom att de vet vad de har för ansvar om någon olycka skulle 
inträffa. Svaren på frågan om till vem de kan vända sig om de behöver hjälp med 
arbetsmiljöarbetet varierar något. Man för en dialog med skyddsombud, skolpersonal, 
utsedda personer eller rådgivande nätverk centralt i kommunen. Två skolledare vänder 
sig även direkt till Arbetsmiljöverket för att få hjälp.  

 

4.2.3 Arbetsmiljö/SAM:(Systematiskt arbetsmiljöarbete) 

Vi har valt att fråga skolledarna om de vet om Skolverket givit ut några direktiv om 
arbetsmiljöarbete. Här svarar två skolledare att de inte känner till något sådant material 
medans de andra två är mycket säkra på att Skolverket har givit ut sådant material. En 
av dessa skolledare har nyligen gått internutbildning och fått göra ett skriftligt prov i 
ämnet arbetsmiljö. Denna skolledare är tydligast i sitt svar då han/hon svarar ”Ja det vet 
jag”. Den sistnämnda skolledaren är den enda som svarar ett klart ”Ja” på frågan om 
hon/han är väl insatt i vilken lagstiftning som gäller. Övriga svarar mer osäkert och en 
verkar tveksam beroende på den tidigare frågan angående direktiv från Skolverket. 
Skolledaren svarar: ”Jaa, det trodde jag fram till nu men sen du ställde frågan om Skolverket vet 
jag inte”. Samtliga svarar att de har tillräckligt med kunskap för att föra ut information 
till sin underställda personal. De skolor som de intervjuade arbetar på har samtliga alla 
tre typer av skyddsombud vi frågat efter. På frågan om de kan namnen på 
skyddsombuden svarar tre av fyra att det kan de, någon är tveksam om han/hon 
känner till alla namnen. Den fjärde har svarat att han/hon inte känner till namnet på 
varken skyddsombud eller huvudskyddsombud. Namnen på elevskyddsombuden säger 
två att de inte kan och två har inte kommenterat dessa i svaret.  

 

På tre av de fyra skolorna genomförs skyddsronder som då är planerade av inblandad 
personal på skolan. Skyddsronder genomförs också av fastighetsägarna då samtliga 
skolor hyr sina lokaler av något fastighetsbolag. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på skolorna i lite olika utformningar.  
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På frågan om vilka hälsorisker som finns på den arbetsplats som de är ansvariga för 
säger de exempelvis tunga maskiner, klämrisker i alla former, fallrisk från flak, fallrisk 
från kajkant, stress, arbetsbelastning och den psykosociala miljön. En skoledare säger: 
”Jag kan säga så här att skolan är den plats, den arbetsplats som är mest utsatt för risker när det 
gäller arbetsmiljöfrågor. Och då menar jag mycket dom här mjuka delarna med hot och alltså såna 
saker. Alltså utsatthet när vi pratar arbetsmiljö i samhället. Sen är det klart att har vi tunga 
utbildningssaker där eleven ska lära sig ett yrke alltså där det händer olyckor ute i industrin med 
vuxna som har jobbat i många, många år och har erfarenhet. Då är det klart att det blir extra 
komplicerat att då ta elever och försöka skolas in i det här.”  Tre av de fyra skolledarna var 
överrens om att hälsoriskerna var samma för eleverna och två av dem påpekade också 
alkohol, tobak och inaktivitet som en stor risk för elevernas hälsa. 

Arbetsmiljöverket har gjort besök på samtliga undersökta skolor.  Besöken har varit 
planerade. En av skolledarna bjöd själv in Arbetsmiljöverket för information till de 
anställda vid en arbetsplatsträff.  

4.3 Resultat av enkät till lärare 

I vår enkätundersökning av lärare har 30 stycken svarat och det är alla vi lämnat ut 
enkäter till. Detta höga deltagande tror vi beror på att vi funnits med i samma lokal 
eller på skolan när de fyllt i den. 

De lärare som fyllt i enkäten har tillsammans arbetat 364 år i skolan vilket innebär att 
de i genomsnitt arbetat 12,1 år inom skolan. 

Endast 30 % av de tillfrågade har arbetat med arbetsmiljöfrågor på andra arbetsplatser 
(figur 1). 

 

 

Figur 1: Tidigare erfarenheter av arbetsmiljöarbete. 

Resultatet i % (30 % ja, 70 % nej) 
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4.3.1 Tillbudsrapportering 

85 % av de tillfrågade uppger att de gör någon form av tillbudsrapportering (figur 2) 
men endast 24 % anger att alla tillbud rapporteras (figur 3). Synen på vad lärarna anser 
att de ska tillbudsrapportera är mycket olika vilket framgår av sammanställningen i 
bilaga 5 i denna rapport. 

På frågan om det finns dokumenterat vad den enskilda skolan anser att man ska 
tillbudsrapportera så svarar 76 % att de inte vet (figur 4). Vi frågade även om 
nyanställd personal och elever blir informerade om tillbud och olyckor som inträffat, 
där svarade 80 % nej eller vet inte (figur 5). 
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Figur 2: Görs tillbudsrapportering? 

Fråga 1: Resultat i % (ja 85 %, nej 0,5% och 14,5% vet inte) 

 

Figur 3: Rapporteras alla tillbud? 

Fråga 2: Resultat i % (24 % ja, 76 % nej) 

Rappoteras alla tillbud? 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Ja Nej 



 

 

16 

Göran Carlsson, Jan Walter 

Figur 4: Finns det dokumenterat vad din skola anser vara ett tillbud? 

Fråga 4: Resultat i % (16,5 % ja, 7,5 % nej och 76 % vet inte) 

 

Figur 5: Informeras nyanställd personal och elever om tillbud och 

olyckor? 

Fråga 7: Resultat i % (5 % ja, 0 % skriftligt, 15 % ja muntligt, 40 % nej 

och 40 % vet inte) 
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4.3.2 Ansvar 

Vi frågade lärarna om de visste vem som har ansvaret för arbetsmiljön och där svarar 
60 % ja och 40 % nej, osäker eller vet inte. Lärarna är också osäkra på om någon 
ansvarsdelegering har gjorts.  26 % vet vilken ansvarsdelegering som finns.  

56 % är tveksamma eller ovetande om vad de har för ansvar om någon olycka skulle 
inträffa (figur 6), men 70 % vet vem de ska kontakta om de ser en fara/ hälsorisk. 

60 % vet hur och till vem de ska rapportera en olycka som sker. 
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Figur 6: Vet du vad du har för ansvar? 

Fråga 10: Resultat i % (44,5 % ja, 10 % nej och 45,5 % tveksam) 

4.3.3 Arbetsmiljö/SAM:(Systematiskt arbetsmiljöarbete) 

66 % av de tillfrågade lärarna svarar att de fått information om arbetsmiljöarbetet på 
sin arbetsplats. På frågorna som berör vilka olika skyddsombud som skolorna har ser 
man resultatet av detta i en sammanställning i bilaga 6 i denna rapport. Det kan sägas 
redan här att det skiljer sig mycket beträffande vad den enskilda läraren vet om detta 
eller vad man har på de olika skolorna. 

Även på frågorna om skyddsronder är svaren skiftande.  Det är 60 % som vet att det 
görs på sin egen skola. Vi frågade om de arbetar med SAM på sin arbetsplats (vi har 
förklarat förkortningen på både informationssidan och i överskriften till den grupp 
frågan tillhör) och 34 % svarade ja, 6 % svarade nej och 60 % svarade vet inte      
(figur 7). 

På en fråga som berör hälsorisker svarade 57 % att de har hälsorisker på sin arbetsplats 
medan övriga anser att de inte har det eller är osäkra (figur 8). 

Vår avslutande fråga till lärarna var om de visste om Arbetsmiljöverket hade gjort 
något tillsynsbesök på deras arbetsplats och där svarade 17 % ja och 77 % vet inte och 
6 % nej (figur 9).  
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Arbetar ni med SAM på din arbetsplats?
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Figur 7: Arbetar ni med SAM? 

Fråga 19: Resultat i % (34 % ja, 6 % nej och 60 % vet inte) 

 

Anser du att det finns hälsorisker där du arbetar?

0

10

20

30

40

50

60

ja nej osäker

 

Figur 8: Finns det hälsorisker där du arbetar? 

Fråga 21: Resultat i % (57 % ja, 26 % nej och 17 % osäker) 
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Figur 9: Har Arbetsmiljöverket gjort något tillsynsbesök på din 

arbetsplats? 

Fråga 22: Resultat % (16,5 ja, 6,5 % nej och 77 % vet inte) 

4.4 Resultat intervju inspektör på Arbetsmiljöverket 

 

1. Hur är din uppfattning om hur vanligt det är att gymnasieskolor har 
ett som du tycker fungerande system för tillbudsrapportering? 

Det kan se väldigt olika ut. Vissa sköter det här väldigt bra och rapporterar alla 
allvarliga tillbud och olycksfall som ska rapporteras, till oss. Men jag tror också att det 
finns ett stort mörkertal. Att det är inget som rapporteras varken internt eller externt. 
Vår hemsida är rätt så välbesökt och är man osäker på vad man ska rapportera så tittar 
man där. Men jag tror ändå att det är färre som anmäls än det borde vara. På vår 
hemsida så står det väldigt tydligt vilka tillbud och olycksfall som ska anmälas. Det 
finns en länk från Skolverkets hemsida. Jag tror också att en gemensam hemsida är 
under uppbyggnad.  

 

2. Hur vanligt tror du att det är att skolledare och rektorer har fått 
utbildning i arbetsmiljö? 

Rektorsutbildningen innehåller arbetsmiljöområden. Men jag tror också att den skulle 
kunna vara bättre. Kunskapen! 2005 var vi ute och inspekterade rektorers arbetsmiljö 
och pratade just om den här ansvarsbiten inom arbetet och rektorerna är ju ansvariga 
för allt som händer i skolan men just när vi kom in på det här området så var det 
många som fick en aha-upplevelse. Just det här med rapportering. 
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3. Är det vanligt att skolor har interna dokument som beskriver vad som 
bör tillbudsrapporteras? 

 Där vi varit ute och tittat så finns det i alla fall på papper, i pärmar i bokhyllan, men 
jag tror inte att det är så väl fungerande ute i verksamheten. De dokument jag sett 
följer våra rekommendationer. 

 

4. Anser du att ni från Arbetsmiljöverket kan hjälpa skolan med 
tydligare beskrivning på vad som bör tillbudsrapporteras? 

Absolut! Det är alltid en punkt när vi är ute på skolinspektioner. Då frågar vi: Hur ser 
era rutiner ut vid rapportering av tillbud och olycksfall? Då finns det, alltså som jag sa 
det finns på pappret, men jag tror att det är oklart i vilken omfattning man följer det. 
Vi har också träffar med facket och skyddsombudsutbildning och där trycker vi på 
dom här områdena också. Rektorerna ska få hjälp av skyddsombuden. Det kan dock 
vara svårt att rekrytera skyddsombud så arbetsgivarna måste vara rädda om dem.  

 

5. Hur ser du på den information som ges till ny personal och elever vad 
det gäller tidigare tillbud? 

Den är minimal. Det framgår också vid samtal med rektorerna. Det är också något vi 
frågar om vid inspektionerna. Alltså hur ser introduktionen ut vid nyanställning och till 
vikarier? På vissa ställen fungerar det bra och på de flesta ställena är det inte bra. Vi 
tycker att det ska finnas en checklista i pappersform där man som nyanställd vet vad 
man ska tillgodogöra sig och då tycker jag att då ska den nyanställde själv kunna bocka 
av allt eftersom den får info. Då vet man också vad man ska fråga efter. Då tycker jag 
att det här med tidigare tillbud och olycksfall, vad är det som är vanligt här vad är det 
jag ska tänka extra på, då ska det stå med där. Men det har jag bara sett i något enstaka 
fall. Det kan vara vanligare inom grundskolan, vården och barnomsorgen där man är 
van att ha vikarier.  

 

6. Hur många gymnasieskolor besöker ni per år? 

Det har jag inte kunnat se. Då måste jag gå in på varje enskild skola. Men skolan är ett 
prioriterat område hos oss, och om vi får in §2-anmälningar så tar vi alltid en kontakt. 
Likaså om det finns skilda åsikter mellan en arbetsgivare och skyddsombudet. 
Intervallet ligger någonstans mellan 3-5 år på inspektionerna. För några år sedan 
gjorde vi en inspektion av först rektorernas arbetsmiljö, sen lärarnas och slutligen 
elevernas. Vi hade också gruppsamtal och återkoppling till rektorerna. 
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7. Vi skulle vilja höra dina synpunkter på det en skolledare sagt i vår 
undersökning 

”Jag kan säga så här att skolan är den plats, den arbetsplats som är mest utsatt för 
risker när det gäller arbetsmiljöfrågor. Och då menar jag mycket dom här mjuka delarna 
med hot och alltså såna saker alltså utsatthet när vi pratar arbetsmiljö i samhället. Sen 
är det klart att har vi tunga utbildningssaker där eleven ska lära sig ett yrke alltså där 
det händer olyckor ute i industrin med vuxna som har jobbat i många, många år och har 
erfarenhet då är det klart att det blir extra komplicerat att då ta elever och försöka 
skolas in i det här”. 

 

Skolan är ju Sveriges största arbetsplats i och med att eleverna omfattas av 
arbetsmiljölagen och jag tycker att det stämmer att ”allt” finns inom skolan och det är 
en komplex arbetsmiljö. Dels att ha en säker arbetsmiljö för personalen och även för 
eleverna. Det finns ”allt” inom skolan speciellt inom gymnasieskolan vid praktiskt och 
teoretisk utb. I den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön det finns 
mycket risker. Ungdomar i tonåren som inte alltid följer instruktioner de fått och som 
själva befinner sig i olika utvecklingsnivåer. Det ställer väldigt stora krav på 
arbetsledning och personalen. Jag tror också att det finns en ovana att dokumentera 
sin verksamhet. Personal som varit ute i praktiska livet innan de kommer till skolans 
värld. Där gäller inte samma säkerhetsregler som på skolan. Det är viktigt att acceptera 
och kunna gällande lagstiftning. På APU:n (Arbetsplatsförlagd utbildning) kan regler 
och skydd ibland saknas. Det ska inte vara så men det är brist på arbetsplatser som kan 
ta emot eleverna. Det är viktigt med samordning och att APU-platsen får rätt info. En 
handledare ska också vara utsedd. APU är också skolans ansvar, det är skoltid när man 
är ute på praktik och skolans regler gäller. 

 

8. Hur tycker du att skolan ska arbeta efter ett info eller tillsynsbesök av 
er från Arbetsmiljöverket? 

Jag tycker att man ska påbörja arbetet eller förbättra det arbete man har när vi ställer 
krav på åtgärder. Sen ska vi komma tillbaka och följa upp det arbetet. Det kan vara 
svårt att få med alla i det här arbetet. Det är viktigt att få ut info om vad lagstiftningen 
säger. Det här är viktigt och ingen ska behöva råka ut för tillbud eller olyckor i 
onödan.  

Vi räcker inte riktigt till från Arbetsmiljöverket, skulle behöva mer tid till info och 
inspektioner. 

Ytterst är det politiker som är ansvariga för arbetsmiljön. De delegerar till 
förvaltningschefer som i sin tur delegerar till rektorer. Det är viktigt att rektorerna 
kräver kunskap för att ta ansvar. Dom har möjlighet att avsäga sig tilldelade 
arbetsmiljöuppgifter om de inte har förutsättningar för det. 

 

9.  Speglar resultatet i vår undersökning vad lärare vet om SAM? 

Ja, dessvärre. Det är alldeles för många som inte vet. Det är en ledningsfråga. 
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10. När du läser resultatet av vår undersökning, är det något särskilt som 
du reagerar på eller stämmer det med samhället i stort? 

Det beror på vad i samhället vi tänker på. Jag skulle vilja att vi var ute mer och 
informerade, inspektion i all ära. På ett enkelt sätt, med uppföljningsinspektioner. Det 
är viktigt att allt anmäls. Alla anmälningar ligger till grund för vår tillsyn. Vi måste få 
rätt info. 

I besparingstider har man inte råd med sjuk – och olycksfall. Då är det extra viktigt att 
arbeta med dessa frågor.  

Försäkringskassan och läkare har rapportskyldighet. Vi får de olycksfallsanmälningar 
som görs. Olika verksamheter är olika bra på att anmäla.  

 

Följd fråga: Blir du orolig när du läser resultatet i vår undersökning? 

Ja. Lite här och var. Men som exempel så var det en skola som jag hade information 
om arbetsmiljölagstiftningen på som tyckte att det var så viktigt att de sammankallade 
alla program och kallade till ytterligare ett möte. Då kände jag att det här bara måste 
funka. Jag kommer att följa upp det efter något år. 

Vårt uppdrag är både inspektion och information. 
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5. Analys 

Här jämför vi resultatet med bakgrunden och tidigare forskning. 

5.1 Görs det tillbudsrapportering på de undersökta 
skolorna? 

Det finns problem med att undersöka om skolor har system för att göra 
tillbudsrapporter och hur de i så fall använder dessa system. Begreppsförvirring 
förekommer och gränsdragningen mellan tillbud och olyckor är inte heller helt lätt att 
beskriva. Vi har i vår teoridel beskrivit hur Arbetsmiljöverket ser på 
tillbudsrapportering genom arbetsmiljöförordningen §2 . Det som klart framkommit i 
vår undersökning är att samtliga skolledare uppger att de har ett system för 
tillbudsrapportering. Att det sedan finns brister i hur dessa system förankrats hos den 
underställda personalen framgår då man läser att 15 % av lärarna svarar att de inte vet 
om det görs någon tillbudsrapportering (figur 2). Vidare säger 76 % av de tillfrågade 
lärarna att alla tillbud inte rapporteras (figur 3). Detta bekräftas även av skolledarna 
som tycker att det borde vara fler tillbudsrapporter. Även inspektören på 
Arbetsmiljöverket anser att det händer mer i skolorna än det som anmäls. På frågan 
om skolorna har dokument som talar om vad som ska tillbudsrapporteras så svarar två 
av fyra skolledare att det finns, men 83.5 % av lärarna svarar nej eller vet ej på denna 
fråga (figur 4). Detta bekräftar en del av problemet med vår undersökning. Om det 
inte finns dokumenterat eller förankrat hos de anställda vad som ska rapporteras eller 
räknas som tillbud så uppstår problem. Vår fråga till lärarna om vad som bör 
tillbudsrapporteras visar att även här är synpunkterna och tyckandet lika stort som 
antalet lärare enligt bilaga 5.  

 

Anställda ska veta till vem det ska rapporteras. Arbetsgivaren är ansvarig, 
men det är viktigt att det finns ett samarbete mellan arbetsgivaren och de 
anställda. Exempelvis när det gäller att regelbundet undersöka riskerna och 
rapportera, registrera och analysera tillbuden. Då blir det lättare att vidta 
åtgärder innan något olycksfall inträffar (Arbetsmiljöverket (2008) Rapportera 
tillbuden s2). 

 

System för att informera nyanställda och elever om tillbud och olyckor som 
inträffat är det ingen av de undersökta skolorna som har. 20 % av lärarna har på 
enkäten svarat att det ges information, dock har ingen någon skriftlig 
dokumentation (figur 5). Detta bekräftas av den anställde på Arbetsmiljöverket 
som ser detta som en brist även vid utförda inspektioner. Vidare ser han/hon en 
risk med personal som anställs vid skolorna och kommer från en annan del av 
arbetslivet som inte har samma säkerhetsregler som skolan. Detta gäller dessutom 
elever och även handledare vid APU som inte är medvetna om vilka 
säkerhetsregler som gäller för elever under utbildning. Inspektören rekommenderar 
att skolorna har en checklista över vilken information som ska ges till de som 
verkar i skolan. Tittar vi på vad arbetsmiljölagen säger och även vad den 
intervjuade inspektören svarade så kan vi konstatera att de skolor som vi undersökt 
inte når upp till lagkraven på dessa punkter. 
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5.2 Ansvar 

Vår undersökning visar att skolledarna vet vilket ansvar de har vad gäller 
arbetsmiljön. Svaren visar även att den underställda personalen inte har en lika 
tydlig roll vad det gäller deras ansvar. Samtliga intervjuade skolledare svarar att det 
är de själva som har ansvaret för arbetsmiljön. De svarar lite olika på vart de vänder 
sig för att få hjälp med frågor vad gäller problem med arbetsmiljön. Några väljer att 
ta problemen internt medan två har vänt sig till Arbetsmiljöverket med frågor. 
Huvuddelen, 60 % av lärarna, svarar även de att de vet vem som har ansvaret för 
arbetsmiljön på skolan och lika många vet vart och hur de ska anmäla en olycka. 
Svaren blir dock mer tveksamma när vi frågat om vilket ansvar de själva har om en 
olycka skulle inträffa. 56 % är tveksamma eller ovetande om vad de har för ansvar 
om någon olycka skulle inträffa (figur 6). 30 % uppger att dom inte vet vem dom 
ska kontakta när de ser en fara/hälsorisk.   

 

5.3 Skolornas och Arbetsmiljöverkets syn på 
arbetsmiljö/ SAM 

Skolverket har tillsammans med Arbetsmiljöverket gjort ett omfattande arbete om 
arbetsmiljö. I vår undersökning kan vi läsa ut att all personal inte känner till detta 
arbete och det tillhörande materialet. Arbetsmiljöarbetet skiljer sig åt på de olika 
skolorna och införandet av SAM som arbetsmetod har kommit olika långt. Alla 
skolledare säger att deras skolor arbetar enligt SAM och tre av skolorna genomför 
någon form av skyddsrond för att inventera den fysiska miljön. Dessutom har alla fyra 
skolorna både huvudskydds-, skydds- och elevskyddsombud. Skolorna ser lite olika på 
skyddsombud och skyddsronder. En skolledare visste t.ex. inte vad skyddsombud och 
huvudskyddsombuden hette. Lärarnas kunskaper i vilka kollegor som har 
skyddsombudsuppdrag är väldigt skiftande, endast tolv av trettio svarar att de kan 
namnet på sitt eget skyddsombud och huvudskyddsombud enligt resultat i bilaga 6. 
Inspektören på arbetsmiljöverket säger ” Vi har också träffar med facket och 
skyddsombudsutbildning och där trycker vi på dom här områdena också. Rektorerna ska få hjälp av 
skyddsombuden. Det kan dock vara svårt att rekrytera skyddsombud så arbetsgivarna måste vara 
rädda om dem”.  

Förankringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet hos den underställda personalen 
verkar dock inte ha kommit lika långt då 66 % av lärarna svarade ”nej” eller ”vet ej” på 
frågan om deras skola har systematiskt arbetsmiljöarbete (figur 7). När vi frågar 
personen från Arbetsmiljöverket om lärarnas kunskap om SAM blev svaret. ”Ja, 
dessvärre. Det är alldeles för många som inte vet. Det är en ledningsfråga.” 

Skolledarna har precis som lärarna många synpunkter på vilka hälsorisker som 
finns på skolan. Det är allt från stress, rökning och stillasittande personal till 
trafikolyckor och stukningar enligt resultatsammanställningen på sidan 14.              
I Johansson/Hayek: studie från Lindhagaskolan ger man ett antal förslag till 
hälsofrämjande åtgärder och strategier som borde genomföras på skolan. Dessa var 
aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete, lagom arbetsbelastning, ökad delaktighet, 
inflytande och ett konstruktivt ledarskap. Dessa förslag på åtgärder ligger väl i linje 
med resultatet från vår egen undersökning. Lärarna i våran undersökning närmare 
bestämt 83 %, vet inte om Arbetsmiljöverket gjort något tillsynsbesök på skolan 
eller inte (figur 9), beskriver att informationen ofta stannar hos skolledare och 
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skyddsombud. Arbetsmiljöverket har enligt skolledarna gjort tillsynsbesök på tre av 
skolorna och en informationsträff på den fjärde. 
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6. Diskussion 

 Här redovisar vi våra egna tankar och åsikter om resultatet. 

 

Vi har i vår studie träffat fyra skolledare, trettio lärare och en inspektör på 
Arbetsmiljöverket. Samtliga dessa personer har vid intervjuer eller vid ifyllandet av 
enkäter visat ett intresse för ämnet. Det har spontant kommit upp frågor och de 
har berättat om problem och händelser som skett. Vi har i vår studie försökt att 
begränsa oss då ämnet är ofantligt när man börjar diskutera alla åtgärder som bör 
göras för att uppfylla lagkraven och minska risken för att någon blir skadad eller 
mår dåligt i skolan. 

Vårt val var att undersöka hur skolorna arbetar med tillbudsrapportering. Varför 
valde vi just detta? Jo, ett fungerande system för rapportering av dessa nästan-
olyckor eller hälsorisker är ett tydligt tecken på om man arbetar enligt SAM eller 
inte. Det kan ju vara så att en skola har ett fungerande system fast ingen på skolan 
har hört talas om ordet SAM. Några av skolorna har kommit en bra bit på vägen i 
sitt systematiska arbete och gör tillbudsrapporter. Kommentaren från flera av 
skolledarna och inspektören på Arbetsmiljöverket är att tillbudsrapporterna borde 
vara flera. Troligen är det så att systemet för tillbudsrapportering är ganska okänt 
för den underställda personalen vilket gör att få tillbud rapporteras och istället så 
rapporterar man när det verkligen hänt en olycka, då känner man kravet att det 
måste rapporteras. Detta tycker vi talar ett tydligt språk. Skolledarna har klart för 
sig att det är de som har ansvaret och de har en tanke eller en plan för hur arbetet 
ska gå till. Det vi kan se i vår studie är dock att man inte har lyckats föra ut 
budskapet till den underställda personalen och då faller systemet. Osäkerheten 
både hos skolledare och hos lärare är stor på vad som ska rapporteras, dessutom 
verkar det som om åsikterna om vilka hälsorisker som bör ingå i 
rapporteringssystemet är mycket varierade. 

Det vi inte har gjort i vår studie som skulle kunna förtydliga delar av problemet är 
att jämföra lärarnas svar direkt mot respektive skolledare och hur verksamheten är 
uppbyggd på respektive skola. Istället har vi valt att jämföra lärare och skolledare 
som grupp. Tanken med detta är att få en helhetsbild istället för att få exakt besked 
om hur det är på just den eller den skolan. En fördel med det upplägg som vi gjort 
är att ingen skola kan känna sig utpekad. Det är ju ändå lagkrav vi undersöker.  

Arbetsmiljöverket har tillsammans med Skolverket tagit fram ett material som finns 
på Internet och även i vissa broschyrer. Det verkar generellt sätt dåligt spritt inom 
skolan vilket är synd då detta skulle vara till stor hjälp för skolorna. Inspektören på 
Arbetsmiljöverket säger i intervjun att det som ska rapporteras som tillbud och 
olyckor finns beskrivet på deras hemsida. Inspektören förordar dessutom den 
modellen som en skola hade anammat och bjudit in personal från 
Arbetsmiljöverket för information till skolans anställda personal för att sedan låta  
göra uppföljning efter ett par år och se hur arbetet fortskrider. Med tanke på hur 
många som kände till att verket gjort inspektion på skolan enligt vår undersökning 
så verkar ju denna modell bättre. 
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(Utdrag från Arbetsmiljöverkets hemsida. www.av.se ) 

Förklaring av begreppen och exempel  

Allvarligt tillbud    

Det är endast allvarliga tillbud som ska anmälas till Arbetsmiljöverket. 

Exempel på tillbud som Arbetsmiljöverket bedömt som allvarliga: 

 En arbetstagare föll i golvet från 2-3 m höjd i 

samband med montering av arbetsställningar i 

en idrottshall. Han skadade sig inte, men när 

han hjälptes upp föll ett ställningsplan som 

vägde 25 kg till golvet, från cirka sex meters 

höjd. 

 En container lossnade från en lyftanordning och 

föll till marken vid lossning av flygplan. 

 Stick-/skärskada med känt eller starkt misstänkt 

smittat blod inblandat eller kontakt med 

material där det är känt eller finns en misstanke 

om allvarlig smitta..   

Händelser av psykosocial natur kan vara svåra att definiera som tillbud eller 

allvarliga tillbud. Exempel på det kan vara en enstaka kränkande handling inom 

ramen för en mellanmänsklig konflikt. Ett hot om våld är vanligtvis ett tillbud och 

ska anmälas till verket om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, tex. 

knivhot eller hot med skjutvapen, mordhot som upplevs som allvarligt menat, 

annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing.  

Allvarlig olycka eller annan skadlig inverkan  

Vid en allvarlig olycka kan en person ha blivit svårt eller lättare skadad. I vissa fall 

kan även psykisk skada räknas som olycksfall, t ex. om en person hamnat i 

chocktillstånd. Hot om våld kan leda till en sådan skada. Inledningsvis brukar det 

vara svårt att göra en sådan bedömning.  

Skadlig inverkan innebär att arbetstagare under en viss tid utsatts för skadliga 

faktorer i arbetsmiljön som kan vara orsaken till att en person fått skador. 

Svårare personskada kan vara skada som: 

 Resulterar i en fraktur på ett ben i kroppen. 

 Orsakar svår blödning, eller svår skada på nerv, 

muskel eller sena. 

 Skada på inre organ. 

 Innebär andra eller tredje gradens brännskada 

eller annan brännskada som omfattar mer än 5 

% av kroppsytan. Med brännskada jämställs 

kylskada. 

Svårare personskada är också förlust av kroppsdel och skador på sinnesorganen, 

samt skador som kan medföra långvarig sjukdom eller framtida men. 

 

 

http://www.av.se/
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Alla olyckor och tillbud ska inte anmälas  

Så är fallet när arbetsmiljölagen inte är tillämplig. Exempel på sådana situationer 

är: 

 Händelsen inträffar inte i arbetet.  

 Händelsen inträffar under resa till eller från 

arbetet.  

 Verksamheten är inte yrkesmässig. Exempelvis 

kan medlemmar i en förening utföra ideellt 

arbete, utan professionell arbetsledning, som 

kan leda till en olycka..  

 Den/de skadade/drabbade är besökare, 

anhöriga eller andra som inte omfattas av 

arbetsmiljölagen. 

Om skadan eller tillbudet inte är allvarligt behöver det inte heller anmälas till 

Arbetsmiljöverket. Om man inte vet hur allvarlig skadan är kan man vänta med 

anmälan till dess sjukvårdspersonal har bedömt skadan. 

Tillbud ska bara anmälas om tillbudet har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. 

Har inga personer befunnit sig i arbetsområdet behöver det detta därför inte 

anmälas till Arbetsmiljöverket, hur stora de ekonomiska skadorna än är. Däremot 

ska arbetsgivaren självfallet utreda tillbudet. 

Exempel på olyckor och tillbud, som inte ses som tillräckligt allvarliga, och som 

därför inte behöver anmälas till Arbetsmiljöverket är: 

 Enklare sårskada som medför mindre blödning.  

 Stukning, sträckning av leder och muskler i 

armar och ben.  

 Konflikter på arbetsplatsen som inte innefattar 

våld eller hot om våld.  

 Någon snubblar eller halkar utan att skadas och 

utan att man kan se några allvarligt 

komplicerande omständigheter i övrigt. 

__________________________________________________________________ 

 

Ovanstående är vad som ska eller inte ska rapporteras till Arbetsmiljöverket, men 
skolans eget system borde ha ett finare nät för att man lokalt ska kunna finna 
problemområden och då uppfyller man dessutom lagkraven både på systematik och 
olycks- och tillbudsrapportering. Av detta resultat vågar vi konstatera att skolledare och 
lärare på de gymnasieskolar vi undersökt tar stora risker med att inte tillbudsrapportera 
på ett systematiskt sätt. Vi tror att detta kan medföra stora risker i både den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön. Detta kan ju bli problem för lärare, elever, skolledare och 
tredje man. Samtliga skolledarna anser att det finns hälsorisker i skolan. Vad som 
förvånar oss lite är att det bara är 57 % av lärarna som rakt av svarar att de anser att det 
finns hälsorisker på arbetsplatsen (figur 8). Här tror vi kanske det öppnar för en 
diskussion om vad en skola ska se som risker för både personal och elever. Vi tror 
också att Arbetsmiljöverket kan hjälpa skolorna ännu mera att se den komplexa 
arbetsplatsen som skolan är. 
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Vi ser liknande resultat i vår studie som går att utläsa i resultatredovisningen från 
rapporten om Lindhagaskolan. Det som inspektören från Arbetsmiljöverket påtalar är 
exakt det som går att läsa i deras resultat att det framförallt är viktigt med en väl 
fungerande ledning. På Lindhagaskolan uppger lärarna att om det finns ledningsbrister 
så känner även eleverna av detta och det kan uppstå frustrationer både bland lärare och 
elever.  

Vad skolledningarna behöver fokusera på är nog att samla in synpunkter från personal 
och elever på vad som bör ses som faror i en skolmiljö med så många oerfarna elever 
som en central del av ”arbetsplatsen”. För det står ju redan i arbetsmiljölagen §2.  

 

Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete föranlett dödsfall eller svårare 
personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren utan 
dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller vid tillbud som har 
inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa (Arbetsmiljöverket §2). 
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7. Slutsatser 

Vi sammanfattar arbetets resultat och dess konsekvenser. 

 

Syftet med vår studie var att undersöka om skolorna arbetar med SAM och om de 
tillbudsrapporterar olyckstillbud. Dessutom var vi intresserade av att se om skolledare 
och lärare har samma syn på om händelser tillbudsrapporteras och hur information 
om händelser sprids. Vår undersökning visar att skolledning och 
bildningsförvaltningarna  ofta har en planering och styrdokument för hur 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Skolledningarna behöver dock planera och 
dokumentera hur arbetet ska genomföras och förankras hos underställd personal och 
elever på respektive skola. Lärare och elever måste få tydliga direktiv om hur och vad 
som ska rapporteras som tillbud. Samtidigt måste organisationen med skyddsombud 
vara tydligare och användas mer som en resurs i det dagliga skyddsarbetet. Vår studie 
visar dessutom att en undersökt skola inte gör någon typ av skyddsronder. Detta kan 
var helt okey enligt arbetsmiljölagen men ställer stora krav på att rapportering av 
tillbud och ohälsa sköts enligt de planer som skolan har. Här är det självklart så att det 
måste finnas god kunskap hos personal och elever om hur man använder systemet för 
tillbudsrapportering. Vi ville undersöka om det fanns skillnader eller likheter mellan 
vad skolledare och underställd personal anser om det görs tillbudsrapportering. Här 
visar resultatet att alla är överens om att det görs för lite tillbudsrapportering. Att detta 
är en ledningsfråga bekräftas både av inspektören från Arbetsmiljöverket och tidigare 
undersökningar som vi refererat till. Vi kan med vår studie visa att det finns mera att 
göra inom detta område. Både skolledningar, kommuner, fackföreningar och 
Arbetsmiljöverk kanske måste göra ännu mera arbete tillsammans. Vi har i vår 
undersökning inte sett något motsatsförhållanden mellan de olika organisationerna, 
utan det kanske bara bevisar att alla organisationer har fullt upp med sin egen 
verksamhet. Att inspektören som läst resultatet av vår studie på en direkt fråga om 
han/hon blir orolig av resultatet svarar ”Ja lite här och var” tyder på att allt inte är 
dåligt men att en hel del arbete återstår för skolorna. Vi vill med vårt arbete starta en 
process och vi vill skicka stafettpinnen vidare till någon/några som vill undersöka 
ämnet djupare eller närliggande områden. Det området som vi närmast tänker på är 
kanske de olika nätbaserade system som verkar finnas och hur man kan få dom att 
fungera så att när någon ser en fara/ tillbud så klarar systemet av att varna så att det 
inte händer igen eller förebygger så att en olycka inte sker (För så fungerar det väl i den 
bästa av världar). Även skolornas organisation av skyddsombud och ansvarsfördelning 
är ett ämne som bör undersökas. 
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BILAGA 1 Följebrev (antal sidor: 1) 

Vi är två studenter på yrkeslärarutbildningen vid Växjö universitet, som under 2009 ska vi genomföra 

ett examensarbete. Syftet med examensarbetets undersökning är att ge svar på hur gymnasieskolor 

med yrkesförberedande program arbetar med tillbudsrapportering. Vi kommer även att ställa frågor 

om närliggande områden som SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), lagstiftning, hälsorisker och 

ansvarsfrågor. För att få ett så stort underlag som möjligt önskar vi att Du svarar på följande frågor, 

men vi vill noggrant påpeka att deltagandet i undersökningen är frivilligt. 

Du kan när som helst innan 2009-06-14 välja att avbryta Ditt deltagande i undersökningen. Om Du 

av någon anledning inte känner Dig trygg i Ditt uppgiftslämnande eller att Du kan hamna i en 

beroendeställning till oss som genomför undersökningen råder vi Dig att avstå. 

 

Konfidentialitetskrav 

Då undersökningen endast gäller anställd personal och uppgifterna inte är relaterade till person anser 

vi inte att undersökningssvaren kräver några särskilda hanteringskrav. Enkätsvaren kommer att vara 

möjliga att skriva under med namn. Detta är dock inte något krav, men det underlättar för oss att 

ställa eventuella följdfrågor till de personer som svarat. I examensarbetet kommer inte några namn 

framgå eller hänvisningar till person att göras. 

 

Nyttjandekrav 

Vi har i vår undersökning inga uppgifter som rör enskilda personer. Enkätsvaren kommer endast att 

användas av oss under tiden för arbetet med denna projektrapport därefter kommer de skriftliga 

svaren att förstöras. 

I projektrapporten kommer inte några namn framgå eller hänvisningar till person att göras.  Självklart 

är Du välkommen att ta del av resultatet av vårt examensarbete när detta är färdigställt. (www.vxu.se) 

Har du frågor eller funderingar om enkäten var vänlig att ta kontakt med oss. 

 

Göran Carlsson, tel nr XXX-XXXXXXX e-post XXXXXXXXXXXX 

Jan Walter, tel nr XXXX-XXXXXX  e-post XXXXXXXXXXXX 

Anders Ingwald (handledare), tel nr XXXX-XXXXXX e-post XXXXXXXXXXXX 

http://www.vxu.se/
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BILAGA 2 Underlag intervju med skolledare (antal sidor: 2) 

 

 INTERVJUFRÅGOR TILL SKOLLEDARE 

 

Hur länge har du arbetat inom skola/ varit rektor? 

 

Har du tidigare erfarenheter av arbetsmiljöarbete från andra arbetsplatser? 

 

Tillbudsrapportering: 

 

Gör ni någon form av tillbuds rapportering?  

 

Finns det dokumenterat vad skolan anser/ bör tillbudsrapportera? 

 

Har du varit med om någon anställd eller elevs olycka/tillbud på din arbetsplats? 

 

Om, hur rapporterades den? 

 

Hur skulle du vilja att tillbuds rapporteringen sköts? / Förändras?  

 

Blir nyanställd personal och elever informerade om de tillbud och olyckor som inträffat? 

 

Ansvar: 

 

Vem har ansvar för arbetsmiljön och har någon form av delegering gjorts? 

 

Vet du vad du har för ansvar om någon olycka skulle inträffa? 

 

Vem kan du vända dig till när du behöver hjälp med arbetsmiljö arbetet? 
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Arbetsmiljö/ SAM: 

 

Vet du om skolverket gett ut några direktiv om arbetsmiljö arbete? 

 

Känner du dig väl insatt i vilken lagstiftning som gäller? 

 

Tycker du att du fått tillräckligt med information om ämnet för att föra ut budskapet på 

din arbetsplats? 

 

Har ni skyddsombud/ huvudskyddsombud/ elevskyddsombud i din arbetsorganisation? 

 

Vet du namnet på skyddsombuden? 

 

Vilka risker finns på den arbetsplats där du är ansvarig? 

 

Genomför ni skyddsronder på din arbetsplats? 

 

Vilken typ? (planerade och oanmälda?) 

 

Arbetar ni med SAM vad det gäller arbetsmiljö? 

 

Vilka hälsorisker anser du är störst bland anställda?   

 

Vilka hälsorisker anser du är störst bland elever?  

 

Har arbetsmiljöverket gjort något besök på skolan? 
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BILAGA 3 Underlag intervju med inspektör från 
Arbetsmiljöverket (antal sidor: 1) 

1. Hur är din uppfattning om hur vanligt det är att gymnasieskolor har ett som du tycker 
fungerande system för tillbudsrapportering? 

 

2. Hur vanligt tror du att det är att skolledare och rektorer har fått utbildning i arbetsmiljö? 

 

3. Är det vanligt att skolor har interna dokument som beskriver vad som bör 
tillbudsrapporteras? 

 

4. Anser du att ni från arbetsmiljöverket kan hjälpa skolan med tydligare beskrivning på vad 
som bör tillbudsrapporteras? 

 

5. Hur ser du på den information som ges till ny personal och elever vad det gäller tidigare 
tillbud? 

 

6. Hur många gymnasieskolor besöker ni per år? 

 

7. Vi skulle vilja höra dina synpunkter på det en skolledare sagt i vår undersökning 

 ”Jag kan säga så här att skolan är den plats, den arbetsplats som är mest utsatt för risker när det gäller 
arbetsmiljöfrågor. Och då menar jag mycket dom här mjuka delarna med hot och alltså såna saker alltså 
utsatthet när vi pratar arbetsmiljö i samhället. Sen är det klart att har vi tunga utbildningssaker där 
eleven ska lära sig ett yrke alltså där det händer olyckor ute i industrin med vuxna som har jobbat i 
många, många år och har erfarenhet då är det klart att det blir extra komplicerat att då ta elever och 
försöka skolas in i det här”. 

 

8. Hur tycker du att skolan ska arbeta efter ett info eller tillsynsbesök av er från 
arbetsmiljöverket? 

 

9.  Speglar resultatet i vår undersökning vad lärare vet om SAM? 

 

10. När du läser resultatet av vår undersökning, är det något särskilt som du reagerar på eller 
stämmer det med samhället i stort? 

 



 - 1 -  

BILAGA 4 Enkät till lärare (antal sidor: 3)  

 

Hur länge har du arbetat inom skola? ………………..år 

 

Har du tidigare erfarenheter av arbetsmiljöarbete från andra arbetsplatser? 

       ja          nej 

 

Om ja, vilka?................................................................................................................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tillbudsrapportering: 

1. Gör ni någon form av tillbudsrapportering?  

       ja     nej  vet inte 

 

2. Rapporteras alla tillbud? 

       ja     nej 

 

3. Vad anser du ska tillbudsrapporteras? (Ringa gärna in flera alternativ.) 

 

Stress Muntliga hot             Hög arbets- Mobbning av      Trasiga/skadade 

                    belastning elever/vuxna        inventarier 

 

Ishalka inom            Dålig luft/  Avsaknad av Olyckstillbud trafik 

skolområde             ventilation skyddsutrustning               

 

Fall/Klämrisk          Vrickning/           Trasiga/skadade              Felaktig hantering 

                           stukning               verktyg                    verktyg/maskiner/fordon 

 

Övrigt…………………………………………………………………………………….. 

 

 

4. Finns det dokumenterat vad din skola anser vara ett tillbud? 

       ja     nej  vet inte 
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5. Har du varit med om någon anställd eller elevs olycka/tillbud på din arbetsplats?  

       ja    nej  vet inte 

 

6. Om den rapporterades? Hur rapporterades den?  

       skriftligt               muntligt               inget officiellt              vet inte 

 

7. Blir nyanställd personal och elever informerade om de tillbud och olyckor som inträffat?  

       ja               skriftligt               ja muntligt               nej               vet inte 

 

 

Ansvar: 

8. Vet du vem som har ansvar för arbetsmiljön?  

       ja               nej           osäker            vet inte 

  

9. Har någon form av ansvarsdelegering gjorts?  

       ja               nej           osäker            vet inte  

 

10. Vet du vad du har för ansvar om någon olycka skulle inträffa?  

       ja               nej           tveksam 

 

11. Vet du vem du ska kontakta om du ser en fara/ hälsorisk?  

       ja               nej           osäker            vet inte 

 

12. Vet du hur du ska rapportera och till vem, om en olycka sker? 

       ja               nej           osäker            vet inte 

 

 

Arbetsmiljö/ SAM:(Systematiskt arbetsmiljöarbete) 

 

13. Har du fått information om arbetsmiljöarbete på din arbetsplats? 

       ja               nej             kommer inte ihåg              vet inte 

 

14. Har ni skyddsombud/ huvudskyddsombud/ elevskyddsombud på din arbetsplats? 

 (Ev. flera alternativ) 

        Skyddsombud           huvudskyddsombud             elevskyddsombud         nej        vet inte 
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15. Vet du namnet på ditt skyddsombud? 

         ja              nej               osäker 

 

16. Vet du namnet på ditt huvudskyddsombud? 

         ja              nej               osäker 

 

17. Görs det skyddsronder på din arbetsplats?  

         ja              nej               osäker 

 

18. Om ni har skyddsronder, vilken typ av skyddsronder görs?  

        planerade             oanmälda           både och          vet inte 

 

19. Arbetar ni med SAM på din arbetsplats?  

         ja              nej               vet inte 

 

20. Om det finns SAM hur kan du få insyn i de brister någon ev. hittar? ……………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

21. Anser du att det finns hälsorisker där du arbetar?  

       ja               nej              osäker 

 

Om ja, vilka?................................................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

22. Har arbetsmiljöverket gjort något tillsynsbesök på din arbetsplats?  

        ja              nej              vet inte 

 

 

Jag som fyllt i enkäten heter: (det är frivilligt att uppge namn och tele nr eller vara anonym) 

 

Namn:…………………………………………………..Tel nr…………………………….. 
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BILAGA 5 Diagram över vad lärare anser ska 
tillbudsrapporteras (antal sidor: 1) 
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BILAGA 6 Diagram över vad lärare vet om sina 
skyddsombud (antal sidor: 1) 

Dessa diagram visar resultatet i antal av de 30 lärare som svarat på enkäten 

Har ni skyddsombud/ huvudskyddsombud på din 

arbetsplats?
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