
 
 
Kandidatuppsats   
 
 
 
 

Rektorers psykosociala arbetsmiljö  
 

 

 

 

 

 
 
 

Författare: Linn Bornliden 
Handledare:Peter Skoglund  
Examinator: Eva Schömer 
Termin: VT 15  
Program:Personal och Arbetsliv 
Ämne:Arbetsrätt  
Kurskod: 2RV01E 



 2 

 
 
Abstract  
 
The purposeofthisstudy is toreview the legal situation of the psychosocialworkenivronment 
for principals. The purpose is alsoto get an increasedunderstanding for how the principals 
workenvironmentcanaffectpeopleinvolved in the swedishschool. The 
psychosocialworkenvironment is explainedthroughstudyingEuropeanlaw, national law and 
caselaw. The principals work situation is studied by different sources, for example from the 
WorkEnvironment Agency and a report from the Swedish School Agency. The legal 
dogmaticmethod has beenappliedwith the legal sociologymethodtoanalyze the material. 
Fourinterviewshavebeenconductedwith principals in Växjö municipality.  
 
The resultspointoutthat Sweden needstoclaify the legalisation in the area of the 
psychosocialworkenvironment area. A veryunique trial regardning the municipalityof 
Krokom where a man committed suicid, is causinguncertainty in the legal sitaution. 
Twosupervisorswere just acquitted from the accusation by the Swedish Court ofAppeal, 
despitetheywereearliersentenced in the District Court. The analyze shows that principals in 
Sweden have a highworkload and thattheywish for a decreaseofaministrativeassignments. The 
four principals thatwereinterviewedagreetothattheirhighworkloadnegativelyinfluences the 
school. The principals donthavetimetoparticipateduringlecturinghours in order 
toprovideteacherswith feedback.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: psychosocialworkenvironment, principal, school, highworkload, stress.  
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1.0 Inledning 
I den svenska skolan arbetar 250 000 lärare som tillsammans tar hand om drygt 1,3 miljoner 

elever i verksamheterna förskoleklass, grundskola och gymnasiet. 1  Detta gör skolan till 

Sveriges största arbetsplats.2Men hur mår den svenska skolan? En rapport från PISAvisar att 

de svenska elevernas skolresultat har sjunkit och för första gången har eleverna presterat 

under det globala OECD-genomsnittet.3Rektorn har en stor och viktig roll i skolan, men hur 

ser deras arbetssituation ut? Vad beror det på att det endast är 0,9 sökande till varje 

rektorstjänst i riket och endast 0,5 sökande i Kronbergs län?4 

 

En uppmärksammadhändelsesom handlar om rektorers utsatta situationär Yara-fallet, där en 

8-årig flicka blev mördad i Karlskrona av sina fosterföräldrar. Rektorn på flickans skola blev 

offentligt uthängd som syndabockav skolchefen på kommunenoch avstängd från sitt arbete. 

Misstanke riktades mot honom eftersom anmälan till socialtjänsten påståtts ej ha genomförts. 

Han fick inget stöd av arbetsgivaren efter avstängningen och efter ett par veckor skadades han 

svårt i en självförvållad bilolycka.5Detta är ett tragiskt fall där en rektor är högst inblandad i 

en mycket allvarlig situation och där den psykosociala arbetsmiljön för rektorn är högst 

ifrågasatt. I denna studie kommer därför rektorers psykosociala arbetsmiljö belysas och hur 

den i förlängningen kan påverkar elever och lärare.  

 

1.1 Bakgrund 
Den moderna arbetsmiljölagstiftningen växte i Sverige fram under åren 1912-1949. Under 

1960-talet uppmärksammades psykiska och sociala förhållanden i större utsträckning, men det 

var först i och med 1978 års arbetsmiljölagstiftning som de psykosociala frågorna 

involverades.6Aktuell statistik visar att nästan var fjärde sysselsatt svensk någon gång under 

förra året haft besvär som orsakats av arbetet. År 2014 skedde en ökning och det är främst 

andra faktorer än fysiska besvär som ökat, de besvär som ökat är stressrelaterade och handlar 

                                                        
1 Skolverket, Snabbfakta.2014-12-18. http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-
tabeller/snabbfakta-1.120821 
2 Arbetsmiljöverket,Skolans arbetsmiljö- resultat av en enkätundersökning våren 2002. December 
2002http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2002_10.pdf 
3Skolverket, Kraftig försämring i PISA. 2014-04-01.http://www.skolverket.se/statistik-och-
utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-1.167616 
4 Arbetsförmedlingen, statistik. Mottagen 2015-01-20 kl. 15:18 
5 Martin Hult. Skolchef ber familjen om ursäkt.  Blekingenytt. 2014-11-28. 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekingenytt/skolchef-ber-familjen-om-ursakt 
6 Lars Zanderin (red.). Arbetsmiljö. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur, 2005.  
 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821
http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2002_10.pdf
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-1.167616
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-1.167616
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekingenytt/skolchef-ber-familjen-om-ursakt
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om arbetets innehåll.7Därmed kan konstateras att hög arbetsbelastning och stress är en del av 

det moderna samhället.Begreppet psykosocial arbetsmiljö finns dockännu inte nämnt i lagtext. 

Begreppet finns i vissa förarbeten till Arbetsmiljölagen8(AML) och även i en föreskrift från 

Arbetsmiljöverket, men denna föreskrift anser Arbetsmiljöverket själv vara föråldrad.9Det 

finns ett väldigt aktuellt rättsfall som berör den psykosociala arbetsmiljön och det är Krokom-

fallet där en arbetstagare tar livet av sig efter konflikt med chefen. Tingsrätten fällde cheferna 

för arbetsmiljöbrott, men Hovrätten upphävde den 3:e mars 2015 Tingsrättens dom och friade 

cheferna. Det ovan nämndaYara-fallet kan bli ytterligare etträttsfall sombehandlar den 

psykosocial arbetsmiljö, eftersom rektorns fru tillsammans med lärarförbundet upprättat en 

anmälan om arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppskada och förtal mot kommunen. 

Förundersökningen kring tjänstefel mot skolchefen är nerlagd av åklagare, men de andra 

anmälningarna är fortfarande under utredning.10 

 

Innan det tragiska mordet på Yara hade rektorerna i Karlskrona kommun larmat om de stora 

neddragningarna i organisationen och att de upplevde en alltmer pressad arbetssituation och 

en allt sämre psykosocial arbetsmiljö. De fick dock inget gehör hos kommunen.11Problemet 

med rektorers psykosociala arbetsmiljö och deras pressade arbetssituation bekräftas i en 

rapport från Arbetsmiljöverket där de konstaterar att rektorers arbetsbelastning är för hög och 

att den psykosociala arbetsmiljön inte är tillfredställande.12Detta gör att rektorers situation blir 

extra intressant att studera eftersom de ansvarar för en sådan stor och viktigt organisation som 

skolan. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Medovanstående som bakgrund är syftet och ambitionen med denna studie att belysa 

rättsläget kring psykosocial arbetsmiljö. Särskilt ska rektorers psykosociala arbetsmiljö 

utredas och undersökas. I detta syfte och för att få en ökad förståelse för hur rektorers 

situation påverkar verksamheten i skolan ställs följande frågor:   

                                                        
7SCB, Besvär av stress ökar i arbetslivet.http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-
arbetslivet/ 
8 SFS 1977:1160 
9Arbetsmiljöverket, Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 2014-09-16.http://www.av.se/dokument/afs/exremisser/konsekvensutredning_organisatoriska.pdf 
10 Tiina Demargne. Yara-fallet: Skolchefen frias från misstanke. Lag och Avtal. 2015-02-23.http://www.lag-
avtal.se/nyheter/arbetsmiljo/arbetstid/article3886934.ece 
11Sveriges Skolledarförbund, Fel att peka ut rektorn i Yarafallet - Sveriges Skolledarförbund mycket kritiskt. 
2014-11-20.http://www.skolledarna.se/Aktuellt-o-Opinion/Nyhetsarkiv/20141/2014/Fel-att-peka-ut-rektorn-i-
Yarafallet---Sveriges-Skolledarforbund-mycket-kritiskt/ 
12Arbetsmiljöverket, Rektorers Arbetsmiljö. 2011-01-25. http://www.av.se/dokument/press/rektorers_arbmil.pdf 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/
http://www.av.se/dokument/afs/exremisser/konsekvensutredning_organisatoriska.pdf
http://www.lag-avtal.se/nyheter/arbetsmiljo/arbetstid/article3886934.ece
http://www.lag-avtal.se/nyheter/arbetsmiljo/arbetstid/article3886934.ece
http://www.skolledarna.se/Aktuellt-o-Opinion/Nyhetsarkiv/20141/2014/Fel-att-peka-ut-rektorn-i-Yarafallet---Sveriges-Skolledarforbund-mycket-kritiskt/
http://www.skolledarna.se/Aktuellt-o-Opinion/Nyhetsarkiv/20141/2014/Fel-att-peka-ut-rektorn-i-Yarafallet---Sveriges-Skolledarforbund-mycket-kritiskt/
http://www.av.se/dokument/press/rektorers_arbmil.pdf
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� Hur ser rättsläget ut när det gäller rektorers arbetsmiljö, särskilt den psykosociala 

arbetsmiljön? 

� Hur ser den psykosociala arbetsmiljön ut för rektorer i Sverige?  

� På vilket sätt upplever rektorer att deras arbetsmiljö kan påverka verksamheten i 

skolan och vad får det för konsekvenser?  

 

1.3 Metod 
För att utreda rättsläget gällande den psykosociala arbetsmiljön används rättsdogmatisk 

metod. Det innebär att tolkningen av gällande rättsregler som används i studien tar sitt 

ursprung i lagtext, praxis, förarbeten och doktrin.13Rättskällorna är bland annat funna via 

sökning på InfoTorgJuridik där sökorden ”arbetsmiljö” och ”psykosocial arbetsmiljö” 

används. De rättskällor som är hänvisade till i relevant litteratur nyttjas även i 

studien.Litteratur för utredning som berör den psykosocial arbetsmiljö är framtagen via 

sökning på Linnéuniversitetets utbildningskatalog. Arbetsmiljöverkets hemsida besöks för att 

finna föreskrifter och rapporter, och då används liknande sökord som tidigare. I 

litteratursökningen som genomförs för utredning av den svenska skolans struktur och 

uppbyggnad har sökorden ”skolans  organisation;;  skolans  arbetsmiljö;;  skolans  arbetsrätt”  varit  

behjälpliga sökord. För att finna rapporter och utredningar om rektorers arbetsmiljö har 

sökordet   ”rektorers   arbetsmiljö”   används   vid   sökningen på bland annat Skolverkets och 

Arbetsmiljöverkets webbplatser.De två avhandlingar som används i studien är relevanta för 

studien, eftersom de är doktorsavhandlingar och båda berör ämnet för studien.Till studien har 

företrädare för Sveriges Skolledarförbund och Arbetsförmedlingen personligen kontaktats via 

e-post för att samla relevant information och statistik. Skolledarförbundet har ett partsintresse, 

men deras åsikter är ändå relevanta och aktuella för studien. Det genomförs även en kort 

telefonintervju med Britt Sundströmsom är biträdande förhandlingschef på 

Skolledarförbundet, där rektorers arbetstid diskuteras.   

 

När Yara-fallet är beskrivet i studien syftar det till vad som hände rektorn på skolan och inte 

mordet på flickan. IYara-fallet har endast olika artiklar i dagspressen legat till grund för 

informationen. Detta eftersom anmälan om arbetsmiljöbrott inte är ett rättsfall ännu, och 

därför har det varit av extra stor vikt att vara källkritisk. Allt material som är framtagen till 

studien är kritiskt granskad enligt en mall som finns på Umeå universitets hemsida. Ett 

                                                        
13 Bert Lehrberg. Praktisk Juridisk Metod. 7:e uppl. Uppsala: Iusté Aktiebolag, 2014, 203. 
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exempel är hur auktoriteten på en författare eller hemsida kan bedömas.14De artiklar och 

rapporter som används är alla från myndigheter eller trovärdiga källor exempelvis Skolverket 

och Arbetsmiljöverket.  

 

I denna studie används ävenen rättsociologisk metod, och det innebär att gällande rätt är sätts 

i ett större perspektiv där de samhälleliga orsakerna ställs i kontrast till de gällande 

rättsreglerna.15 Detta skernär skolan ställs i kontrast till rättsregler som berör den psykosociala 

arbetsmiljön och hur dessa då påverkar rektorerna och i förlängningen eleverna och lärarna. I 

den avslutande analysen används artiklar och forskares resonemang för att ge underlag till de 

resonemang som förs och för övrigt att dra slutsatser i analysen och slutordet. Detta görs för 

att få en djupare analys, fånga ett större perspektiv och ta upp forskares synvinklar på de olika 

problemen. Samma källkritiska mall från Umeå används även i detta urval av artiklar.  

 

1.3.1 Intervjumetod 
Studien kompletteras med enmindre undersökning baserad på kvalitativ metoddär det 

empiriska materialet samlas in genom intervjuer med fyra rektorer i Växjö kommun. 16 

Intervjuerna är semistrukturerade där en intervjuguide17 används. Att de är semistrukturerade 

innebär att specifika frågor ställs men att intervjupersonerna har stor frihet att utforma svaren. 

Under intervjuerna ställs uppföljningsfrågor och följdfrågor för att kunna gå på djupet vid 

intressanta svar. 18 Intervjufrågorna utgår från två av frågeställningarna i studien och 

intervjufrågorna är utformade på ett sätt som gör att dessa i möjligaste mån går att besvara i 

analysen.En testintervju genomförs för att säkerställa att intervjuguiden är förståelig och att 

frågorna är tydliga. Testintervjun är även till för att öva på att ställa följdfrågor och lyssna på 

svaren.Intervjuerna transkriberas och finns att tillgå tillsammans med ljudfiler från 

intervjuerna.   

 

För att kontakta intervjupersonerna har ingen urvalsram satts upp. Det är en bekant till denna 

studiens författare, som själv är rektor, som hjälpte till att finna kontaktuppgifter till 

intervjupersonerna. Intervjupersonerna har en stor spridning i ålder och erfarenhet och det är 

en jämn fördelning mellan könen. Intervjupersonerna är anonyma och har gett sina samtycken 

                                                        
14Umeå Universitet, Källkritik. 2014-08-19.http://www.ub.umu.se/skriva/kallkritik 
15 Håkan Hydén. Rättssociologi som rättsvetenskap. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur, 2002, 15. 
16Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga Metoder. 2:a uppl. Malmö: Liber AB, 2012, 340. 
17 Bilaga 1.  
18Bryman, 206.  

http://www.ub.umu.se/skriva/kallkritik
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till att intervjuerna spelas in och att dessa användas till denna studie. De har även fått 

kontaktuppgifter till denna studiens författare om de skulle vilja avsäga sig sin medverkan.  

 

Intervjuerna genomförs endast med rektorer som arbetar i Växjö kommunpå fyra kommunala 

skolor. En anledning är den geografiska närheten, en annan att Växjö kommun är en kommun 

med drygt 85 000 invånare19, vilket enligt SCB kriterier anses vara en större stad.20Det är 

endast rektorer i grundskolan som kontaktas, två låg- och mellanstadieskolor, en 

högstadieskola och en resursskola.I den kvalitativa intervjun är inte mätningen det mest 

centrala, utan validiteten får en annan betydelse och det gäller att istället försöka säkerställa 

att studien ska kunna upprepas och då få samma resultat om någon annan genomför den.21Det 

finns en medvetenhet om att urvalet av rektorer inte är representativt för hela Sverige och att 

lokala avvikelser i vissa kommuner kan förekomma.Urvalet av intervjupersoner har skett med 

ambition att få spridning i ålder och kön för att intervjuerna ändå ska bli så representativa som 

möjligt. Syftet med intervjuerna är att kunna göra en djupare analys och komplettera det redan 

befintliga underlaget. Det samlande materialet används sedan för att i analysen dra slutsatser 

om rektorernas situation och för att i övrigt försöka besvara frågeställningarna i studien.  

 

1.4 Avgränsning 
Det är rektorernas arbetsmiljö som studeras och har i fokus för denna studie, inte elevernas 

eller lärarnas i skolmiljön och arbetsmiljö. Rektorer har förstås en fysisk arbetsmiljö, som 

buller eller arbetsplatsens utformning, men det är den psykosociala arbetsmiljön som är fokus 

för denna studie. En tidigare nämnd avgränsning är att endast rektorer i Växjö kommun 

kontaktas och intervjuas. I studien kommer även fokus vara på de kommunala skolorna, de 

kommunala skolorna står för 84 procent av skolorna i grundskolan.22Bestämmelserna i den 

nya Skollagens23 regleringar är till stor del desamma oavsett om skolan bedrivs i kommunal 

eller privat form. De skillnader som finns är inte relevant att behandla i denna studie.24 

                                                        
19Växjö Kommun, Öppen Data- Invånare totalt. 2014-11-03.http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--
politik/Kvalitet-statistik-och-jamforelser/Oppna-data/ 
20SCB, Bilaga 1-Begrepp och 
definitioner.http://www.scb.se/statistik/BE/LE0102/2002A01/LE0102_2002A01_BR_12_BE51ST0307.pdf, 
156.  
21Bryman, 351-352. 
22Skolverket, Snabbfakta. 
23 SFS 2010:800  
24 Skolverket, Mer om- Fristående skolor. Oktober 
2012.http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/frist.pdf, 1.  

http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Kvalitet-statistik-och-jamforelser/Oppna-data/
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Kvalitet-statistik-och-jamforelser/Oppna-data/
http://www.scb.se/statistik/BE/LE0102/2002A01/LE0102_2002A01_BR_12_BE51ST0307.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/frist.pdf
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2.0 Rättsutredning 
 
2.1 Psykosocial arbetsmiljö 
I Förenta Nationernas(FN) allmänna förklaring sägs det i artikel 23 att en tillfredställande 

arbetsmiljö är en mänsklig rättighet. Arbetsmiljön i Europeiska Unionen(EU) är ett centralt 

område främst inom den sociala dimensionen. Art. 153 i fördraget om EU:s 

funktionssätt(FEUF) innehåller allmänna bestämmelser om arbetsmiljön och att dessa ska 

uppfyllas genom ett minimidirektiv. Direktivet25 är ett ramdirektiv och enligt artikel 1 är 

syftet att förbättra arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet och syftet är att främja 

förbättringar för arbetstagare. Ändamålet är att förebygga yrkesbetingade risker för 

arbetstagare att skada sig. Det hittills antagna direktivet berör mestadels den fysiska 

arbetsmiljön och säkerhetsaspekten.26I ett meddelande från EU-kommissionen klargör även 

kommissionen att målen för gemenskapen ska vara att kontinuerligt förbättra den fysiska, 

psykiska och sociala trivseln på arbetet. De vill arbeta förebyggande för att hanterar sociala 

risker som stress och trakasserier på arbetsplatsen.27 

 

I Arbetsmiljölagensägs i 1 kap 1 § AML att lagens ändamål är att förebygga ohälsa och 

olyckor på arbetsplatser,samt att uppnå en god arbetsmiljö.Begreppet psykosocial arbetsmiljö 

finns inte i lagtexten men i en proposition till Arbetsmiljölagen uttrycks att det psykosociala 

begreppet är svårfångat. Den psykosociala arbetsmiljön uttrycker sig i samspel med andra 

faktorer som buller, arbetstyngd och eller likande fysiska påverkningar. Den fysiska 

arbetsmiljön ger ramen för den sociala miljön samtidigt som den fysiska miljön påverkas av 

värderingar av de som arbetar på arbetsplatsen. Gemensamt bildarde fysiska och psykosociala 

aspekterna tillsammans en helhetsbild på hur arbetstagare upplever arbetsmiljön.De 

psykologiska reaktionersom en arbetsmiljö kan medföra är attarbetstagareantingen kan känna 

sig trygg eller otrygg, vilket är kopplat till om arbetsmiljön är tillfredställande eller ej. Dessa 

känslor kan då sedan ge upphov till psykiska störningar vilketäven kan leda till kroppsliga 

besvär som konsekvens. Sammanfattningsvis kan det konstateras att psykosocial arbetsmiljö 

inte utgör en särskild grupp av arbetsmiljöfaktorer. Psykosociala aspekter framkommer då en 

arbetsmiljö studeras både utifrån ett psykologisk och sociologiskt perspektiv. 28 

 

                                                        
25 Direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetslivet.  
26 Birgitta Nyström. EU och arbetsrätten. 4:e uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2011, 322. 
27 KOM (2002) 118, 8.  
28Prop. 1976/77:149, 223.  
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Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och de ska vidta alla åtgärder som behövs för att 

inte arbetstagare ska utsättas för ohälsa eller risken för olycksfall, 3 kap 2 § AML. De 

åtgärder och insatser som görs för att förbättra arbetsmiljön får inte vara orimliga i 

förhållandet till de resultat som kan uppnås.29 I 3 kap 2 a § AML framkommer det att 

arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten. Detta beskrivs mer 

ingående i en proposition där det konstateras att arbetsmiljöfrågorna ska integreras med de 

övriga frågorna som rör verksamheten i dess helhet.30I en bindande föreskrift behandlas detta 

ytterligare och denna föreskrift finns i avsnitt 2.1.1 i studien. I motiven till föreskriften är det 

en förutsättning för ett bra arbetsmiljöarbete är att arbetsgivaren fullgör sitt undersöksansvar. 

Det krävs att arbetsgivaren fortlöpande undersöker risker och brister i verksamheten.31Enligt 2 

kap 1 § 2 stAML ska arbetsförhållandena anpassas till arbetstagares olika förutsättningar i 

fysiskt och psykiskt avseende. Det är enligt Gullberg och Rundqvisten grundregel att 

arbetsförhållandena ska anpassas till olika människor.32Det betyder att en allsidig bedömning 

av arbetsmiljön ska göras. Denna bedömning innebär att hänsyn även ska tas till arbetets 

upplägg, organisation och innehåll. Den ska även ta hänsyn till att människor är olika och kan 

reagera olika beroende på vilken arbetsmiljö de arbetar i. Psykiska och sociala förutsättningar 

i arbetet ska beaktas. Enformighet, stress och isolering i arbetet ska undvikas genom att 

arbetsförhållandet ska anpassas till människorna.33 

 

Enligt 7 kap 1 § AML är det Arbetsmiljöverket som hanterar tillsynen över arbetsmiljön. 

Tillsynen ska enligt Arbetsmiljöförordningen34(AMF) inriktas på att arbetsgivare planerar och 

bedriver sin verksamhet på ett sätt att Arbetsmiljölagens krav tillgodoses. Mot de som har 

skyddsansvar kan arbetsmiljöinspektionen sedan meddela föreläggande eller förbud utifrån 

vad som lagstiftas enligt Arbetsmiljölagen, 7 kap 7 § AML. Det finns två avgöranden35som 

avgör hur stort ansvar arbetsgivare har gentemot sina arbetstagare att förebygga 

arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen. Arbetsmiljöforskaren Peter Andersson vid Göteborgs 

Universitetmenar att det finns skäl att påstå att dessa två avgöranden är centrala i svensk rätt 

                                                        
29 Prop. 1976/77:149, 253.  
30 Prop. 1990/91:140, 38. 
31Hans Gullberg och Karl-Ingvar Rundqvist. Arbetsmiljölagen – kommentarer och författningar. 17:e uppl. 
Norstedts Juridik, 2014,126.  
32 Gullberg och Rundqvist, 78.  
33Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen – med kommentarer. 2015-01-01. 
http://www.av.se/dokument/publikationer/bocker/h008.pdf, 16 f.  
34 SFS 1977:1166 
35 Kammarrättens i Göteborgs dom 2012-04-19 mål 2226-11 och Kammarrättens i Sundsvall dom 2012-07-30 
mål 273-12 

http://www.av.se/dokument/publikationer/bocker/h008.pdf
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när det gäller just arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa.36I det första fallet 

förelade Arbetsmiljöverket en kommun vid vite att avlasta handläggarna eftersom de ansåg att 

socialsekreterarnas arbetsbelastning var så hög att det fanns risk för ohälsa. Kommunen 

överklagade beslutet men kammarrätten fastställde föreläggandet. Kammarrätten ansåg att 

föreläggandet från Arbetsmiljöverket syftar till åtgärder som leder till en bättre arbetsmiljö. 

Det räcker med att det finns risk för ohälsa för att Arbetsmiljöverket ska anse det vara 

lämpligt att förelägga om vite. Det andra fallet liknar det första, här är det ett socialkontor i en 

kommun som hade en sådan arbetsmängd att Arbetsmiljöverket ansåg att det fanns risk för att 

utveckla ohälsa. De beslutade om vitesföreläggande mot kommunen med krav på att 

undersöka den psykosociala arbetsmiljön och även vidta andra åtgärder för att förebygga 

ohälsa, som ett exempel nämns antal ärenden en arbetstagare hanterar. Kommunen 

överklagade och tyckte att värdet och nyttan av insatserna inte motsvarade kostnaderna men 

kammarrätten fastslog att kraven i föreläggandet var proportionerliga och fastslog 

Arbetsmiljöverkets föreläggande. 

 

Arbetsgivare som inte följer sina skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen kan även dömas till 

arbetsmiljöbrott enligt Brottsbalken 37 (BrB). Enligt 3 kap 10 § BrB döms en person till 

arbetsmiljöbrott om den uppsåtligt eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 

Arbetsmiljölagen.Det finns få rättsfall som berör den psykosociala arbetsmiljön. Ett friande 

rättsfall38 handlar om två växeltelefonister som blivit sjukskrivna efter att de drabbats av 

bland annat högt blodtryck och posttraumatiskt stressyndrom efter att en ny telefonväxel 

installerats. Fallet gäller om arbetsgivaren, en polismyndighet, har gjort sig skyldig till 

arbetsmiljöbrott. Tingsrätten ansåg att polisledningen inte uppfyllt sina förpliktelser enligt 

Arbetsmiljölagen. De hade inte fullgjort sina skyldigheter när det gäller samverkan med 

skyddsombud och inte heller vad gäller utbildning och instruktioner för de nya växlarna. 

Enligt Tingsrätten är det inte denna underlåtenhet somleder till att de två arbetstagarna 

drabbas av sjukdom. Det råder alltså bristande kausalitet mellan den tilltalades underlåtenhet 

och de uppkomna sjukdomarna och skadorna. Därför ogillades åtalet.  

 

                                                        
36 Peter Andersson. Vidta alla åtgärder som behövs- En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att 
förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. Diss., Göteborg: Göteborgs 
Universitet, 2013, 236. 
37 SFS 1962:700  
38 1999- B 450, Linköpings Tingsrätt.  
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Den andra domen som berör arbetsmiljöbrott på det psykosociala arbetsmiljöområdet är 

Krokom-fallet. Det handlar omLars som tar livet av sig efter att har blivit mobbad och utstött 

på arbetsplatsen av sin närmsta chef. Rättsfallet i Tingsrättens dom39handlar om huruvida de 

högsta cheferna har gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott genom att inte ha förebyggt för 

ohälsa som enligt Arbetsmiljölagen varit deras ansvar. De hade trots vetskap om att det 

funnits suicidtankar hos Lars skrivit under ett meddelande om avskedande och de var då, 

enligt Tingsrätten,medvetna om att saklig grund ej förelegat. De två cheferna har enligt 

Tingsrätten genom oaktsamhet orsakat Lars sjukdom och död genom att de har åsidosatt vad 

som enligt Arbetsmiljölagen ålegat dem för att undvika och förebygga ohälsa. I målet 

uppdagades brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, även om cheferna hade vidtagit 

åtgärder var dessa åtgärder enligt Tingsrätten inte tillräckliga. Cheferna blevi Tingsrätten båda 

dömda för arbetsmiljöbrott genomgrovtvållande till annans död, 3 kap 7 § 2 st och 10 § BrB. 

Domen överklagades till Hovrätten och den 20 januari 2015 inleddes 

Hovrättsförhandlingarna.40 Den 3 mars 2015 meddelade Hovrätten sin dom41 där de frikände 

de båda cheferna från arbetsmiljöbrott. Hovrätten konstaterade att det inte varit fråga om 

sådan oaktsamhet som krävs för att det ska vara straffbart som vållande till annans död. 

Hovrätten uppmärksammade brister i chefernas agerande, bland annat att de inte undersökt 

möjlighet till omplacering och inte heller kartlagt behov av rehabilitering. Det fanns även 

brister i mobbningsutredningen, men det fanns inga tydliga föreskrifter på hur en sådan ska 

genomföras. Cheferna har enligt Hovrätten brustit i sin hantering och med hänsyn till Lars 

egen inställning, som innebar svårigheter att finna tillfredställande lösningar, så var deras 

oaktsamhet inte så klandervärd att den var straffbar.Att meddela om avsked utan saklig grund, 

kan enligt Hovrätten inte vara ett arbetsmiljöbrott även om de sakliga skälen borde undersökts 

mer noggrant. Hovrätten konstaterade därför att cheferna inte kan dömas till arbetsmiljöbrott 

varför de frikänns. Det rådde dock meningsskiljaktighet i Hovrätten och nämndemannen 

Stefan Lönn ansåg att det var en fråga om klandervärd oaktsamhet som är straffbar. Han 

ansåg således att det var oaktsamheten som orsakade Lars död och ville fastställa Tingsrättens 

dom. Hovrättens dom är meddelad så sent som den 3:e mars 2015 och i skrivande stund är det 

oklart om den kommer överklagas och beviljasprövningstillstånd i Högsta domstolen(HD). 

 

                                                        
39 B 2863:11, Östersunds Tingsrätt.  
40Elisabet Örnerborg.Krokom-fallet: Åklagaren vill ha strängare straff. Lag och Avtal. 2015-01-
20.http://www.lag-avtal.se/nyheter/article3877473.ece 
41 B399-14, Hovrätten för nedre Norrland. 

http://www.lag-avtal.se/nyheter/article3877473.ece
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2.1.1 Föreskrifter från Arbetsmiljöverket 
För att arbetsgivare ska uppfylla kraven på en god arbetsmiljö krävs det att de systematiskt 

planerar, leder och kontrollerar verksamheten, 3 kap 2 a § AML. I Arbetsmiljöverkets 

föreskrift42om systematiskt arbetsmiljöarbete(SAM) utvecklas det hur arbetsgivare ska gå 

tillväga för att fullgöra det arbetsmiljöansvar som vilar på dem.Det är Arbetsmiljöverket som 

enligt Arbetsmiljöförordningen bemyndigats att meddela föreskrifter, 18 § AMF.I 2 § SAM 

definieras att arbetsgivare ska följa upp, utvärdera och undersöka arbetsplatsen på ett sådant 

sätt att arbetsmiljön är tillfredställande och att risken för ohälsa och olycksfall förebyggs. 

Ohälsa kan definieras som sjukdom eller kroppsliga och psykiska störningar som i objektiv 

mening inte är en sjukdom. Exempel på dessa störningar är stressreaktioner och 

belastningsbesvär. Det är viktigt att alla på arbetsplatsen omfattas av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och inte bara de stora grupperna med arbetstagare utreds.43Arbetsgivare ska 

som en naturlig del i arbetet systematiskt utvärdera den vardagliga verksamheten och omfatta 

alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som kan ha betydelse för arbetsmiljön, 3 § 

SAM.Arbetsgivarna ska enligt 4 § SAMge arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud 

möjligheten att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som arbetstagare anses även 

de chefer som är anställda, ett exempel är en förvaltningschef i en kommun.44 

 

Enligt 6 § SAM ska arbetsgivare planera verksamhetens uppgifter på ett sådant sätt att chefer, 

arbetsledare eller andra arbetstagare ges i uppgift att förebygga risker i arbetet och att en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivare ska se till att de som får ansvaret är 

tillräckligt många, har rätt kompetens och har de rätta förutsättningarna för att tillämpa 

rättsregler. Arbetsgivare ska även se till att de har kunskap om vilka fysiska eller psykiska 

risker som finns på arbetet. Arbetsgivare ska tillämpa frivilliga system för att säkra att 

arbetsmiljöarbetet genomförs och det är viktigt att arbetsmiljöfrågorna får tillräckligt med 

utrymme även när det gäller arbetsbelastning, arbetsanpassning och psykosociala 

arbetsförhållanden.45 Enlig 8 § SAM ska arbetsgivare regelbundet bedöma och undersöka 

arbetsförhållandena i verksamheten och regelbundet bedöma risken för att någon i 

organisationen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall i verksamheten. Det är viktigt att chefer i 

den dagliga verksamheten är uppmärksamma på hur arbetstagarna mår och uppmärksammar 

eventuell sjukfrånvaro eller vantrivsel. Metoden för att ta reda på hur personalen mår varierar 

                                                        
42 AFS 2001:1  
43 Ibid, 14. 
44Ibid, 15. 
45 Ibid, 15.  
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med vilken typ av verksamhet det är, men medarbetarsamtal och intervjuer kan ge en bra bild 

av både de fysiska eller psykiska förhållandena.46 

 

Det finns en föreskrift från Arbetsmiljöverket som innehåller allmänna råd och heter 

”Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön”47.De allmänna råden är inte bindande som 

den tidigare nämnda SAM, utan verkar för att definiera begreppet psykosocial arbetsmiljö.48 I 

de allmänna råden beskrivs att både fysiska och psykiska komponenter kan få hälsomässiga 

effekter och öka risken för olycksfall på arbetsplatsen.Grundsynen på att arbetsmiljön inte 

bara ska innefatta ett riskfritt arbete utan att det även ska bidra med engagemang och 

arbetsglädje. När en arbetssituation ger upphov till sjukskriving ska situationen analyseras 

eftersom vissa sjukdomar kan utlösas av psykiska påfrestningar. Fysiska besvär som kan 

uppkomma är magsår, högt blodtryck eller huvudvärk. Än större vikt ska läggas på analysen 

om fler i samma arbetsmiljö drabbas.49 

 

Vidare sägs i de allmänna råden att för att arbetstagare ska känna tillfredställelse över 

arbetsmiljön är det av betydelse att de själva kan påverka innehållet, upplägget, arbetstakten 

och i vilken ordning arbetet ska utföras. När arbetet ska planeras och organiseras är det viktigt 

att så många av ovan nämnda fördelar kan tas i beaktan och användas. Detta är inte möjligt på 

alla arbetsplatser, men ska användas när möjligheten finns. Arbetet ska även vara utformat på 

sådant vis att det är omväxlade och ger utrymme för variation såväl fysiskt som psykiskt.50Det 

finns ytterligare några föreskrifter från Arbetsmiljöverket som får betydelse för den 

psykosociala arbetsmiljön i enskilda frågor. Som exempel kan nämnas en föreskrift om 

kränkande särbehandling51, och en om hot och våld i arbetsmiljön52 men som inte behandlas 

närmare i studien.  

 

2.1.2 Förslag på nya föreskrifter 
I början av 2000-talet inledde arbetsmiljöverket ett arbete med att arbeta fram en bindande 

föreskrift om den psykosociala arbetsmiljön. Denna föreskrift skulle innebära att 

arbetsmiljöinspektörerna skulle kunna utfärda förlägganden och förbud och skulle också 

                                                        
46 AFS 2001:1, 22-23. 
47 AFS 1980:14  
48Ibid, 3. 
49 Ibid, 4. 
50Ibid, 5. 
51 AFS 1993:17  
52 AFS 1993:2 
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kunna öka möjligheten att ställa arbetsgivare till ansvar i domstol för arbetsmiljöbrott. 53 

Parterna visade sig i remissvaren stå långt ifrån varandra och arbetsgivarparterna vände sig 

strakt mot att arbetsledningsrätten skulle inkräktas.I oktober 2004 meddelade 

Arbetsmiljöverket att projektet skulle avbrytas och att det inte kom till stånd någon ny 

bindande föreskrift. Andersson menar att det är problematiskt att det inte finns någon 

bindande lagstiftning som reglerar den psykosociala arbetsmiljön så att stressrelaterad ohälsa 

kan förebyggas. Han anser att tydliga handlingsregler saknas.54 

 

I skivande stund finns ett remissförslag på en bindande föreskrift från Arbetsmiljöverket som 

skickades ut i september 2014. Syftet med den nya föreskriften är att skapa en god 

organisatorisk och social arbetsmiljö. 55  Utgångspunkten i arbetet har varit att se på 

problematiken i sjukskrivningar som härstammar i brister i den sociala och organisatoriska 

arbetsmiljön. De allmänna råd som har betydelse för att besvären i arbetslivet ska kunna 

minskas är nu enligt Arbetsmiljöverket föråldrade eller saknas. Det Arbetsmiljöverket vill 

göra är att samla föreskrifterna och se över deras innehåll inom det psykosociala området.56 

Den nya föreskriften vill förtydliga vad som krävs av arbetsgivare för att förebygga ohälsa på 

arbetstagarna som kan hänföras till sociala eller organisatoriska förhållanden.57 En av de 

föreslagna förändringarna innebär att arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön och dessa mål ska även vara en del av arbetsmiljöpolicyn.58 Arbetsgivare 

ska även se till att de arbetsuppgifter som tilldelas arbetstagare inte ska ge upphov till 

ohälsosam arbetsbelastning. Arbetstagaren ska även bli tilldelad de kunskaper och resurser 

som finns att tillgå för att arbetstagaren ska kunna uppfylla arbetets krav. Att arbetsgivaren 

vidtar åtgärder för att minska arbetsbelastningen antas minska kostnaderna eftersom 

sjukskrivingar och dubbelbemanning antas ta ekonomiska resurser i 

anspråk.59Arbetsmiljöverket har fått in över 80 remissvar om den nya föreskriften som de nu 

                                                        
53Andersson, 116. 
54 Ibid, 119. 
55Arbetsmiljöverket, Organisatorisk och sociala arbetsmiljö. Externremiss september 
2014.http://www.av.se/dokument/afs/exremisser/remissforslag_organisatoriska.pdf, 3  
56Arbetsmiljöverket, Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social 
arbetsmiljö, 1. 
57Ibid, 6.  
58 Ibid, 8.  
59 Ibid, 10. 

http://www.av.se/dokument/afs/exremisser/remissforslag_organisatoriska.pdf
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noga ska gå igenom. Ett beslut om den nya föreskriften fattas först efter sommaren, 

preliminärt september 2015.60 

 

2.2 Rektorers roll i den svenska skolan 
I EU faller det på varje enskild medlemsstat att själva organisera och utveckla skolan och dess 

system. Dock anser Europeiska rådet att ett samarbete på europeisk nivå kan medföra positiva 

konsekvenser och att medlemsstaterna tillsammans kan gripa tag om samma utmaningar.61 I 

en slutsats från rådet 2009 uppmanas medlemsstaterna att vidta ytterligare åtgärder för att 

läraryrket ska attrahera och behålla kompetenta kandidater. De uppmanar även till att se över 

skolledarens ansvarsområde, särskilt se till att avlasta de administrativa uppgifterna. På detta 

sett kan då istället ledningen koncentrera sig på att utforma övergripande undervisningsmiljö 

och på så sätt främja högre resultatnivå.62 I en annan rådslutsats från 2013 om effektivt 

ledarskap inom utbildning uppmanas medlemsstaterna att främja självständighet för 

skolledarna. Det ska även fastställas tydliga roller och ansvarsområden. Medlemsstaterna ska 

även försöka se till att skolledaryrket blir mer attraktivt genom att säkerställa en hög grad av 

professionalisering som gör att yrket lockar till sig de bästa kandidaterna. De ska även se till 

att skolledningen kan fokusera på huvuduppgiften och att en balans nås mellan kärnuppgift 

och administrativa uppgifter.63 

 

I en kommun är det hela kommunen, den juridiska personen, som anses vara arbetsgivare. 

Arbetsgivaransvaret bärs av den nämnd eller styrelse som är verksamhetsansvarig och som 

består av folkvalda politiker. Vanligtvis delegeras sedan ansvaret ner till nämndens 

chefspersoner.64 I en fristående skola är det istället aktiebolaget eller föreningen är ansvarig 

för arbetsmiljön i egenskap av arbetsgivare. I ett aktiebolag är det oftast Vd:n som bär 

ansvaret för arbetsmiljön, men som sedan kan delegera arbetsuppgifter till rektorn.65 

 

Styrningen av skolan i Sverige är politisk och det är en komplex styrningsmodell. 

Skollagendefinierar målet med skolan som är att barn och elever ska inhämta och utveckla 

                                                        
60Arbetsmiljöverket, Beslut om föreskrift efter sommaren. 2015-02-
20.http://www.av.se/Aktuellt/artiklar/42564.aspx 
61 EDUC 166 SOC 631, 15098/09, 6. 
62Ibid, 11. 
63 EDUC 413 SOC 898, 15587/13, 6.  
64 Göran Söderlöf. Arbetsrätt för skolledare och pedagoger. 1 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2013, 
178. 
65 Tor Nitzelius och Göran Söderlöf. Skolans arbetsmiljö- praktiska typfall. 3:e uppl. Stockholm: Norstedts 
Juridik AB, 2012, 18. 

http://www.av.se/Aktuellt/artiklar/42564.aspx
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kunskaper, 1 kap 4 §. Statsmakten definierar de mål skolan ska arbeta mot samtidigt som de 

överlåter till kommunen och skolan själv att organisera arbetet. Den myndighet som främst 

utvärderar och kontrollerar att skolan når sina mål är Skolinspektionen. 66 Det är enligt 

Skollagen kommunen som är huvudman över skolan 2 kap 2 §, men även staten, landsting 

eller enskild kan vara huvudmän för skolan och detta framgår i 2 kap Skollagen. 

Huvudmannen har ett övergripande ansvar för utbildningen och ansvarar för att utbildningen 

genomförs i enlighet med bestämmelser i lag och andra föreskrifter.67Det är rektorn som fattar 

beslut inom de ekonomiska och organisatoriska ramar som huvudmannen beslutar om. Detta 

betyder att huvudmannen inte kan avsäga sig ansvaret eftersom det är den som ytterst beslutar 

om resurser. Det delade ansvaret förutsätter en kontinuerlig dialog och kontakt mellan 

parterna som består av uppföljning, utvärdering och rapportering. Det är huvudmannens 

ansvar att ge rektorn stöd och utbildning som de behöver för att kunna fatta tuffa beslut i 

svåra frågor.68 Det finns ibland konflikter mellan kommunpolitiska beslut gällande skolan och 

de nationellt ställda kraven. En rektor kan ställas inför dilemma att förhålla sig till politiska 

beslut fattade av kommunen och de mål staten satt upp till skolan att leva upp till.69 Eftersom 

skolan är politiskt styrd sker det hela tiden förändringar som gör att skolan ständigt måste 

anpassa sig till samhället, vilket medför både positiva och negativa konsekvenser för 

verksamheten och arbetsmiljöarbetet.70 

 

I Skollagen sägs att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av 

rektorn och att denne särskilt ska se till att utbildningen utvecklas, 2 kap 9 §.  Enligt 2 kap10 

§ Skollagen ska rektorn även besluta om sin verksamhets inre organisation. Det är rektorn 

som har ledningsansvar för skolan och det ska tydligt framgå för elever, lärare och föräldrar 

vem som har ansvaret för ledningen och samordningen för det pedagogiska ledarskapet.71 Det 

betyder att rektorn har befogenhet att besluta om organisationen, arbetet med eleverna, 

samarbetet mellan elever och hemmen. Rektorn ska även föra skolans kontakt med föräldrar 

och arbetslivet.72Det en rektor kan besluta om är främst myndighetsutövning. Regleringen av 

                                                        
66 Maria Jarl och Jon Pierre (red.) Skolan som politisk organisation. 2 uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 
2012, 17.  
67 Prop. 2009/10:165, 246. 
68 Ibid, 248. 
69 Jarl och Pierre, 25. 
70 Susann Häggqvist. Arbetsmiljö och utvecklingen i skolan- Förutsättningar för samverkan mellan elever och 
personal. Diss., Kungliga Tekniska Högskolan, 2004, 1.  
71 Prop. 2009/10:165, 250.  
72 Ibid, 253.  
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rektorns befogenhet finns, förutom i Skollagen, även i förordningar och i läroplaner. 73  I 

läroplanen för grundskolan sägs att rektorer ska se till att skolans arbetsform utvecklas.74 

 

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare när det gäller arbetsmiljön har inte bara stöd 

i arbetsmiljölagstiftningen utan det finns en överenskommelse mellan parterna i form av ett 

kollektivavtal. För kommuner, Landsting och regioner gäller sedan 2005 ett centralt 

kollektivavtal som heter Förnyelse-arbetsmiljö- samverkan(FAS 05). 75 Målet är att 

samverkanssystemet ska bidra till att ge alla medarbetare förutsättningar för en god hälsa och 

arbetsmiljö samt ett positivt arbetsklimat. Inflytande, delaktighet och utveckling ska vara en 

rättighet för alla medarbetare.76Kollektivavtalet är undertecknat av Akademiker Alliansen där 

sedan 2010 Sveriges Skolledarförbund är medlem.Kollektivavtal för kommunala sektorn som 

reglerar löner och anställningsformen är HÖK T.77Arbetstiden regleras på lokal nivå eller i 

anställningsavtal och är ofta reglerad till 40 timmar i veckan.78 

 

2.3 Nytt kommittédirektiv 
Ett nytt kommittédirektiv 79  beslutades vid regeringssammanträde 10 april 2014. I detta 

beslutade regeringen att en särskild utredare ska utreda rektorers arbetssituation inom 

skolväsendet. Utredningen syfte är att undersöka hur arbetssituationen för skolledare ser ut i 

syfte att kunna öka förutsättningarna för att elevernas resultat ska förbättras.Utredaren ska 

kartlägga och analysera faktorer som påverkar rektorers ansvar och befogenheter och även 

deras möjlighet att bedriva det pedagogiska ledarskapet. Utredaren ska kartlägga rektorernas 

arbetssituation och vilka förutsättningar huvudmännen ger rektorerna att utöva sitt ledarskap. 

Denne ska lämna förslag på hur rektorers ansvar och befogenheter kan stärkas upp och hur det 

pedagogiska ledarskapet kan förbättras.Arbetstiden för rektorer ska även kartläggas och hur 

stor del av arbetsuppgifterna som styrs av huvudman eller statens krav. Utredaren ska lämna 

nödvändiga författningsförslag om det uppmärksammas behovhärav.Uppdraget skulle ha 

redovisats senast den 28 februari 2015 men enligt Ulf Andersson, som är sekreterare i 

utredningen, är den försenad och kommer att presenteras först i slutet av mars 2015.

                                                        
73 Prop. 2009/10:165, 247.  
74Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 
2011.http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575, 18 f.   
75 Andersson, 215.  
76 FAS 05, 9.  
77 Sveriges Skolledarförbund, Avtal - kommunala sektorn.http://www.skolledarna.se/Lon-o-
Avtal/Kollektivavtal/Kommunalt-avtal/ 
78Britt Sundström, Sveriges Skolledarförbund. Mottaget 2015-02-24 kl. 14:15. 
79Kommittédirektiv 2014:58 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
http://www.skolledarna.se/Lon-o-Avtal/Kollektivavtal/Kommunalt-avtal/
http://www.skolledarna.se/Lon-o-Avtal/Kollektivavtal/Kommunalt-avtal/
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3.0 Förhållanden i svenska skolan 
 

En uppmärksammad och stor utredning av den svenska skolan är PISA-undersökningen som 

genomfördes 2012. Den visade att resultaten i den svenska skolan fortsatt att sjunka och att de 

svenska eleverna nu presterar under det globala OECD-genomsnittet i matematik, 

läsförståelse och naturvetenskap. Resultaten i PISA manar enligt Skolverket till eftertanke. 

Resultaten i matematik låg 2003 över OECD-genomsnittet, men fram till 2012 har resultatet 

försämrats kraftigt. Sveriges resultatnedgång sedan 2003 är den största nedgången jämfört 

med resultaten för samtliga deltagande länder i PISA.80I undersökningen fastslås att den 

ökade andelen elever med utländsk härkomst i Sverigehar en mycket liten inverkan på 

resultatet. Resultatet för desvenska infödda elevernahar sjunkit i liknande takt från 2003. Det 

finns däremot andra faktorer som kan ha större betydelse. Skolsegraration skulle kunna vara 

en orsak, vilket innebär att högpresterande elever väljer bort de skolor där lågpresterande 

elever finns. En annan möjlig orsak kan vara kommunernas olika resursfördelning. Enligt 

samfälld forskning visar det sig att den mest betydelsefulla faktorn för elevernas inlärning är 

lärarna och kvalitén i undervisningen.81 

 

År 2013 deltog Sverige för första gången i TALIS. Studien är organiserad av OECD och 

består i att lärare och rektorer på högstadiet i Sverige svarar på enkäter. Skolverket har gjort 

analyser av rapporten som bygger på Sveriges resultat.82En av slutsatserna var att rektorer i 

Sverige tillsammans medNederländerna tillbringande den största andelen av deras arbetstid på 

administrativa uppgifter, 51 procent läggs på detta.83Efter det dystra PISA resultatet 2012 bad 

regeringen om extern hjälp för att utvärdera varför de svenska resultaten sjunker.  I början av 

december 2014 presenterades delar av innehållet i en rapport som i sin helhet ska presenteras 

april 2015. Kvalitet och jämlikhet går hand i hand och alla skolor i alla kommuner måste 

sköta detta systematiskt, enligt rapporten. Den kommer även fram till att läraryrkets status 

måste öka och att rektorerna måste ha fokus på att deras anställda utvecklas. OEDC 

förespråkar också en översyn och en nationell plan över vem som har ansvaret för resultaten i 

skolan.84 

 

                                                        
80Skolverket, PISA 2012.http://www.skolverket.se/publikationer?id=3126, 141.  
81 Ibid,154-155. 
82Skolverket, TALIS 2013. Stockholm 2014.http://www.skolverket.se/publikationer?id=3293, 8.  
83 Ibid,35. 
84 Johan Wicklén.Experternas dom: Så ska svenska skolan bli bättre. SVT Nyheter. 2014-12-
02.http://www.svt.se/nyheter/sverige/experternas-dom-sa-ska-svensk-skola-bli-battre 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3126
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3293
http://www.svt.se/nyheter/sverige/experternas-dom-sa-ska-svensk-skola-bli-battre
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3.1 Rektorers arbetssituation och arbetsmiljö 
En rektor har många olika arbetsuppgifter och kraven på rektorer har skärpts. Rektorn ska se 

till att eleverna når kunskapsmålen och samtidigt ska de fungera som personalchef och 

ekonomichef och även marknadsföra skolan i det fria skolvalet.Rektorn ska utöva ett 

pedagogiskt ledarskap och det finns olika definitioner på vad det innebär. En definition är att 

rektorn ska leda skolans kärnprocesser, undervisning och lärande samt kunna analysera och 

tolka resultaten.85I litteraturen baseras uppfattningen om pedagogiskt ledarskap enligt Olof 

Johansson, professor i Statsvetenskap Umeå universitet, på två uppfattningar. Den första är att 

rektorer inte behöver vara ute i verksamheten för att bedriva ledarskapet utan det handlar om 

rektorns förmåga att styra och leda skolans resurser för pedagogisk verksamhet och för 

generell skol- och kompetensutveckling. Den andra uppfattningen är att rektorer behöver vara 

delaktiga i den dagliga verksamheten vilket omfattar besök i klassrummen när undervisning 

pågår.86Rektorer har enligt Bo Nestor, docent i pedagogik på Stockholms universitet,inte tid 

att leda lärarna i det pedagogiska arbetet på grund av den mängd administrativa 

arbetsuppgifter de ska genomföra. Det är andra frågor som tar upp tiden och är till exempel 

trivselfrågor, ekonomi, lön och fysisk arbetsmiljö.87 

 

Rektorn har en stor betydelse för skolans resultat.  I en rapport från Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering(IFAU) visar resultatet att rektorns 

ledarskap har betydelse för elevernas resultat och för lärarnas arbetssituation. Det som 

studerats är elevers avgångsbetyg, resultat på nationella prov, skolans arbetsmiljö, 

personalomsättning och andelen lärare som är långtidssjukskrivna. Resultaten är både 

statistiskt och ekonomiskt signifikanta. Resultaten visar att de som är rektorer för små skolor 

har större möjlighet att påverka elevernas studieprestationer. Det visade sig även att rektorer 

på friskolor och skolor med hög konkurrens har ett större utrymme för att påverka elevernas 

studieprestationer i form av slutbetyg och andel som klarar grundläggande kursmål.88 

 

I en kvalitetsgranskning utförd av Skolinspektionen framkommer det att 60 procent av 

rektorerna i undersökningen önskade ytterligare stöd av huvudmannen och då främst 

                                                        
85Skolinspektionen, Rektors ledarskap. Rapport 2010:15. Stockholm 
2010.http://www.skolinspektionen.se/documents/kvalitetsgranskning/rektor/kvalgr-rektor-slutrapport.pdf, 20. 
86Skolverket, Tema Rektor. 2011-05-16.http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-
organisation/tema-rektor/tema-rektor-1.129790 
87 Skolverket, Tema Rektor. 
88IFAU, Rektors betydelse för skola, elever och lärare. Rapport 2012:15. 2012-07-
26.http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2012/r-2012-15-Rektors-betydelse-for-skola-elever-och-larare.pdf, 20. 

http://www.skolinspektionen.se/documents/kvalitetsgranskning/rektor/kvalgr-rektor-slutrapport.pdf
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-organisation/tema-rektor/tema-rektor-1.129790
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-organisation/tema-rektor/tema-rektor-1.129790
http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2012/r-2012-15-Rektors-betydelse-for-skola-elever-och-larare.pdf
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administrativt stöd.89 Flertalet huvudmän i granskningen behöver lyfta frågor om hur arbetet 

ska utvecklas för att ge bättre stöd och hjälp till rektorerna. Ambitionen fanns men det var 

endast ett fåtal kommuner som initierat ett sådant arbete.90 I genomsnitt har varje rektor 

ansvar för cirka 250 elever. Varje rektor är chef i genomsnitt för 25 lärare, men antalet 

varierar från fem till 65. Antal medarbetarsamtal en rektor genomför är i genomsnitt 30 

stycken men även här varierar det mellan fem och 65 samtal per år.91 

 

Läsåret 13/14 fanns det cirka 5 800 rektorer i tjänst i Sverige. Av dessa är 61 procent kvinnor 

och 39 procent män. De allra flesta rektorer är födda i Sverige, det är endast 5,5 procent som 

är födda utomlands. Andelen lärare som är födda i utlandet är 11 procent. Det är 71 procent 

av alla lärare som är kvinnor och 29 procent som är män i den Svenska skolan läsåret 

13/14.För få en bild av hur fördelningen av rektorer har varit tidigare år kan statistik studeras i 

ett tidsperspektiv på fem år från dagens utgångspunkt.Läsåret 08/09 var det en mer jämn siffra 

mellan könen på rektorerna. Då var 56 procent kvinnor och 44 procent män.Dock var det färre 

utlandsfödda rektorer, endast 4,5 procent. Läsåret 03/04 var det 63 procent kvinnor och 37 

procent män. Här fanns ingen statistik på antalet utlandsfödda att tillgå.Läsåret 98/99 var det 

58 procent kvinnliga rektorer och 41 procent män. Inte heller här fanns statistik på andelen 

utlandsfödda rektorer.92 

 
3.1.1 Tillsyn av Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket gjorde under 2009 och 2010 en tillsyn93 på rektorers arbetsmiljö i distriktet 

Göteborg. Bakgrunden till varför de genomförde tillsynen var att de hade fått signaler från 

skyddsombud och fackliga företrädare på att rektorer ofta har en pressad arbetssituation med 

en hög arbetsbelastning. Syftet med tillsynen var att undersöka förekomsten av stress och 

kontrollera att arbetsgivarna genomför de åtgärder som behövs. Det är samtliga 

kommuner/stadsdelar/utbildningsförvaltningar i Västra Götaland och Hallands län som har 

inspekterats.94 Arbetsmiljöverkets uppfattning från de besökta kommunerna är att arbetsgivare 

inte i tillräckligt hög omfattning systematiskt uppmärksammar rektorers höga 
                                                        
89Skolinspektionen, Rektors Ledarskap- med ansvar för den pedagogiska verksamheten. Rapport 2012:1. 
Stockholm 
2012.http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/20
12/rektor-2/slutrapport-rektors-ledarskap-2012.pdf, 19. 
90Ibid, 6. 
91Ibid, 17. 
92Skolverket,Personal i grundskolan läsår 2013/14. 2014-04-03.http://www.skolverket.se/statistik-och-
utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola/personal/personal-i-grundskolan-lasar-2013-14-1.216969 
93Arbetsmiljöverket, Rektorers Arbetsmiljö. 
94 Ibid, 2-3. 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2012/rektor-2/slutrapport-rektors-ledarskap-2012.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2012/rektor-2/slutrapport-rektors-ledarskap-2012.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2012/rektor-2/slutrapport-rektors-ledarskap-2012.pdf
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola/personal/personal-i-grundskolan-lasar-2013-14-1.216969
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola/personal/personal-i-grundskolan-lasar-2013-14-1.216969
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arbetsbelastning, ohälsa eller stress. Vidare ställde Arbetsmiljöverket krav på att avlastningen 

av rektorerna skulle prioriteras. Av inspektionen framkommer även att rektorer upplever en 

generellt hög arbetsbelastning och det beror bland annat på en ökad arbetsmängd de senaste 

åren.95 

 

Många rektorer i tillsynen beskriver att det är ekonomin och administration som styr över 

verksamheten och inte uppdraget i sig. De uttrycker en stress över att inte kunna arbeta mer 

med det pedagogiska arbetet och utvecklingen av skolan. Det är inte ovanligt att rektorers 

arbetstid överstiger den avtalade arbetstiden på 40 timmar i veckan. Under inspektionen 

framkom även att arbetsuppgifter och ansvarsområden kan vara otydliga och att otydligheten i 

sig kan skapa risker för ohälsa. Bilden som Arbetsmiljöverket fått av tillsynen bekräftade vad 

som tidigare framkommit, nämligen att rektorer har en hög arbetsbelastning och en pressad 

arbetssituation. Arbetsuppgifternas storlek och omfattning är i många fall så hög att det finns 

risk för ohälsa. Arbetsmiljöverket anser att tillsynsinsatsen har varit motiverad och att det är 

angeläget att belysa rektorers arbetssituation och arbetsmiljö.96 

 

Under 2014 genomfördes en granskning av 200 skolor i Stockholms län. Nio av tio skolor 

fick någon form av krav på åtgärder från Arbetsmiljöverket. Målet med granskningen var att 

skolan ska vara trygg och säker för elever och personal där ingen ska skadas på grund av 

arbetsmiljön. Flera skolor pekade på ett nytt riskområde för skolledarna och det är det stora 

inflödet av mail, sms och telefonsamtal från föräldrar eller vårdnadshavare som kräver 

omedelbar återkoppling. Granskningen kommer även fram till att det finns en ökad risk för 

ohälsa hos lärare och skolledare. De krav som Arbetsmiljöverket har ställt är främst inriktade 

på dokumentation och åtgärder för att förebygga ohälsa. Projektet ska fortsätta och 

Arbetsmiljöverket ska till och med 2016 inspektera en tredjedel av landets grund- och 

gymnasieskolor.97 

 

3.2Arbetsmiljöns påverkan på individen 
För att förstå hur en arbetstagare reagerar på en viss arbetsmiljö är det viktigt att beakta både 

den yttre arbetsmiljösituationen men även individen själv. Olika människor är känsliga för 

olika saker och de olika erfarenheter människor besitter gör att samma situation kan tolkas på 
                                                        
95Arbetsmiljöverket, Rektorers Arbetsmiljö, 3-4. 
96Ibid, 4-5. 
97Arbetsmiljöverket, Nio av tio skolor i Stockholms län får krav efter inspektion. 2015-01-
29.http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2015/42487.aspx 

http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2015/42487.aspx


 24 

olika sätt. Något som skiljer människor åt är de anspråk och krav de har. De erfarenheter 

människor skaffar sig gör att de upplever en ny situation på olika sätt. Bullernivå, arbetstid, 

arbetsmängd och lönenivå är alla exempel som påverkas av de olika krav människor har. 

Detta gör att arbetstagare kan regera olika på samma arbetsmiljö.98 

 
I en rapport från Arbetsmiljöverket definieras vad begreppet stress innebär och det används 

som ett uttryck för hög arbetsbelastning, jäkt och tidsbrist. Den stress som är måttlig, 

stimulerande och som kan hjälpa till att nå ett mål, kan ses som positiv. Det är när 

arbetstagare inte kan påverka eller kontrollera situationen som en negativ stress uppstår. I 

rapporten konstateras att de kvinnor och män som jobbar under en hög arbetsbelastning och 

samtidigt saknar stöd från kollegor och chefer, är värst drabbade av stressrelaterade besvär 

och sjukskrivningar, vilket visade sig genom att de kände stor olust att gå till arbetet.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
98Zanderin, 137-138. 
99Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån,Negativ Stress och Ohälsa. April 
2001.http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/IAM2001_02.pdf, 9-10.  

http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/IAM2001_02.pdf
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4.0 Intervjuer med rektorer 
 
Som framgick i intervjumetoden har intervjuer genomförts med fyra stycken rektorer som alla 

jobbar i Växjö kommun. Intervjuerna har genomförts enligt den beskrivning som återfinns i 

metodavsnittet. Intervjuerna har benämningarna Intervju 1, Intervju 2 etc.  

 

4.1 Intervju 1 
Rektor 1 är en man som är 49 år gammal och har varit rektor i fyra år. Han ansvarar för 360 

elever och 47 anställda, arbetar 45 timmar i veckan.Han trivs med sina arbetsuppgifter och 

gillar sitt arbete. Han gillar att kunna påverka verksamheten och gillar att ha ansvar. Dock 

anser Rektor 1 att han har för lite tid för eleverna och att det är för mycket administrativa 

arbetsuppgifter. Han anser även att den lilla tid som han hinner lägga på lärarna är 

problematisk och han tror att det i förlängningen leder till att arbetstagarna tappar 

motivationen.    

 

Rektor 1 anser att det är en hel del stress och press i arbetet och dagarna bli aldrig som han 

tänkt sig. Vissa dagar blir alla administrativa uppgifter liggande, eftersom det kan dyka upp 

andra akuta ärenden som ändrar planerna. Han upplever inte att rektorer är en prioriterad 

grupp på förvaltningen. Han nämner även att ett rektorsuppdrag innebär att man är klämd 

mellan många olika viljor. Rektor 1 tycker att alla stödfunktioner finns på förvaltningen men 

att han själv måste be om hjälp och stöd. Han önskar ett större stöd i ekonomihanteringen och 

i hanteringen av lärarbristen. Få rektorer har ekonomisk utbildning men ändå måste de hantera 

stora budgetar. Kanske ha en ekonomiansvarig ute på varje skola skulle lösa det problemet?  

 

4.2 Intervju 2 
Rektor 2 är en kvinna och 41 år gammal. Hon har varit rektor i 5 år och är idag ansvarig för 

633 elever och 85 anställda. Hon arbetar i snitt 44-45 timmar i veckan.Hon tycker att hennes 

arbete är roligt och hon gillar att ha friheten att kunna driva mycket själv. Vissa 

arbetsuppgifter anser hon att de borde ha bättre stöd i, exempelvis i ekonomi. Hon önskar 

tydligare hjälp och stöttning än vad som finns idag. Det som hon tycker är mest stressande är 

den stora personalgruppen och hon anser inte att hon har tid att ge lärarna kvalitet i sitt 

ledarskap. Hon tycker inte att förvaltningen har förståelse för den stora personalgrupp hon 

ansvarar för. Hon tycker inte heller att kommunen är långsiktigt i sin planering, utan ofta är 

det kortsiktiga lösningar på ett par år. Det finns viss avlastning men endast på arbetsuppgifter 
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som ej har gett någon direkt effekt på mindre arbetsmängd.Den uppföljning som sker på 

rektorernas psykosociala arbetsmiljö är det som framkommer i medarbetarsamtal och 

medarbetarenkät.  

 

Elevärenden är alltid prioriterade men det är tiden för lärarna och vissa administrativa 

uppgifter som blir lidande. Något hon anser stressande är att vara i mitten av politikers, 

lärares, elevers och föräldrars åsikter. Hon tror att anledningen till att det är få som söker till 

rektorstjänster beror på den förhållandevis låga lönen och att den höga arbetsbelastningen 

avskräcker många. Rektor 2 vill se en större förståelse från kommunens sida att vissa elever är 

mer resurskrävande och att det då krävs en större budget. Hon ställer sig frågan om hon ska 

följa Skollagens bestämmelser eller politikernas ekonomiska budget?  

 

4.3 Intervju 3 
Rektor 3 är en kvinna på 42 år, hon har arbetat som rektor i 5 år och är ansvarig för 40 elever 

och 32 anställda. Hon arbetar ca 45 timmar i veckan.Hon tycker om sitt arbete som rektor och 

hon drivs av att se eleverna gå framåt och utvecklas. Dock har hon inte så mycket tid för 

eleverna som hon önskar. Hon tycker att hon har för mycket att göra och ofta handlar hennes 

arbete om att släcka bränder istället för att sitta på läktaren för att se vad verksamheten är på 

väg och hur de ska nå sina mål. Hon tycker att hon har för mycket administrativa uppgifter. 

Hon anser sig själv inte vara en person som stressar upp sig men någon gång om dagen brukar 

det  ”köra  ihop  sig  lite”.   

 

Rektor 3 anser inte att hon har något direkt stöd av kommunen.Det har precis varit en 

genomlysning av de administrativa uppgifter men hon tycker inte att hon har sett någon 

förbättring eller avlastning ännu. Hon tror att hennes höga arbetsbelastning påverkar skolan. 

Hon hinner inte med det pedagogiska arbetet eller att vara ut i verksamheten. Hon tror att mer 

tid ute i verksamheten skulle medföra positiva resultat för skolan. I rollen som rektor kan de 

se vad som behöver göras i organisationen. De arbetsuppgifter som blir liggande tror tyvärr 

Rektor 3 är de som behövs för att driva verksamheten framåt. Det hon anser skulle kunna 

förbättra rektorers arbetssituation är mer administrativt stöd och även att jobba mer i team där 

stöttning kan finnas.Rektor 3 tror att lärarbristen och att det är så få som söker till 

rektorstjänster beror på den bristande attraktiviteten, den höga arbetsbelastningen och den 

förhållandevis låga lönen. 
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4.4 Intervju 4 
Rektor 4 är en man som är 66 år och har arbetat som rektor i 20 år. Han har i sin verksamhet 

ansvar för 325 elever och 40 anställda. Han jobbar 40 timmar i veckan. Han gillar sitt arbete 

som rektor, dock anser han att det bli mer och mer administrativa uppgifter och mindre tid ute 

i organisationen. Han tror att hela samhället går mer åt det administrativa hållet, exempel 

nämner han läkare som sitter vid datorer istället för att träffa patienter. Han uppskattar att han 

sitter 75-80 procent av sin arbetstid framför datorn. Han menar att för att gilla arbetet som 

rektor måste du både gilla elever och datorer, vilket han gör och känner då ingen stress över 

de administrativa uppgifterna.   

 

Rektor 4 upplever att han har stöd av kommunen. Han upplever att hans chefer är på hans sida 

och stöttar honom om han är i blåsväder. Han upplever att vissa rektorer har en tendens att 

skylla på kommunen när de inte får hjälp eller stöttning, men han anser att det är ett 

ömsesidigt ansvar. De har ett gemensamt ansvar för den totala arbetsmiljön och då är det 

viktigt att påtala och göra kommunen uppmärksam på sin egen situation. Han tror att rektorer 

har en hög arbetsbelastning men att många rektorer skulle kunna bli bättre på att delegera. 

Dock måste det finnas en balans där man som rektor inte tappar kontrollen över det 

pedagogiska ledarskapet. Han anser att rektorerna befinner sigvid en brytpunkt och mer klarar 

de inte. Rektor 4 är rädd för den våg av centralisering som pågår och tror att den kommer att 

medföra ytterligare administrativa uppgifter. Han tycker att upplägget med att jobba i team 

med rektorer är en bra lösning. Han anser även att rektorer behöver någon att ”spy av sig på” 

bakom en stängd dörr. Han tror att detta skulle minska stressen eftersom de då kan hjälpas åt.  

 

När en del i kedjan från eleven upp till kommunen bryts så påverkar det verksamheten och 

individerna. Rektor 4 kan inte ge något standardsvar på hur detta påverkar organisationen och 

individen men han tror att det påverkar. Han tror att massmedias negativa bild av skolan 

spelar roll för vilka som vill arbeta i skolan. Rektor 4 anser att den bild som målas upp i 

media inte stämmer överens med verkligheten och detta beklagar han. Den förändring och 

förbättring han vill se för rektorer gäller mer avlastning i det administrativa stödet.  
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5.0 Analys 
 

5.1 Rättsläget vad gäller psykosocial arbetsmiljö 
Rättsläget på det psykosociala arbetsmiljöområdet är i dagsläget något oklart. Det beror på 

den nya Hovrättsdomen som frikänner cheferna i Krokom-fallet. När Tingsrättens dom kom 

fylldes avsaknaden av bindande föreskrifter på områdetut något (även om enstaka 

Tingsrättsdomar inte är prejudikatbildande), men Hovrättens dom kastar oss nästan tillbaka 

till utgångsläget. Hovrättens dom, till skillnad från Tingsrättsdomen, sätter inte någon nivå för 

vad som krävs av arbetsgivaren eller klargör var gränsen för underlåtenhet från arbetsgivarens 

sida går. Den konstaterar bara att de åtgärder arbetsgivaren i det aktuella fallet hade vidtagit 

och den underlåtenhet som förekommit från dennes sida i vart fall inte är straffbar. Det finns 

endast begränsat med lagstiftning på det psykosociala arbetsmiljöområdet och en fällande 

dom i Hovrätten hade stärkt upp avsaknaden av reglering, i varje fall om utgångspunkten är 

att det behöver stärkas – något som det empiriska resultatet i denna studie ger stöd för. En 

fällande dom hade fastställt att arbetsgivare har en skyldighet att utreda och säkerställa att 

arbetstagarna inte utsätts för ohälsa eller risk för ohälsa. Hovrätten ansåg dock inte att 

bristerna var tillräckliga för en fällande dom för grovt arbetsmiljöbrott. Detta betyder -om 

domen står sig- att det  inte  ”räcker”  att  en  arbetstagare mår så uppenbart dåligt att han begår 

självmord på grund av bristfälliga psykosociala arbetsförhållanden, för att en arbetsgivare ska 

bli dömd för arbetsmiljöbrott. Om det inte i Krokom-fallet med dess graverande 

omständigheter blir fällande dom, när ska då en arbetsgivare kunna ställas ansvarig för 

arbetsmiljöbrott som rör den psykosociala arbetsmiljön? Utgången av målet i Hovrätten kan 

få viss prejudicerande verkan, om det inte överklagas till och prövas av HD. Åklagaren i fallet 

kommer dock, enligt tidningsuppgifter, att göra allt i hennes makt för attfå till stånd en sådan 

prövning.100Med hänsyn till behovet av prejudikat i fråga om psykosocial arbetsmiljö är det 

dock inte otänkbart att HD beviljar prövningstillstånd i målet, vilket ju är en förutsättning för 

att det ska bli en ny sakprövning. En annan faktor som talar för att prövningstillstånd skulle 

kunna komma ifråga, är att målet inte i första hand handlar om bevisfrågor utan om 

rättsfrågor. Hovrätten har till skillnad från Tingsrätten fokuserat på varje enskild händelse för 

sig, istället för att se helheten i händelseförloppet.  

 

                                                        
100Örnerborg.Åklagaren efter Krokomdomen: Jag är förvånad.Lag och Avtal. 2014-03-04. http://www.lag-
avtal.se/nyheter/article3889962.ece 

http://www.lag-avtal.se/nyheter/article3889962.ece
http://www.lag-avtal.se/nyheter/article3889962.ece
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Trots att det är år 2015 och stress i arbetslivet är påtagligt finns alltså inte någon bindande 

föreskrift som reglerar den psykosociala arbetsmiljön. Andersson anser att det behövs en ny 

reglering för att arbetsgivaren mer specifikt ska kunna få svar på vad de behöver göra för att 

uppfylla kraven som ställs på dem när det gäller förebygga ohälsa.101När Andersson skrev sin 

avhandling var dock inte Krokom-fallet aktuellt. Och hur det påverkar är som ovan nämnt 

fortfarande oklart men åklagaren i Krokom-fallet hoppas att rättsfallet ska medföra ett större 

fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Hon hoppas att Arbetsmiljöverket, som hon enligt 

media  uttrycker  det  ska  ”vakna”  och inte bara ta sig an problematiken med fysisk arbetsmiljö 

utan även den psykosociala.102Det nya lagförslaget på en bindande föreskrift har fått in många 

remissvar och det kommer dröja innan den kan få gällande verkan. Det visar ändå att det är 

fokus på den psykosociala arbetsmiljön och att Arbetsmiljöverket vill se en bindande 

föreskrift. Ny tydlig reglering på det psykosociala arbetsmiljöområdet skulle vara till fördel 

både för arbetstagare och arbetsgivare. Det skulle bli tydligare vad som förväntas av de båda 

parterna.  

 

5.2 Den psykosociala arbetsmiljön för rektorer 
Det kan konstateras att rektorer i Sverige har en hög arbetsbelastning och det bekräftas i de 

rapporter, tillsynsarbeten och intervjuer som studien innehåller. Det kan även konstateras att 

deras arbetssituation inte i tillräckligt stor utsträckning systematiskt utvärderas. 103 Av 

intervjuerna framgår det att rektorerna tycker att det administrativa arbetet upptar för mycket 

tid och att de alla vill ha avlastning i de administrativa uppgifterna. I rapporten från 

Skolverket är det 60 procent av rektorerna som önskar mer administrativt stöd.104 Detta visar 

att det inte endast är rektorer i Växjö kommun som har hög arbetsbelastning utan det är ett 

nationellt problem.Kommittédirektivet 105  där rektorers arbetssituation utreds är tyvärr 

försenad och beräknas inte presenteras förrän denna studie är avslutad,men utredningen 

kommer förmodligen att presentera ett antal förslag på hur rektorers arbetssituation ska 

förbättras. Det faktum att utredningen överhuvudtaget är tillsatt med de direktiv som 

redovisats, visar i sig att rektorers arbetsmiljö och arbetssituation är ett aktuellt och viktigt 

ämne. Det finns inga lätta eller enkla svar på hur arbetsbelastningen för rektorer ska minskas. 

Ett första steg skulle kunna vara att se över antal arbetstagare och elever som rektorerna har 
                                                        
101 Andersson, 304.  
102 AnnaLima Fagerlind.Åklagaren:  ”Hoppas  att  arbetsmiljöverket  vaknar”. Lag och Avtal. 2014-02-
19.http://www.arbetarskydd.se/nyheter/halsa_ledarskap/psykosocial_arbetsmiljo/article3806571.ece 
103Arbetsmiljöverket, Rektorers Arbetsmiljö.3.  
104Skolinspektionen, Rektors Ledarskap- med ansvar för den pedagogiska verksamheten,19. 
105Kommittédirektiv 2014:58 

http://www.arbetarskydd.se/nyheter/halsa_ledarskap/psykosocial_arbetsmiljo/article3806571.ece
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ansvar för.Frågan är om det är rimligt att, som för rektor 2, ha personalansvar för 85 anställda 

och ansvar för 633 elever? I rapporten från IFAU framkommer att rektorer på små skolor har 

större möjlighet att påverka elevernas studieprestationer.106Det förefaller då eftersträvansvärt 

att ha mindre skolorenheter där rektorerhar större möjlighet att påverka elevernas resultat och 

samtidigt hinna med att utöva sitt personalansvar med allt vad det innebär ifråga om att hålla 

utvecklings- och lönesamtal m.m. Det kan finnas t.ex. ekonomiska fördelar med att ha stora 

skolor men för rektorn och elevprestationerna tycks det knappast vara någonfördel. Skolan 

och dess styrning är en komplicerad organisation där det inte finns en lösning som bara är 

positiv för alla, det finns många aspekter att ta hänsyn till. Men när det gäller 

arbetsbelastningen för rektorer pekar alltså min undersökning och relevant litteratur på att 

färre antal anställda och färre elever per rektor borde prioriteras utifrån arbetsmiljösynpunkt.  

 

En faktor som intervjupersonerna nämner och som även framkommer i rapporter och 

tillsynsarbeten är att det är påfrestande att vara klämd mellan olika viljor och krav. Rektor 2 

påpekar att hon upplever det jobbig att vara styrd av kommunen, följa regeringens lagstiftning 

och samtidigt göra elever och lärare nöjda. Det är en komplex styrning och enligt Berg, 

professor på Mittuniversitetet, är det svårt för rektorer att vara alla till lags.107 Rektorer har 

många de ska göra nöjda och det verkar i det närmsta vara omöjligt att lyckas med det. En 

relativt ny problematik som rektor 2 påpekar och som även framkommer i granskning108 av 

Arbetsmiljöverket är attföräldrar som vill ha omedelbar återkoppling har blivit ett stort och 

växande problem. Rapporten från Arbetsmiljöverket visar att det är stressande att inte kunna 

kontrollera eller påverka sin arbetssituation.109 I den stressande situationen hamnar rektorerna 

eftersom de kläms mellan många olika krav och viljor, vilket påverkar deras psykosociala 

arbetsmiljö negativt.När huvudmannen styr i för stor utsträckning och rektorer upplever att de 

inte kan påverka tappar vissa det engagemang som krävs för att skolan ska kunna uppnå sina 

mål.110Detta är ett dilemma som behöver undersökas vidare och styrningen av skolan är något 

som undersöks i det nya kommittédirektivet. Det upplevsbåde av rektorerna i studien och i 

tillsynen att det är resurser och administration som styr skolan och inte uppdraget i sig.111 Om 

kraven överstiger de resurser som behövs för att uppfylla kraven uppstår obalans. Blir 

                                                        
106IFAU, Rektors betydelse för skola, elever och lärare, 20. 
107Skolverket,Tema Rektor. 
108Arbetsmiljöverket, Nio av tio skolor i Stockholms län får krav efter inspektion. 
109Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån. Negativ Stress och Ohälsa, 10. 
110Skolinspektionen, Rektors ledarskap, 35.  
111Arbetsmiljöverket, Rektorers Arbetsmiljö,4.  



 31 

obalansen långvarig riskerar det att ge skadliga effekter hos individen.112Detta betyder att 

huvudmännen behöver se över de ekonomiska och administrativa resurser som de fördelar till 

rektorerna. Detta skulle kunna avlasta rektorerna samtidigt som det skulle kunna ge eleverna 

en bättre skolgång.  

 

I intervjuerna har samtliga rektorer påtalat att lärarbristen är väldigt stressande för dem. 

Lärarbristen uppgespåtaglig redan nu och den bedöms bli värre med åren. Rektorerna ställde 

sig frågan hur de ska kunna säkerställa elevernas lärande och utveckling om det inte finns 

behöriga lärare att få tag på? Lärarbristen ser även ut att bli större än befarat och om fem år 

kommer det saknas 55 000 behöriga lärare i Sverige. År 2025 visar prognosen att det kommer 

att fattas 65 000 lärare.113Detta är en situation som rektorerna har mycket svårt att påverka 

själva men som de ändå måste förhålla sig till i allra högsta grad. Eftersom kompetenta lärare 

är viktiga för resultaten i skolan är lärarbristen ett stort hot mot skolan i helhet men som även 

sätter press på rektorerna. Det finns många olika förslag och lösningar på hur lärarbristen kan 

lösas men rektorerna i studien menar att höja lönen och statusen för yrket är ett första steg. 

Den nya regeringen vill bidra till att löneutvecklingen för lärare utvecklas och satsar 3 

miljarder kronor om året från 2016.114 Detta är en satsning som känns helt nödvändig dels för 

att säkra utbildningsnivån men även för att rektorerna ska kunna säkerställa att eleverna 

uppnår resultatmålen.  

 

Något som observerats under studien är att rektorer ofta arbetar mer än 40 timmar i veckan. 

Skolledarförbundet har ett partsintresse men deras åsikter presenteras ändå och är 

betydelsefulla,ochenligt Sundström på Skolledarförbundet arbetar rektorer för mycket och 

hon anser att det är ett problem. Hon anser att rektorer har svårt att styra över deras egen 

arbetstid och att det är väldigt lätt att det blir för många timmar i veckan. De många 

arbetstimmarna tyder på en för hög arbetsbelastning hos rektorer.115 De tre rektorer i studien 

som arbetar cirka 45 timmar i veckan ansåg ändå inte att de hinner med alla arbetsuppgifter de 

skulle vilja och behöva. Vad det i förlängningen leder till kan studeras vidare men det är en 

                                                        
112Arbetsmiljöverket, Huvudsakliga risker med stress.http://www.av.se/teman/stress/risker/ 
113Sebastian Danielsson.Prognos: 65.000 lärare saknas år 2025. Lärarnas tidning. 2015-02-
20.http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2015/02/20/prognos-65000-larare-saknas-ar-2025 
114Utbildningsdepartementet, Nu inleds processen för höjda lärarlöner. 2015-02-
10.http://www.regeringen.se/sb/d/19877/a/254143 
115 Britt Sundström, Sveriges Skolledarförbund.  

http://www.av.se/teman/stress/risker/
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2015/02/20/prognos-65000-larare-saknas-ar-2025
http://www.regeringen.se/sb/d/19877/a/254143
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tydlig indikator på att de har för många arbetsuppgifter och tiden inte räcker till för att utföra 

arbetsuppgifterna.  

 

Samtliga rektorer som intervjuats skulle vilja spendera mer tid ute i verksamheten, det är 

något de inte hinner på grund av de administrativa uppgifterna som upptar tid. Något som 

under studiens gång uppmärksammats är att det råder delade meningar om vad det 

pedagogiska ledarskapet egentligen innebär. Det finns olika definitioner om vad arbetet ska 

innefatta. Scherp som är professor i pedagogik vid Karlstads universitet, menar att det 

pedagogiska ledarskapet inte kan ses som en isolerad arbetsuppgift. Det ska istället handla om 

att leda problemlösningsprocessen i vardagen. Detta är då ytterligare en syn på det 

pedagogiska ledarskapet som rektorer ska förhålla sig till. Enligt Törnsensom är filosofi 

doktor på Umeå universitet är klassrumsbesöken en viktig del för rektorerna att genomföra i 

det pedagogiska ledarskapet. De ska ha ansvar över helheten och syften är att rektor ska 

kunna ha utvecklande samtal om det rektorn uppmärksammat i undervisningen.116 Brist på tid 

ute i verksamheten uppmärksammades i intervjuerna och otydligheten i uppdraget skapar 

stress. Det är på grund av den höga arbetsbelastningen som tiden ute i organisationen 

prioriteras bort och därmed enligt Törnsenockså en del av det pedagogiska ledarskapet. Det 

behövs en tydligare och samstämmig definition på vad det pedagogiska ledarskapet innehåller 

och innebär, detta behövs för att underlätta arbetet för rektorerna. Det skulle bidra till att de 

lättare skulle kunna prioritera vad som behöver göras i verksamheten för att uppnå bästa 

resultat för eleverna.  

 

Rektor 4 uttrycker att han är nöjd med sina chefer och han känner stöttning av dem. Detta är 

en viktig trygghet för att arbetstagaren ska känna sig trygg och skyddad på arbetet. En som 

blev hårt drabbad av att inte få stöd hos cheferna är rektorn i Yara-fallet. Detta mycket 

tragiska fall är en tragedi för alla inblandade. Trots att rektorn inte gjort något formellt fel 

blev han uthängd som syndabock av kommunen och avstängd från sitt arbete inför media.117 

Skolledarna hade innan mordet på Yara påtalat den pressade arbetssituationen.118Detta visar 

att en hög arbetsbelastning är ett problem och frågan är vad som istället hade skett om rektorn 

i Yara-fallet inte hade haft en pressad arbetssituation, hade han kunnat göra mer för den 

utsatta flickan än att anmälamissförhållande till socialtjänsten? Detta är en mycket hypotetisk 

                                                        
116Skolverket, Tema rektor. 
117Tiina Demargne.Yara-fallet: Skolchefen frias från misstanke. 
118Sveriges Skolledarförbund, Fel att peka ut rektorn i Yarafallet - Sveriges Skolledarförbund mycket kritiskt. 
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fråga och den går inte att besvara men det sätter rektorers arbetssituation i ett större perspektiv 

och påminner om allvaret och ansvaret i uppdraget.  

 

5.2.1 Ett genus- och mångfaldsperspektiv 
Under studien uppmärksammades att rektorer är en procent från att anses som ett jämställt 

yrke. För att ett arbete ska anses jämställt ska 40 procent av vardera kön vara 

representerat.119Det har tidigare varit en ännu jämnare fördelning mellan könen men med åren 

har allt fler kvinnor blivit rektorer. En intressant notering är att det är 29 procent av lärarna i 

grundskolan är män, medan andelen män som är rektorer är 39 procent.Det är alltså fler män 

än kvinnor i förhållande till lärarkåren som blir rektorer.Har männen lättare att göra karriär i 

skolan eftersom de är underrepresenterade ellerfinns andra faktorer som påverkar detta och 

vad får det för betydelse?En annan intressant iakttagelse är att det är få rektorer som är födda 

utomlands, endast 5,5 procent, medan antalet lärare som är födda utomlands är 11 procent. 

Varför är så få män och utlandsfödda rektorer i Sverige?  

 

5.3  Konsekvenser av rektorernas arbetsmiljö 
Rektorerna somintervjuats tror alla att deras höga arbetsbelastning påverkar eleverna och 

verksamheten. De har inga givna svar på hur det påverkar men att det påverkar är alla överens 

om. Rektor 4 menar att när en länk i kedjan bryts från kommunen ner till eleven påverkar det 

alla inblandade. Rektorerna påpekar att elevärenden som uppstår alltid är prioriterade för dem 

att utreda och lösa. Det är positivt ur elevsynpunkt eftersom det betyder att eleverna 

förmodligen inte blir direkt påverkade av att rektorerna har en hög arbetsbelastning. Indirekt 

blir de kanske påverkade eftersom rektor 3 uttrycker att de inte har tid för de arbetsuppgifter 

som driver verksamheten framåt. Vad det får för långsiktiga effekter har jag inget svar på men 

det skulle kunna leda till fortsatta sjunkande resultat i skolan. Det behövs ett långsiktigt arbete 

för att driva en verksamhet framåt och risken är att ingen utveckling sker av skolan om 

verksamheten präglas av kortsiktiga problemlösningar.  

 

Rektorernaanser inte att de har tillräckligt medtid att ge lärarna feedback eller delta i 

undervisningen. Rektor 1 tror att det påverkar motivationen hos lärarna och att det i 

förlängningen kan leda till att de byter arbetsplats eller arbete. Lärarna är den enskilt 

                                                        
119Nationalencyklopedin, Jämställdhet.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämställdhet 
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viktigaste källan till varje elevs utveckling.120Det förefaller då vara väldigt viktigt att lärarna 

är motiverade och att de trivs på sina arbeten så att de kan göra ett bra jobb för eleverna. Detta 

kan annars ge effekter på elevernas utveckling och lärande, vilket skulle kunna riskera att 

resultaten i PISA sjunker ytterligare. Rektorns möjligheter att uppmuntra och motivera läraren 

och dennes jobb blir således mycket viktigt för hela skolans verksamhet. 

 

5.4Framtida forskning 
Framtida forskningsfrågor som uppkommit under studiens gång är varför det tenderar till att 

fler kvinnor än män blir rektorer och varför det är så få utlandsfödda rektorer. Ytterligare en 

fråga är om och i så fall varför rektorer i friskolor och skolor med högre konkurrens har större 

utrymme att påverka studieprestationerna för eleverna. Vad det pedagogiska ledarskapet 

innebär och innehåller behöver även förtydligas.  

 
5.5 Slutord 
Att Hovrätten frikänner cheferna i Krokom-fallet tycker jag är beklagligt, eftersom det skickar 

ut signaler om att den psykosociala arbetsmiljön inte är prioriterad och viktig.Frågan är om 

inte Arbetsmiljölagen blir verkningslös eftersom den säger att arbetsgivaren ska vidta alla 

åtgärder för att förebygga ohälsa, men att arbetsgivare ändå inte blir dömda för 

arbetsmiljöbrott i detta fall? Jag tycker att det är arbetsrelaterade problem som leder till Lars 

självmord och vilka är ansvariga om inte hans chefer som försatte honom i situationen? 

Arbetsgivare ska ju naturligtvis inte behöva vara rädda att riskera att dömas för 

arbetsmiljöbrott varje gång någon arbetstagare tar självmord, men det måste finnas en gräns 

på hur en arbetsgivare kan agera. Jag skulle välkomna ett förtydligande i kraven på vad 

förebygga ohälsa innebär. Jag tror att det skulle gynna både arbetsgivare och arbetstagare.  

 

Efter att ha studerat rektorer och deras arbetsmiljö tycker jag att det behöver ske en 

förändringav uppdraget som rektor.Det nya kommittébetänkandet innehåller förhoppningsvis 

förslag på förbättringar för rektorer. Det är inte hållbart i längden att de spenderar mer och 

mer tid på administrativa uppgifter och att de har en så hög arbetsbelastning. De behöver 

avlastning och resurser för att kunna fullfölja sitt uppdrag som rektor på bästa sätt. Studien 

har visat att den psykosociala arbetsmiljön för rektorer har betydelse för skolan och samhället 

och det borde ligga i mångas intressen att förbättra deras arbetsförhållanden. 

                                                        
120Skolverket, PISA 2012,155. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Ålder: 
Antal år som rektor: 
Utbildning: 
Antal elever och lärare du ansvarar för: 
Antal timmar i veckan:  
 
Bakgrund:  

x Hur kom det sig att du blev rektor?  
x Tycker du om ditt arbete som rektor?  
x Hur upplever du att din arbetssituation ser ut?  
x Är du ofta stressad? Hur yttrar det sig?  

 
Samarbete med kommunen  

x Upplever du att du har tillräckligt stöd från kommunen, när det gäller din personliga 
arbetssituation?  

x Tycker du att kommunen i tillräckligt stor utsträckning systematiskt utvärderar din 
arbetssituation?  

x Känner du att du har stöd och hjälp av kommunen?  
 
Arbetsmiljön  
Det finns en rapport från Arbetsmiljöverket som visar på att rektorers arbetsmiljö kan 
förbättras på vissa punkter.  

x Hur upplever du att din arbetsmiljö påverkar verksamheten i skolan?  
x Vad får detta för konsekvenser?  
x Hinner du med alla de arbetsuppgifter du ska göra, om inte vilka blir lidande?  
x Finns det arbetsuppgifter som bli bortprioriterade, Varför i så fall?  

 
Påverkan på verksamheten  

x Ni ska enligt Skollagen leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolorna, är 
det något du hinner prioritera? Vad får det för konsekvenser?  

x Hur kan din arbetssituation drabba den enskilda eleven och skolan i stort? 
Lärare/elever?  

 
 
Vad tror du det beror på att det är så få som söker till varje utannonserad rektorstjänst?  
 
 
Vad skulle du vilja se för förändringar eller förbättringar för dig som rektor?    
 


