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SAMMANFATTNING 

 

Det sker omfattande omstruktureringar i samhället vilket har medfört att 

förhållandena i skolan också påverkats. Antalet elever har minskat i de flesta 

inlandskommuner och som en konsekvens medför det totalt sett besparingar, 

vilket innebär skolnedläggningar. Staten styr vårt handlande genom formella 

regler och på arbetsplatserna har informella regler utvecklats under lång tid. 

Genom arbetsmiljölagstiftningen görs det möjligt för samhället att reglera 

kommunernas sätt att sköta arbetsmiljöarbetet. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka om formella och informella regler kan ha betydelse vid omfattande 

omstruktureringar. Kan lyckade omstruktureringar förklaras av att normer 

överensstämmer med formella regler är uppsatsens övergripande tema. 

Teorianknytningen som kommer att användas för att belysa förhållandet mellan 

normer och formella regler är främst en modell från The New institutionalism in 

Sociology (Nee 2001). Empirin omfattar dokumentanalys av 

inspektionsmeddelanden som Arbetsmiljöverket skickat ut till 13 kommuner i 

Norrbotten och en fallstudie som består av intervjuer med tre skolledare i vardera 

Kalix och Övertorneå kommun. En slutsats som kan dras av det här arbetet är att 

det kanske finns en förklaring till att skolledarnas arbetsmiljö upplevs bättre i 

Övertorneå än i Kalix. De formella reglerna överensstämmer i högre grad med 

normen i Övertorneå med avseende på politikernas agerande och det fackliga 

perspektivet. Skolledarna upplever att politikerna följer arbetsmiljölagen bättre i 

Övertorneå än i Kalix. I Kalix framkommer det att det finns ett spänt läge mellan 

arbetsgivare och fackliga organisationer. 
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1. Inledning 
 
 
 
 
Förändringarna i samhället har medfört att förhållandena i skolan också har 

påverkats. När det generella statsbidragssystemet den 1 januari 1993 ersatte 

tidigare sektorsbidrag och andra specialdestinerade bidrag till skolan upphörde 

också statens ekonomiska styrning av skolan. Det blev kommunens sak att utifrån 

kommunala prioriteringar fördela resurserna mellan olika sektorer, och skolan var 

i det sammanhanget inte längre garanterad vissa resurser. I många kommuner har 

antalet skolor drastiskt minskat, personal har blivit uppsagd och det har blivit 

många omflyttningar bland personalen. I början av 1990-talet förändrades också 

lärarnas kollektivavtal som innebar att de fick en stor del av sin arbetstid reglerad, 

vilket de inte hade haft tidigare. Det innebar stora förändringar för skolledare, 

men även för skolpersonalen och politikerna. 

     Staten fastställer formella regler genom lagstiftning. Det kan vara politiska och 

juridiska regler samt ekonomiska regler och kontrakt (North 1993, s. 79). 

Informella regler handlar om på vilket sätt som vi organiserar det mänskliga 

samspelet, North påpekar att det är svårt att beskriva dem i detalj och att 

tydliggöra deras betydelse men de är viktiga (ibid, s. 64). De informella reglerna 

kommer från tidigare generationer som för över samhällelig information till nästa 

generation, det ingår i det arv som vi kallar kultur. Individer producerar och 

upprätthåller normer för att erövra fördelar av att samarbeta (Nee & Ingram 2001, 

s. 19). Informella regler som har utvecklats på arbetsplatser under lång tid är inte 

lätta att förändra även om de formella reglerna förändras. 

     Kommunerna bestämmer själva vilken ledningsorganisation1 som erfordras för 

att utföra skolans uppdrag. Antalet underställd personal och elevantal för 

skolledarna varierar från kommun till kommun.  

     Från skolans område kommer ständigt larmrapporter om arbetsmiljön för 

elever och personal. Arbetsmiljölagstiftningen gör det möjligt för samhället att 

reglera kommunernas sätt att sköta arbetsmiljöarbetet. 

                                                 
1 Hur skolans ledning är organiserat med förvaltningschef och skolledare. 
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     Ledaren har stor betydelse för att skapa en god arbetsmiljö. För att 

arbetsmiljön ska fungera för lärare och elever är det viktigt att även ledningen, det 

vill säga skolledare och förvaltningschefer har en tillfredsställande arbetsmiljö. 

Personalomsättningen är hög bland skolledare och ibland är det även svårt med 

rekryteringen. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Arbetsmiljöverket som är en tillsynsmyndighet med ett informationsansvar över 

arbetsmiljön, har uppmärksammat skolans område. Med anledning av de höga 

ohälsotalen bland anställda i skolan har Arbetsmiljöverket haft i uppdrag 2004 att 

informera politiker och chefer inom skolan om arbetsmiljölagen och deras 

särskilda ansvar för arbetsmiljön. Parallellt med informationen till politiker och 

chefer inom skolan riktas tillsynen mot ledarskapet i skolan. 

     2002-2003 genomförde Arbetsmiljöverket tillsyn mot skolans undervisande 

personal. Personalen påtalade oftast bristande ledarskap. Med anledning av de då 

framkomna resultaten har Arbetsmiljöverket ett intresse av att ta reda på varför 

inte ledarskapet fungerat i skolan på det sätt som uppdraget anger.  

     I Norrbotten har Arbetsmiljöverket besökt samtliga 14 kommuner. Där har de 

undersökt rektorernas arbetssituation samt informerat politiker och beslutsfattare. 

Med anledning av vad som framkommit i respektive kommun har 

arbetsmiljöverket skickat inspektionsmeddelanden där de redogjort för brister, 

krav och tillämpliga bestämmelser. Haparanda kommun fick inget 

inspektionsmeddelande.2 Kommunerna har sedan fått redogöra för vidtagna 

åtgärder utifrån de krav som var ställda. Under perioden 2004-2006 kommer det 

att göras uppföljningsinspektioner. 

     Brister som framkommit vid arbetsmiljöverkets inspektioner av rektorernas 

situation i Norrbotten är fysisk och psykisk ohälsa, de har svårt att styra sin egen 

arbetstid med ständig resursbrist. Riskbedömningar skall upprättas när det sker 

större förändringar i verksamheten. Med det förändrade elevantalet handlar det 

om många skolnedläggningar där det skulle ha funnits åtgärdsplaner och 

                                                 
2 Enligt telefonintervju med Agneta Björk Arbetsmiljöverket Luleå 2005-12-06 blev det av olika 
anledningar inte skrivet något inspektionsmeddelande. 
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riskbedömningar. Rektorernas arbetsmängd är så stor att fritiden används av 

rektorerna för att kunna fullgöra sina uppgifter. Hot och våldssituationer ökar 

mellan eleverna samt att det också riktas mot personal. Omprioriteringar inom 

budget får ständigt tillgripas när det uppstår utökade behov vid någon skola, 

eftersom det är svårt att få utökade ekonomiska möjligheter.  

 

1.2 Syfte 
 
Eleverna är vår framtid och med tanke på de larmrapporter som ständigt kommer 

känns det angeläget att närmare undersöka vad det kan finnas för anledningar till 

ständigt negativa tidningsartiklar och forskningsrapporter, eftersom vi har en 

arbetslagstiftning som värnar om den enskildes arbetsmiljö. Flera studier av 

Douglass C. North samt Victor Nee och Paul Ingram har visat att informella regler 

har stor betydelse för hur formella regler kan implementeras. Nee och Ingram 

menar exempelvis att om det är en nära koppling mellan informella regler och 

formella organisatoriska regler resulterar det i en hög grad av (fullgörande) 

effektivitet i organisationen (Nee & Ingram 1993, s. 34).  

     Uppsatsen syftar till att undersöka informella och formella regler vid 

omfattande omstruktureringar och arbetshypotesen är att om informella och 

formella regler överensstämmer är det lättare att få till stånd en bra arbetsmiljö för 

skolledare. 

 

1.3 Metod, material och avgränsning 
 

Teorianknytningen som kommer att användas för att belysa förhållandet mellan 

normer och formella regler är främst en modell från boken The New 

institutionalism in Sociology (Nee 2001). I modellen struktureras förhållandet 

mellan informella regler och formella regler på ett tydligt sätt. Modellen beskriver 

var informella regler uppstår. 

    För att undersöka hur kommunerna uppfyller Arbetsmiljölagen (AML), vad 

gäller rektorernas arbetssituation, har material från arbetsmiljöverket bidragit till 

att få en bild av det aktuella läget i Norrbottens kommuner.  I AML och 
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Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) finns de gällande bestämmelserna 

för arbetsmiljön. 

     Dokumentanalysen avser de inspektionsmeddelanden som Arbetsmiljöverket 

skickat ut till 13 kommuner i Norrbotten med påtalade brister. Syftet med 

dokumentanalysen är att dra slutsatser av hur många av bristerna som berör 

konflikter mellan formella regler och informella regler. 

     Kalix kommun var en av de undersökta kommuner som hade fyra punkter med 

påtalade brister och Övertorneå kommun hade bara en påtalat brist av 

Arbetsmiljöverket. Det geografiska avståndet har haft en viss betydelse vid valet 

av kommun med lika antal brister. Informationsintervjuer gjordes med Anita 

Björk vid två tillfällen. Dokumentanalysen är utförd på Arbetsmiljöverket.  

Fallstudien består av sammanlagt sex intervjuer med skolledare i Kalix och 

Övertorneå kommun. För att få uppgifter om skolledare som skulle vara lämpliga 

för intervjuer tog jag kontakt med skolcheferna i respektive kommun. Jag 

kontaktade själv skolledarna för att komma överens om tid och plats. Urvalet är 

ett subjektivt urval, vilket innebär att forskaren har en viss kännedom om de 

människor eller företeelser som ska undersökas. Det kan vara mer informativt än 

konventionella sannolikhetsurval då det anses troligast att just dessa ger de 

värdefullaste data för att belysa den aktuella undersökningsfrågan (Denscombe 

2000, s. 23). En av intervjuerna är en telefonintervju med anledning av att 

informanten hade svårt att frigöra tid för en vanlig intervju inom den tidsram som 

var till förfogande. De övriga var semistrukturerade intervjuer som genomfördes 

för att utforska personliga erfarenheter och känslor.3 Bandinspelningar gjordes vid 

alla intervjuer bortsett från telefonintervjun. Intervjuerna varade cirka en timme. 

Innan intervjun informerade jag om upplägg och anonymitet. Av etiska skäl har 

jag inte tagit med delar från intervjuerna som kan innebära att informanten 

utpekas.  

     Som underlag för urvalet av kommuner har varit antalet påtalade brister som 

arbetsmiljöverket tydliggjort i sina inspektionsmeddelande. Det som tas upp i dem 

överensstämmer inte med den formella lagstiftningen. De kommuner som fått 

mest och minst brister påtalade har valts ut för att se om det finns någon skillnad 

mellan normer och formella regler angående skolledarnas roll. I analysen är 

                                                 
3Se Bilaga 1 intervjufrågor. 
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reliabilitet och validitet viktiga koncept. Kriterier på reliabilitet är huruvida 

forskningsinstrumentet är neutrala, det vill säga om någon annan genomför 

undersökningen kommer hon eller han fram till samma resultat. Validitet handlar 

om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses 

exakta, riktiga och träffsäkra. 

     I princip utsätter alla undersökningar objekten för stimuli och signaler, vilket 

påverkar det fenomen som forskaren vill studera (Jacobsen 2002, s. 270). I 

undersökningen försökte jag vara så neutral som möjligt för att inte påverka 

respondenterna vid intervjutillfällena. Jag är dock medveten om att det inte helt 

gick att undvika någon form av intervjueffekt, det vill säga att intervjuaren och 

respondenterna påverkade varandra. Detta har en ogynnsam effekt på 

tillförlitligheten. I mitt arbete har jag intervjuat flera skolledare för att göra 

jämförelser och därmed öka validiteten. Direktkontakten som jag haft under 

intervjun innebär att data kunde kontrolleras beträffande riktighet och relevans 

under tiden som de samlades in. Jag har många års erfarenhet av arbete med 

skolans organisation. 

     Uppsatsen avgränsas till att omfatta skolledarnas arbetsmiljö. 

 

1.4 Disposition av uppsatsen 
 
Kapitel två innehåller en genomgång av institutionell teori. I huvudsak används 

två källor, dels Nee och Ingrams kapitel i boken, The new institutionalism in 

Sociology (Nee 2001), samt Douglas C. Norths bok, Institutionerna, tillväxten och 

välståndet (North 1993). North är en klassiker inom institutionell teori. Nee och 

Ingram har en modell som tydligt strukturerar var informella regler uppstår och 

hur de förhåller sig till formella regler. Genomgången av källorna, med 

användning av Nee och Ingrams modell leder fram till hur och var uppdelningen 

mellan formella regler och informella regler uppstår. I det tredje kapitlet 

diskuteras hur skolan kan appliceras på denna modell. I det fjärde kapitlet 

redovisas hur informella regler och formella regler (samverkar/inte samverkar i 

Kalix och Övertorneå kommuner). Slutligen presenteras i sista kapitlet diskussion 

och slutsatser. 
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2. Institutionell teori 
 
 
 
 

2.1 Institutioner 
 

I samhället är det kulturella arvet viktigt därför att sedvänjor, myter och ideologier 

har stor betydelse för att förstå aktörernas mentala modeller (Nee 2001, s. 10). 

Spelteorin ger en djup insikt av dynamiken vid val under tvång men ger ingen 

teori av tvånget, det är där som sociologin kommer in. Sociologin erbjuder en 

integrerad struktur av sociala relationer. Nee anser att en teori om institutioner 

måste specificera orsaksmekanismerna genom vilket normer och regler är 

producerade och vidmakthålls, men även förklara institutionella förändringar. 

Relaterat till detta skulle en teori om institutioner ta upp frågan om hur differenser 

i kulturellt hänseende ger upphov till skillnaden i institutionella strukturer. 

     För att förstå de sociologiska reglerna menar Nee att det kan vara lönsamt att 

gå bakom insikterna av spelteorin. För att förklara sambandet mellan 

institutionella domänen av social aktion och konkreta förbindelser, mini och 

makro institutionella domäner av sedvänjor, konventioner, lagar, organisationer, 

ideologier och staten (Nee 2001, s. 3). Det här sambandet involverar sociala 

normer som förbinder individuella aktörers mikrovärld, nätverk och den större 

institutionella strukturen.  

     Institutioner är definierade som ett nät av sammanhängande regler och normer 

som styr det sociala samspelet, vilket omfattar formella och informella sociala 

tvång som skapar en uppsättning val för aktörerna (Nee 2001, s. 4). Man kan 

föreställa sig att institutioner reducerar osäkerheten i mänskliga relationer. Nee 

gör en metaforisk jämförelse mellan trädet och löven, där löven kommer och går 

efter årstiden men det är trädets stam och grenar som över året formar dess 

mönster och utbredning. Han gör en liknelse av detta med att individuella aktioner 

kan liknas vid fladdrande löv i lätt vind. 
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     Normer och formella regler styr vårt handlande. Där människor möts uppstår 

det olika normer och det kan handla om tabun, seder och traditioner. Formella 

regler kompletterar och ökar effektiviteten hos informella regler (North 1993, s. 

78).  

 

2.2 Formella regler 
 

Statens rättigheter är summan av de rättigheter som medborgarna överlåtit på 

staten. Upprätthållandet av den allmänna ordningen är ett nödvändigt villkor för 

att alla individer med framgång ska kunna sträva mot sina individuellt önskvärda 

mål. Medborgarna har i sitt samhällskontrakt avsagt sig rätten att bruka våld och 

därmed har staten monopol på våldsutövning inom sitt geografiska område. Staten 

beskyddar medborgarna. I staten är det riksdagen som beslutar om lagar, de 

kompletteras och preciseras genom att regeringen bemyndigats att utfärda 

förordningar som till exempel arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket får 

efter regeringens bestämmande utfärda bindande föreskrifter vilka återfinns i 

arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Om påtalade brister inte blir 

åtgärdade kan Arbetsmiljöverket utfärda föreläggande för arbetsgivaren. Vart vi 

än befinner oss finns det formella regler som styr vårt handlande. Enligt North kan 

det gälla politiska och juridiska regler samt ekonomiska regler och kontrakt.  

 

2.3 Informella regler 
 
Informella regler handlar om på vilket sätt som vi organiserar det mänskliga 

samspelet, enligt North är det svårt att beskriva dem i detalj och att tydliggöra 

deras betydelse men de är viktiga. Om vi ser till familjen finns där en mängd 

informella regler om hur vi beter oss i olika situationer, samma sak gäller vart vi 

än befinner oss. I arbetslivet finns många formella regler som stödjer de 

informella reglerna. De informella reglerna kan också komma från tidigare 

generationer som för över samhällelig information till nästa generation och det 

ingår i det arv som vi kallar kultur. 
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     Normer är regler av förväntade beteenden som är ett uttryck för medlemmars 

intressen och preferenser i en nära sammanbunden grupp eller i ett samhälle. De 

informella normerna är övervakade av familjemedlemmar, släktingar, vänner och 

bekanta medan de formella reglerna är övervakade av staten. Individer producerar 

och upprätthåller normer för att erövra fördelar av att samarbeta (Nee & Ingram 

2001, s. 19). 

     North beskriver hur många aspekter av det gamla samhället överlever trots att 

det sker förändringar av de formella reglerna. Informella regler styr mycket i vårt 

samhälle och de uppkommer de för att samordna ett upprepat mänskligt samspel 

och de är 1) vidareutvecklingar och modifieringar av formella regler, 2) 

samhälleligt sanktionerade beteendenormer och 3) internt övervakade 

uppförandenormer (North 1993, s. 70). En förklaring till varför informella regler 

uppkommer och överlever är att ”det är regler som aldrig medvetet har utformats 

men som alla har ett intresse av att hålla sig till” (Sugden 1986, s. 54). 

     Människor i en gemenskap som har regler följer dessa och enligt Sugden får de 

en moralisk kraft när alla ansluter sig till dem. Informella regler spelar en viktig 

roll när beslut tas, det medför konsekvenser nu och i framtiden. Den enskilde 

uttrycker gärna sina preferenser om det inte medför någon eller liten kostnad för 

den enskilde och i sådana lägen kommer den enskildes preferenser att spela en 

stor roll för besluten. Formella regler kan förändras över en natt men de 

informella reglerna gör att de formella reglerna har svårt att slå igenom om dessa 

står i motsättning. 

     När staten övergår från ett styrsystem med regler och anvisningar till enbart 

målstyrning är det en helt ny situation som uppstår. För att empiriskt undersöka 

hur de informella reglerna påverkar genomförandet av formella regler kan man 

”pröva vilka informella restriktioner som mest sannolikt åstadkommer ett 

samverkansbeteende eller hur tilltagande förändringar i den typen av informella 

restriktioner förändrar spelet så att det ökar (eller minskar) antalet 

samverkanslösningar” (North 1993, s. 74). 
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2.4 Institutionaliseringen ur ett sociologiskt 
perspektiv 
 

Nee och Ingram (2001, s. 27-37) har i sitt kapitel i boken The new institutionalism 

in Sociology tagit fram sex påståenden om institutionaliseringen ur ett sociologiskt 

perspektiv:  

1. Individer producerar gärna och upprätthåller normer för att erövra vinsten från 

att samarbeta. 

2. Frekventare interaktion mellan medlemmarna i gruppen, desto effektivare är 

kontrollen av dess normer. 

3.a. Medlemmarnas positiva insikt av att vara i en grupp förstärker effektivt 

deltagande i produktion och upprätthållande av informella normer. Desto mer 

tillmötesgående (avvisande) trohet till en norm belönas (möts av ogillande), desto 

större blir troheten för att upprätthålla normen.  

3.b. En konkurrerande strävan efter social uppskattning resulterar i en 

självförstärkande mekanism som belönar individer som bidrar till att upprätthålla 

normen i gruppen. 

4. Om det är en nära koppling mellan informella normer och formella 

organisatoriska regler resulterar det i en hög grad av (fullgörande) effektivitet i 

organisationen. 

5. När de formella reglerna är i motsättning med preferenserna och intressena i 

organisationens subgrupper då kommer det att uppstå problem mellan informella 

och formella regler. 

6. När ledarskapet och de formella reglerna i organisationen uppfattas vara i 

motsats med intressen och preferenser av aktörerna i subgrupper kommer det att 

vara nästan omöjligt att upprätthålla de formella reglerna i organisationen (Nee & 

Ingram 2001, s. 27-37). 

     För att tydliggöra förhållandet mellan institutionens inneslutenhet och mellan 

gruppens preferenser har Nee och Ingram tagit fram en modell där de utgår från 

att aktörerna är rationella när de tar sina beslut i förhållande till kostnader och 

förtjänster. 

     Genom att dela upp organisationen för sig och den lilla gruppen med individer 

separat, ser man tydligt var de informella reglerna bildas. De två typerna av 

samband är urskilda i figuren (se figur 1). Där ser man tydligt hur de formella 
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reglerna kommer hierarkiskt uppifrån och att det är i den lilla gruppen som 

informella regler bildas. Det är de formella reglerna uppifrån som begränsar 

gruppen och de informella reglerna begränsar medlemmarna i gruppen. 

Institutionerna påverkar också individuella aktioner genom endogena processer. 

Pilen nerifrån visar att den hierarkiskt överordnade nivån är upprättad och skapad 

av nivån under. Individer i små grupper eller nätverk tvingar fram informella 

regler. Regler är bestämda genom uppgörelse av en grupp i organisationen. 

Organisationens fullgörande är en funktion av gruppens fullgörande, den kan i sin 

tur påverka formella normer genom politisk aktion på makro nivå. Figur 1 visar 

uppsatsens analysmodell. 

 
 
 
Figur 1. The New institutionalism in Sociology (Källa Nee 2001:31). 
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     För att skapa förståelse om hur det ser ut när modellen används på skolans 

struktur utreds i nästa kapitel. 
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3. Skolans organisation 
 
 
 
 
Skolledaren har ett dubbelt uppdrag, dels det statliga och dels ett kommunalt 

uppdrag. Staten formulerar övergripande mål för den offentliga verksamheten och 

det kommunala uppdraget innebär ekonomisk styrning. Skolledarna drabbas ofta 

av många motstridiga direktiv. Ofta upplevs det som en kollision mellan det 

statliga uppdraget och den kommunala arbetsgivarens ekonomiska styrning. 

     Skolledarna har en mångfald arbetsuppgifter, stora personalgrupper, 

begränsade resurser och svårigheter att delegera arbetsuppgifter. Antalet individer 

varierar i personalgruppen och de är oftast organiserade i arbetslag.4 De här 

arbetslagen blir små grupper av individer som kan utveckla olika informella 

normer. Individer producerar och upprätthåller normer för att erövra fördelar av 

att samarbeta (Nee & Ingram 2001, s. 19).  

     Kommunen har ansvaret för skolan och är arbetsgivaren för alla som är 

anställda i skolan. Ett problem är bristen på policy och inte bara för skolans 

chefer, utan att det i många kommuner saknas policy för kommunens chefer när 

det exempelvis gäller arbetsmiljöarbetet. Staten beslutar om nya bestämmelser 

och stöd till kommunerna samt att de också har rollen som tillsynsmyndighet.      

Det är viktigt att den som har sin anställning som skolledare eller annan 

kommunal chef också har tillgång till det stöd som den speciella anställningen 

kräver. En grund för skolledarnas inställning till arbetsuppgifterna läggs i ett väl 

genomtänkt och genomfört introduktionsprogram. De fackliga organisationerna är 

berörda när det gäller kollektivets arbetslagstiftning. Skolledarna är fackligt 

organiserade i olika förbund. Ibland är de organiserade i samma fackförbund som 

lärarna. Det kan innebära att det finns olika normer beroende av vilket 

fackförbund man tillhör. 

                                                 
4Arbetslag är en beteckning för ett antal arbetstagare, med olika kompetenser, som har ansvar för 
en grupp elever. 



 13

    I Figur 2 ser man hur formella regler och informella regler uppstår och hur de 

möts i skolans organisation. 

 
Figur 2. Skolan applicerad på The New institutionalism i Sociology (Källa Nee 2001:31). 
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De formella regler som finns i skolan är främst skollagen och arbetsmiljölagen 

med därtill hörande läroplaner och förordningar.5 

     Arbetsmiljölagen reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren 
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inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller 

olycksfall: ”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika 

förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende” (AML 2 kap. 1 §). Arbetstagaren 

ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i 

förändrings och utvecklingsarbete som rör hans eller hennes eget arbete. Sådant 

som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas för att undanröja 

risker: ”arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall” (AML 3 kap. 2 §). 

     Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i 

verksamheten och vidta åtgärder: ”arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda 

och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller 

föreskrivna krav på en god arbetsmiljö” (AML 3 kap. 2 a §).  Det innebär att 

arbetsgivaren skall följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter, respektera 

arbetsmiljöverkets ingripanden och bedriva ett eget arbetsmiljöarbete. Det 

systematiska arbetsmiljöarbetet är tillsyn i organisatorisk bemärkelse, och det 

kallades tidigare internkontroll (Iseskog 2004, s. 67-68). Det innebär att 

arbetsgivaren måste organisera arbetsmiljöarbetet på ett visst sätt annars kan 

tillsynsmyndigheten ingripa med ett föreläggande. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet handlar om en kvalitetssäkring av arbetsmiljön. Tanken är att 

det skall vara en naturlig del i arbetet. 

     Iseskog beskriver att det handlar om mål – policy, dokumentation – kunskaper, 

planer – åtgärder samt ledning och uppföljning. Målen kan vara långsiktiga 

arbetsmiljömål och avse den övergripande personalpolitiken eller kortsiktiga 

arbetsmiljömål som avser en framförliggande planeringsperiod oftast året och då 

helst följa verksamhetsåret. De kortsiktiga arbetsmiljömålen skall vara 

uppföljningsbara. I en arbetsmiljöpolicy upprättar arbetsgivaren formulerade 

rutiner för arbetsmiljöarbetet samt tydliga riktlinjer för hur det skall gå till. 

Dokumentation av arbetsmiljön innebär att arbetsgivaren ska utreda alla fall av 

ohälsa, olycksfall, och allvarliga tillbud samt upprätta en årlig arbetsmiljöstatistik 

över ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud (ibid, s. 69). Det innebär att 

informationen är statistiskt bearbetad. För att få en helhetsbild av den egna 

arbetsmiljön ska arbetsgivaren analysera arbetsmiljön samt göra en analys av 

arbetsmiljökonsekvenserna före beslut om omorganisation eller omstrukturering 

av verksamheten. Arbetsgivaren måste ha en organisation för att utbilda och 
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instruera i arbetsmiljöfrågor. Det gäller även psykosociala riskfaktorer som kan 

handla om stressrisker eller risker för utmattningsdepressioner (ibid, s. 76-77). 

Arbetsgivaren ska kartlägga arbetsmiljökompetensen, alltså att kartlägga chefers 

och medarbetares kunskaper om den egna arbetsmiljön. 

     Många gånger saknas en tydlig delegation av vem som har vilka uppgifter när 

det gäller arbetsmiljöuppgifter trots att det ställs tydliga krav angående detta (AFS 

2001:1). I delegationen skall det tydligt framgå för alla vem som skall göra vad i 

arbetsmiljöarbetet, samt vem som har befogenheter att fatta beslut och att vidta 

åtgärder. Arbetsgivaren skall även se till att personen ifråga har kunskap, tid och 

resurser. Om inte skolledaren anser sig ha kunskap, tid och resurser kan denne 

returnera fullmakten och det innebär en rättighet men också en skyldighet 

(Iseskog 2004, s. 170). Iseskog anser att en seriös arbetsgivare alltid har råd att 

följa arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det är kommunen som är arbetsgivare och 

alla övriga, inklusive chefer och arbetsledare, är arbetstagare. Ytterst ansvarig för 

skolan är politikerna. Närmaste chef för skolledarna är förvaltningschef eller 

områdeschef. 

     Arbetsmiljölagen är juridiskt likställd med övriga lagar. Det innebär att ingen 

lag tar över någon annan lag. Skollagen har inte någon särställning. Ibland kan 

situationer inträffa då AML kolliderar med annan lagstiftning som gäller för en 

viss verksamhet inom kommunerna, det vill säga speciallagstiftning. Skollagen är 

ett exempel. I så fall finns inte någon bestämmelse som säger att den ena lagen 

ska gälla framför den andra. En intresseavvägning måste göras mellan skollagens 

krav att kommuner är skyldiga att anordna undervisning för skolpliktiga elever 

och AML som har krav på en god arbetsmiljö för lärare och andra anställda samt 

elever. Skolledaren har ansvar för att båda lagarna efterföljs. Enligt föreskriften 

AFS 2001:1  har skolledarna en möjlighet att påverka en omorganisation genom 

att begära en analys av arbetsmiljökonsekvenserna innan beslut fattas. Enligt 

föreskriften skall detta alltid göras eftersom det gäller att undvika problem redan 

från början. Om man kan förutse ogynnsamma arbetsmiljökonsekvenser innan 

omorganisationen är genomförd är det möjligt att göra justeringar av den tänkta 

omorganisationen innan beslut fattas. Det är av stor betydelse att inför en 

omorganisation försöka bidra med förslag till goda lösningar för att på det sättet 

påverka det kommande förändringsförslaget. 
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     Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de 

förhållanden under vilka arbetet bedrivs samt att arbetstagaren upplyses om de 

risker som kan vara förbundna med arbetet (AML 3 kap. 3 §). 

     Detta innebär att arbetsgivaren skall följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 

respektera arbetsmiljöverkets ingripande och bedriva ett eget arbetsmiljöarbete. 

Arbetsgivaren upprättar en arbetsmiljöpolicy med tydliga riktlinjer för rutinerna i 

arbetsmiljöarbetet. Ytterst ansvarig för skolan är politikerna. I nästa avsnitt 

kommer en beskrivning av skolans informella normer. 

 

3.2 Skolans informella regler 
 

Inom skolan finns många små arbetsgrupper som består av individer, se Figur 2. 

Det kan exempelvis vara skolledarna som är en egen grupp med egna informella 

normer. Skolpersonalen kan vara organiserat i flera olika arbetslag som i sin tur 

bildar ett kollegium med all personal på en skola, vilket skolledaren ska leda. 

Kollegiet kan utöva ett stort tryck på alla medlemmarna vilket innebär att de inte 

släpper ifrån sig mer information än absolut nödvändigt och att de bevakar sina 

revir. Tidigare styrdes skolan av regler och anvisningar från staten. Då var det 

klart för lärarna vad som gällde. Nu är det målstyrning och det innebär att 

verksamheten, skolor och arbetslag själva skall komma fram till regler och 

anvisningar genom samtal. Samtalet kommer att spegla skilda uppfattningar om 

uttolkningar av mål och deras praktiska konsekvenser. Vad händer när man skall 

börja samverka över ämnesgränserna i arbetslag och hur förändrar man de 

informella normer som finns sedan tidigare? När de formella reglerna är i 

motsättning med preferenserna och intressena i organisationens subgrupper 

kommer det att uppstå problem mellan informella regler och formella regler (Nee 

& Ingram 2001, s. 35). 

     Några problem för skolledaren att hantera informella normer framkommer när 

han/hon ska vara pedagogisk ledare. Läraryrket är en profession som gör det svårt 

att kontrollera vad som händer i klassrummet. Vad kan det finnas för normer som 

gör att skolledaren inte går in i klassrummet mer än om det framkommer akuta 

behov? Hur reagerar kolleger när de hör störande ljud från angränsande 

lektionssalar? Lärare har varit vana med en skolassistent på skolan men vad 
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händer när det blir besparingar och tjänsten försvinner? Risken blir då stor att 

förväntningar läggs på att skolledaren skall finnas till förfogande för personalen. I 

alla de här små grupperna finns det informella normer som påverkar skolledarens 

arbete. Även inom politiken finns det många små grupper av individer med 

informella normer, där det kan finnas synpunkter på hur lärarnas arbetsplats skall 

se ut. Ett exempel är att det på många arbetsplatser/skolor sitter flera lärare i 

samma arbetsrum, vilket accepteras som en god arbetsmiljö av politikerna. 

      En norm som har utvecklats på en del ställen för att kringgå skolledaren är att 

skolpersonal eller föräldrar kontaktar en politiker för att få igenom sina frågor. 

     En skolledare som försöker driva igenom arbetsmiljölagens krav med att få 

igång verksamheten för elevskyddsombuden kan få en svår uppgift om inte 

lärarna tycker att de har tid eftersom det inkräktar på andra lektioner. När 

ledarskapet och de formella reglerna i organisationen uppfattas vara i motsats med 

intressen och preferenser av aktörerna i subgrupper kommer det att vara nästan 

omöjligt att upprätthålla de formella reglerna i organisationen (Nee & Ingram 

2001, s. 36).  

     Det har stor betydelse för skolledaren om normerna är tillmötesgående eller 

motsatta. Om det är en nära koppling mellan informella normer och formella 

organisatoriska regler resulterar det i en hög grad av effektivitet i organisationen 

(Nee & Ingram 2001, s. 33). Nästa avsnitt handlar om skolledarens situation. 

 

3.3 Skolledarens situation 
 

Kommunen som arbetsgivare har ansvaret för att arbetsmiljölagen efterlevs, men 

om inte politikerna prioriterar att följa den kommer inte den övriga verksamheten 

att göra det. Det är kommunens uppgift att implementera de formella regler som 

finns och sedan är det skolledarens tur att genomföra den formella regeln på sin 

skola. Problem kan då uppstå om personalen tycker att det är viktigare att eleven 

lär sig räkna än att diskutera arbetsmiljölagen. Då har skolledaren små möjligheter 

att genomföra den formella lagen. Omorganisationer skall föregås av en analys av 

arbetsmiljökonsekvenserna och många gånger är skolledarna en del av den här 

analysen. De informella normerna som finns i arbetslagen kan påverka 

skolledarens arbete. Här gäller det att få fram bidrag med goda förslag till 
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lösningar. Skolledare tvingas lägga fram besparingsförslag med åtföljande 

konsekvenser som kan innebära att politikerna tar beslut men det är skolledarna 

som får stå för förslaget eftersom de har tagit fram underlaget. Politikerna i sina 

subgrupper kan också påverka hur skolledaren för fram förslaget i en 

konsekvensutredning och kan undvika att inte ta sitt fulla ansvar.  

     När det handlar om besparingar tycker skolpersonalen att det ska göras 

personalminskningar på tjänstemännen, det vill säga skolledarna. I 

undersökningar som Arbetsmiljöverket tidigare gjort bland skolans personal 

framkom att de i högre utsträckning önskade pedagogisk ledning av skolledarna.  

     När det förekommer ekonomiska nedskärningar är det ganska naturligt att alla 

strider för sitt område men där informella normerna överensstämmer med de 

formella reglerna kan man förhoppningsvis genomföra besparingar på bästa sätt.  

     I nästa kapitel presenteras en analys av Arbetsmiljöverkets inspektioner, samt 

vad som framkommit vid intervjuerna av skolledare Kalix och Övertorneå 

kommuner. 
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4. Skolledarnas arbetsmiljö 
 
 
 
 

4.1 Analys av inspektionsmeddelande 
 
Arbetsmiljöverket har skickat inspektionsmeddelande till 13 av länets 14 

kommuner. Vid en närmare granskning av brister som är påtalade i Kalix 

kommun, som är en av de kommuner som hade flest brister, är det framför allt 

fyra saker som lyfts fram.6 1. Riskbedömningar, skolledarna är osäkra på om 

politiker tar hänsyn till genomförda riskbedömningar som är gjorda inför 

organisationsförändringar inom skolan. På grund av politisk oenighet har detta 

arbete avstannat. 2. Arbetsbelastningen, skolledarna har alltför hög 

arbetsbelastning med många medarbetare. Skolledarna upplevde sin 

arbetssituation som pressande och stressande med avsaknad av tid för reflektion 

innan beslut skulle tas i vissa frågor. Den egna planeringen påverkades av yttre 

faktorer med situationspassat ledarskap och snabbt beslutstagande under större 

delen av arbetsdagen. 3. Arbetsanpassning och rehabilitering, ohälsotalen är höga 

inom skolan och skolledaren är ansvarig för arbetsanpassning och rehabilitering. 

Skolledarna saknar de kunskaper, resurser och befogenheter som behövs för att 

vidta åtgärder utifrån ett individperspektiv. 4. Systematiskt arbetsmiljöarbete, vid 

inspektionen framkom att arbetstagare och politiker inte kände till om Barn och 

grundskoleförvaltningen hade någon utarbetad arbetsmiljöpolicy. Fördelningen av 

arbetsmiljöuppgifter varierade, några skolledare hade inte tagit emot delegationen 

på arbetsmiljöuppgifterna då de ansåg att de saknade resurser och kompetens för 

uppgiften. 

      I Övertorneå kommun, en av de kommuner som hade minst brister, är det 

arbetsmängden för skolledare som påtalas i bristerna.7 Hög arbetsbelastning och 

den egna planeringen påverkades av yttre faktorer och snabba beslut. Det 

pedagogiska ledarskapet fick inte utrymme. Stöd och handledning efterfrågades 
                                                 
6 Arbetsmiljöverket Inspektionsmeddelande AILU 2004/53070 
7 Arbetsmiljöverket Inspektionsmeddelande AILU 2004/20971 
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av skolledarna. Vad man kan se med anledning av de påpekanden som är gjorda 

från Arbetsmiljöverket så innebär det att varken Kalix eller Övertorneå följer den 

formella lagstiftningen eftersom det finns påtalade brister enligt AML 2 kap. 1 §, 

3 kap. 2, 2a och 3 §§. Däremot har Kalix betydligt fler brister påtalade än 

Övertorneå. Arbetsgivaren har krav på att skolledaren följer de formella reglerna 

men om inte arbetsgivaren följer de formella reglerna blir det en informell regel 

att inte följa den formella lagstiftningen, se Figur 2.  

    Vid analys av de övriga kommunernas inspektionsmeddelanden har följande 

övriga synpunkter framkommit angående normer och formella regler.8 Politiker 

går in och styr i tjänstemännens uppgifter vilket upplevs frustrerande. 

Arbetsklimatet/kulturen inom organisationen var sådant att många skolledare inte 

vågade framföra sina synpunkter offentligt av rädsla för negativa åtgärder av den 

enskilde från arbetsgivaren, alltså politikerna. Skolledare upplever otrygghet och 

att de ofta får kritik från bland annat politiker, där kritiken handlar om inte 

effektuerat arbete med arbetslag, avtalsfrågor och att de har brister i sin 

dokumentation. Här framkommer en informell regel där politiker går in och styr i 

tjänstemännens arbetsuppgifter. Det finns en formell regel som säger att politiker 

inte får styra förvaltning i detalj: ”ingen myndighet, ej heller riksdagen eller 

kommunalt beslutande organ, får bestämma, hur förvaltande myndighet skall i 

särskilt fall besluta i ärende som berör myndighetsutövning mot enskild eller mot 

kommun eller som rör tillämpning av lag” (Regeringsformen 11 kap. 7 §). Dagens 

skola med målstyrning kräver ett långt gånget arbete med dialog och delaktighet. 

Regler och anvisningar ska arbetas fram i verksamheten och det tar mycket tid 

från skolledaren. Förändringsarbetet upplevdes emellanåt som väldigt tungt att 

driva för skolledaren. Informella regler har en stor överlevnadsförmåga eftersom 

de ingår i vårt vanemönster (North 1993, s. 128). Elevproblemen har ökat och är 

mer tidskrävande. Det är fler elever som är i behov av stödinsatser. Vilket medför 

större krav på lärare och skolledare där även ekonomiska krav finns med. 

Samspelet mellan politik och ekonomi där det finns många aktörer med olika 

förhandlingspositioner och kulturarvets betydelse verkar utgöra grunden för 

livskraften hos många informella regler (ibid, s. 158). I nästa avsnitt analyseras 

Arbetsmiljöverkets kommentarer. 

                                                 
8 Arbetsmiljöverket Inspektionsmeddelande AILU 2004/18505, 2004/20893, 2004/40508, 
2004/44739, 2004/48700         
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4.1.1 Analys av Arbetsmiljöverkets kommentarer 
 

Politikerna är arbetsgivare och ska se till att skolledaren får en bra arbetsmiljö. 

När det finns en rädsla hos den anställde av negativa åtgärder från arbetsgivaren 

så handlar det om den anställdes psykosociala arbetsmiljö. Om politiker går in och 

styr i tjänstemännens uppgifter så undergräver de skolledarens möjlighet att följa 

de formella reglerna som arbetsmiljölag och skollag.  

     Dagens skola kräver mycket av dialog och delaktighet. Det blir stora problem 

om inte arbetslagen är beredda att föra en dialog utan helst gör som de alltid har 

gjort. Då blir det svårt för skolledaren att kunna fullfölja skollagens intentioner. 

Politikerna beslutar om en skolplan som skolledaren skall följa. Om enskilda 

politiker har åsikter om hur skolledaren ska sköta sitt pedagogiska arbete kan det 

bli problem eftersom politiker ej får styra förvaltning i detalj. Det skapar större 

utrymme för informella regler att leva kvar, vilket medför svårigheter att 

effektuera de formella reglerna. De regler som styr oss till största delen är regler 

för hur man uppför sig, beteendenormer och konventioner (North 1993, s. 64). 

     Om politikerna har antagit en arbetsmiljöpolicy och sedan inte själva lever upp 

till den kan det innebära svårigheter för skolledarna att följa den. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet är en formell regel som skolledaren ska genomföra men det kan 

bli väldigt svårt om individerna i arbetslaget tycker att de inte har tid, då blir de 

informella reglerna tydliga. När de formella reglerna är i motsättning med 

preferenserna och intressena i organisationens subgrupper så kommer det att 

uppstå problem mellan informella och formella regler (Nee & Ingram 2001, s. 35 

). Elevproblematiken har ökat och ofta går lärarna till skolledaren eftersom det har 

utvecklats en informell regel att göra så. Men enligt läroplanen är det i första hand 

läraren och arbetslaget som ska göra vad de kan för att lösa elevproblematiken.9 

Det handlar om att vidta åtgärder där elevproblematiken finns och i ett tidigt 

stadium. Skolledaren förväntas klara av alla problem som uppkommer genom 

omstruktureringarna i samhället, inte minst alla sociala frågor som uppstår. Om vi 

kan ge uttryck för våra övertygelser till ingen eller mycket liten kostnad kommer 

de enskildas preferenser att spela en stor roll (North 1993, s. 75). I nästa avsnitt 

redovisas analysen av genomförda intervjuer med skolledare i Kalix kommun.  

 
                                                 
9 Läroplanen föreskriver lärarens och rektors arbetsuppgifter. 
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4.2 Analys av intervjuer med skolledare i Kalix 
kommun 
 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa en analys av intervjuerna med skolledare i 

Kalix kommun. Hur det förhåller sig med normer och formella regler kommer att 

redovisas under två olika avsnitt, ett med politiker och skolledare. Det andra 

handlar om förhållandet skolledare, lärare, fackliga företrädare och andra 

skolledare i kommunen. 

 

 

4.2.1 Förhållandet politiker – skolledare 
 
Det finns olika uppfattningar om hur de formella reglerna efterlevs. På frågan om 

kommunen har en arbetsmiljöpolicy är meningarna delade. En av skolledarna tror 

inte att det finns någon arbetsmiljöpolicy men däremot så säger de två andra att 

den är nyligen framtagen. Däremot anser ingen av dem att det är ett levande 

dokument som används i verksamheten. I skolplanen lyfts någon fråga med 

anknytning till arbetsmiljön men det är i mindre utsträckning. De känner inte att 

de har några direktiv från nämnden förutom en årlig arbetsmiljöenkät som ska 

göras en gång per år med elever och personal.10 Enligt en av skolledarna har en 

arbetsmiljögrupp bildats tillsammans med fackliga företrädare. Arbetsmiljö-

gruppen ska gå igenom elev och personalenkäterna samt dra upp riktlinjer för det 

fortsatta arbetsmiljöarbetet. Det innebär att den informella regeln är att inte ägna 

arbetsmiljöfrågor så stort utrymme. När de formella reglerna är i motsättning med 

preferenserna och intressena i organisationens subgrupper då kommer det att 

uppstå problem mellan informella och formella regler (Nee & Ingram 2001, s. 

35). 

     Personalkontoret är ett stort stöd för skolledarna men på grund av 

personalförändringar med vakanser som följd har det inte fungerat 

tillfredsställande. Även skolchefen och andra kollegor inom Kalix kommun är ett 

stöd för verksamheten. Under det senaste året har kommunen arrangerat olika 

utbildningsinsatser för kommunens ledare och skyddsombud.  

                                                 
10 Det är en enkät om arbetsmiljön som besvaras via dator och är ganska omfattande. Meningen är 
att resultaten ska kunna följas år för år. 
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     När det gäller i återkopplingen från politiker tycker skolledarna att det finns 

brister. Det finns utsedda kontaktpolitiker från Barn och grundskolenämnden 

sedan några år, men det har bara förekommit sporadiska kontakter. En av 

skolledarna påtalade att det nyligen framtagna arbetsmiljöpolicydokumentet kan 

betraktas som en politisk kontakt. I den årliga kvalitetsredovisningen finns också 

arbetsmiljön med och där känner inte skolledaren någon återkoppling från 

politikerna.11 Skolledarna känner inte att politikerna är drivande i 

arbetsmiljöfrågor. Däremot är en arbetsmiljödelegation upprättad för de 

tillfrågade skolledarna. Två av dem har faktiskt funderat på att returnera 

arbetsmiljödelegationen med tanke på vilket stort ansvar det är och att de saknar 

förutsättningar för att leva upp till den. En av skolledarna tycker att det är svårt att 

returnera delegationen eftersom det ingår i chefsrollen. Samma skolledare 

uttrycker att: ”det är inte en bra arbetsmiljö vare sig för elever eller vuxna bara när 

jag tänker på utrustning och vettiga arbetsmöbler, det som tillhör de 

grundläggande delarna är under all kritik” (intervju 6). Skolledaren anser att den 

fysiska miljön är viktig. Verksamheten tillskrivs värdet som politikerna sätter på 

den, det vill säga standarden på den fysiska faktiska arbetsmiljön till exempel 

lokaler, möbler och utrustning. 

     Skolledarna känner stora krav från de formella reglerna som finns men anser 

att de saknar ekonomiska resurser och tid för att uppnå kraven. Budgetfrågan är 

ständigt på dagordningen och är viktigare än de formella reglerna. Skolledarna 

upplever det som bortkastad tid att författa skrivelser för att få mer resurser som 

de uppfattar som nödvändiga för att bedriva verksamheten på ett bra sätt. En 

skolledare talade om att konsekvensbeskrivningar upplevs som: ”pennfäkteri” 

(intervju 5), eftersom resurstilldelningen ändå uteblir. Två av skolledarna mår inte 

bra i sin yrkesroll när de slits mellan formella reglerna och budget. Den tredje 

skolledaren tycker att det går bra att lösa verksamhetens frågor. En skolledare 

uttryckte det så här: ”du får kritik åt vilket håll du än vänder dig i det läget och 

ganska bister och offentlig kritik” (intervju 5). Samma skolledare säger att det är 

lättare att få ventilation som är ur funktion åtgärdat än andra faktorer som är 

svårare att konkretisera. Det skolledarna beskriver är hur svårt det är att få till ett 

bra samspel mellan politik och ekonomi. Det är i samspelet mellan politik och 

                                                 
11 Varje skola är årligen skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning. 
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ekonomi där det finns många aktörer med olika förhandlingspositioner och 

kulturarvets betydelse som verkar utgöra grunden för livskraften hos många 

informella regler (North 1993, s. 158). 

 

 

4.2.2  Förhållandet skolledare – lärare – fackliga företrädare – 
andra skolledare i kommunen 
 
     Arbetslagen tar ett ansvar när skolledaren är borta men många av uppgifterna 

finns kvar. De som inte är akuta för verksamheten finns kvar till skolledaren. 

Skolledarna försöker delegera en del arbetsuppgifter men en del kommer tillbaka 

eftersom skolledaren är ytterst ansvarig. Frågor tas upp på olika sätt med 

arbetslagen och det finns ett intresse och en vilja för att komma vidare i 

förändringsarbetet. Ibland finns det en tendens för arbetslagen att glömma bort sin 

del av ansvaret och ett exempel är arbetsmiljöfrågor. Alla är ansvariga för en bra 

arbetsmiljö men det är lätt att lägga det på chefen. En skolledare uttrycker att 

individens eget ansvar för att ta initiativ behöver bli större. Skolledarna tycker att 

arbetslagen försöker ta ansvar men påpekar att förändringar tar tid. Förändringar 

som inte är sanktionerade och ordentligt förankrade bland personalen har dåliga 

odds. En skolledare uttrycker det: ”skolan är utsatt för mycket influenser, det 

gäller att sortera vad man processar in, eftersom det kräver tid och 

framförhållning” (intervju 5). En skolledare har förändrat arbetslagen och 

utformat dem utifrån individernas styrkor och kompetenser. Det innebär att de 

fungerar mycket bättre nu och det underlättar mycket för skolledaren. När det 

gäller elevvårdsärenden försöker arbetslagen lösa det mesta men om det blir 

frågan om elevvårdskonferens är det skolledarens uppgift. Personalen upplevs 

vara engagerad och ta ett stort ansvar men det finns variationer. Skolledaren 

förväntas klara av alla problem som uppkommer genom omstruktureringarna i 

samhället, inte minst alla sociala frågor som uppstår. Om vi kan ge uttryck för 

våra övertygelser till ingen eller mycket liten kostnad kommer de enskildas 

preferenser att spela en stor roll (North 1993, s. 75). 

     Det pedagogiska ledarskapet efterfrågas av lärarna men det finns också många 

som tycker att det är väldigt känsligt och vill sällan att man ska ha synpunkter. En 

skolledare säger att generellt kan det sägas om lärarna att det är ganska vanligt att 
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de vill ha pedagogisk ledning men de vill inte bli ifrågasatta.  När ledarskapet och 

de formella reglerna i organisationen uppfattas vara i motsats med intressen och 

preferenser av aktörerna i subgrupper kommer det att vara nästan omöjligt att 

upprätthålla de formella reglerna i organisationen (Nee & Ingram 2001, s. 36). 

     Det finns en stor delaktighet mellan skolledarna men där finns samtidigt 

brister. De träffas tillsammans med skolchef och meningen är att de skulle 

utveckla egna träffar men det har uteblivit. En stor anledning är att många tycker 

att de har tidsbrist. De arbetar på var för sig och väljer att prioritera bort 

gemensamma träffar med de andra skolledarna. Det är ett spänt förhållande 

mellan fack och arbetsgivare enligt en skolledare. Skolledaren påtalar att facket är 

centralstyrt och inte ser till de lokala förutsättningarna. Skolledaren anser att 

fackliga organisationerna påverkar medlemmarna på ett negativt sätt som 

förhindrar en helhetssyn, där man försöker se vad som är bäst för alla parter. 

Individer producerar gärna och upprätthåller normer för att erövra vinsten från att 

samarbeta (Nee & Ingram, s. 27). 

 

 

4.3 Analys av intervjuer med skolledare i 
Övertorneå kommun 
 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa en analys av intervjuerna med skolledare i 

Kalix kommun. Hur det förhåller sig med normer och formella regler kommer att 

redovisas under två olika avsnitt, ett med politiker och skolledare. Det andra 

handlar om förhållandet skolledare, lärare, fackliga företrädare och andra 

skolledare i kommunen. 

 

 

4.3.1 Förhållandet politiker – skolledare 
   

Två av skolledarna i Övertorneå är medvetna om att det finns en arbetsmiljö-

policy, men en skolledare är osäker om det finns någon och utgår i sitt arbete från 

arbetsmiljölagen. En av skolledarna har skrivit under en arbetsmiljödelegation och 

de två andra var medvetna om sitt arbetsmiljöansvar i och med att de är chefer. 
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Ingen av skolledarna har funderat på att returnera sin delegation. Skolledarna har 

lite kontakt med politikerna och en konstaterar att skolchefen är politikernas 

förlängda arm och de har ofta upp arbetsmiljöfrågor på sina ledningsgruppsmöten. 

Kommunen har anställt en resursperson på 50 % tjänst för att hjälpa till med 

arbetsmiljöfrågor inom nämnden. Resurspersonen är även fackligt aktiv. 

Skolledarna känner stora förväntningar från personal och skolchef på att de 

arbetar med arbetsmiljöfrågor och att de löser problem som uppstår. En skolledare 

uttrycker sig på följande sätt: ”de litar på att jag gör ett bra jobb och att det 

fungerar bra” (intervju 4). En av skolledarna påtalar att det är många som tror att 

det är bra med arbetsmiljön inom den här verksamheten. Det som i stället känns 

mest aktuellt är belastningsskador och olycksfall. Arbetsmiljöfrågor tas upp i 

kvalitetsredovisningen och nämnden har en hearing på hösten. En skolledare 

tycker att kommunen är liten och att man känner politikerna. Ibland är skolledarna 

till Barn och utbildningsnämndens beredningsgrupp och lämnar information.12 

Dessutom är många av politikerna föräldrar och har ganska bra kunskap om 

skolan. Av skolledarna framgår att de formella reglerna är viktiga och att de även 

prioriteras av politikerna. Formella regler kompletterar och ökar effektiviteten hos 

informella regler (North 1993, s. 78). 

     Skolledarna har budgetansvar och två av dem tycker att det kommunala 

uppdraget tar över. Det kan finnas pengar att få till särskilda åtgärder när behov 

uppstår men de är flera som ska dela på dem. En skolledare uttrycker sin syn på 

kommunens ekonomi: ”i den här kommunen har vi ändå haft det relativt bra 

förspänt inom skolan om man ser till andra kommuner” (intervju 3). Men en 

skolledare tycker att det går bra att dela det statliga och kommunala uppdraget och 

uttrycker det så här: ”vi får vara återhållsamma, men jag känner ändå att vi kan 

göra saker” (intervju 4). Skolledarna förmodar att politikerna tar den hänsyn som 

de behöver till gjorda konsekvensbeskrivningar, men de påpekar att de saknar 

feedback.  

    Skolledarna tycker att de har god kunskap i arbetsmiljöfrågor. De har haft 

interna utbildningar rörande arbetsmiljöfrågor med jämna mellanrum. Skolledarna 

anser att arbetsmiljöfrågor är en kommunal angelägenhet. De får stöd från 

personalchefen, resurspersonen som har 50 % tjänst, skolchef, Arbetsmiljöverket 

                                                 
12 Barn och utbildningsnämndens beredningsgrupp består av utvalda politiker från den nämnden. 
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och fackliga representanter. Det finns även tydliga rutiner för hur 

rehabiliteringsärenden ska skötas. Det som framkommer i skolledarnas 

beskrivning är att den informella normen i stora delar överensstämmer med de 

formella reglerna. Om det är en nära koppling mellan informella normer och 

formella organisatoriska regler resulterar det i en hög grad av (fullgörande) 

effektivitet i organisationen (Nee & Ingram 2001, s. 34). 

 

 

4.3.2  Förhållandet skolledare – lärare – fackliga företrädare – 
andra skolledare i kommunen 
 

Två av skolledarna tycker att delegation av arbetsuppgifter är svårt. Den tredje 

tycker att det går bra och accepterar det resultat som lärarna åstadkommer samt att 

denne tycker att lärarna tar sitt ansvar. Arbetsuppgifter som inte är akuta för 

verksamheten blir kvar. De tycker att de har en öppen och bra diskussion med 

arbetslagen. En skolledare uttrycker det så här: ”det som finns i lagen kan man 

inte komma runt, det är bara att tacka och ta emot” (intervju 3). Arbetslagen kan 

ha åsikter om lagen men det blir öppna och bra diskussioner.  En skolledare talar 

om en medveten hållning att skynda långsamt vid förändringar. Om 

förändringsarbete säger de att traditionen har en stor och makt det krävs tid och 

många diskussioner. De stora frågorna är svårare att diskutera men det går att 

diskutera fördelar och nackdelar. En skolledare tycker att ibland har man 

diskuterat tillräckligt men det finns ändå behov av ytterligare diskussioner. Visst 

finns det någon som kan säga att de inte har tid men skolledaren känner inte direkt 

något motstånd. Lärarna vill ofta lämna över problem, även saker som de kan lösa 

själva. När skolledarna sitter placerad på skolan är det mer förekommande och de 

skolor som har skolledaren en bit ifrån löser fler frågor själva. Skolledarna 

konstaterar att traditionen är nog sådan samt att det innebär många 

störningsmoment för skolledaren. Skolledarna upplever att de kan påverka 

störningsmomenten eftersom de konstaterar att en öppen dörr är mer inbjudande 

än en stängd dörr. Men skolledarna tycker att det är viktigt att vara tillgängliga. 

     När det gäller elevvårdsärenden försöker arbetslagen lösa det mesta men om 

det blir aktuellt med en elevvårdskonferens är det skolledarens ansvar att ta 
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initiativ till den. Personalen upplevs vara engagerad och ta ett stort ansvar. 

Skolledarna tycker att det är svårt att hinna med det pedagogiska ledarskapet och 

påtalar att de har dåligt samvete över detta. Men som en skolledare uttrycker det 

så är det sällan populärt där skolledaren går in och har synpunkter på lärarnas 

praktiska arbete. När ledarskapet och de formella reglerna i organisationen 

uppfattas vara i motsats med intressen och preferenser av aktörerna i subgrupper 

kommer det att vara nästan omöjligt att upprätthålla de formella reglerna i 

organisationen (Nee & Ingram 2001, s. 36). 

     Skolledare träffas tillsammans med skolchef i ledningsgruppsmöten men de 

har inte några egna möten. Däremot har de ett nätverk i kvalitetsarbete där även 

lärare ingår. I nästa kapitel diskuteras det som framkommit i analysen av 

intervjuerna och vilka slutsatser som kan dras. 



 29

 

5. Diskussion 
 
 
 
 
Här följer en jämförelse mellan skolledarnas arbetsmiljö i Kalix och Övertorneå 

kommun. North visar i sin forskning att formella regler kompletterar och ökar 

effektiviteten hos informella regler. Politikerna har funnits med vid 

arbetsmiljöverkets träffar med skolledarna där det framkommit brister i 

arbetsmiljön. Det finns skolledare i Kalix som tycker att det inte märks i handling 

från politikernas sida. Vad jag i alla fall kan konstatera är att Kalix kommun tagit 

fram en arbetsmiljöpolicy. En skolledare var inte medveten om det och de övriga 

konstaterade att arbetsmiljöpolicyn inte var levande i verksamheten. I Övertorneå 

har det sedan tidigare funnits en arbetsmiljöpolicy och skolledarna känner sig väl 

förtrogna med arbetsmiljöfrågorna. De känner att kommunen i stort satsar på 

arbetsmiljöutbildning. Här verkar normen bland politiker vara att försöka uppnå 

en god arbetsmiljö. Det kan man även se vid resurstilldelningen där rektorerna 

tycker att dessa är tillräckliga för att kunna bedriva en bra verksamhet.  

     Däremot anser skolledarna i Kalix att budgetkraven är för strikta. Den fysiska 

arbetsmiljön ger också signaler om hur viktig skolans arbetsmiljö är för 

kommunens elever och personal när man ser hur prioriteringen sker för olika 

investeringar, till exempel sporthall med utrustning eller skola med arbetsrum och 

utrustning. Jag kan se att båda kommunerna försöker förbättra arbetsmiljöfrågorna 

på olika sätt men om inte normen överensstämmer med de formella reglerna blir 

det svårt att uppnå goda resultat. Det går att jämföra med Nee och Ingram som i 

sin forskning kommit fram till att när ledarskapet och de formella normerna 

uppfattas vara i motsats med intressen och preferenser av aktörerna i subgrupper 

kommer det att vara nästan omöjligt att upprätthålla de formella reglerna i 

organisationen  

     När man ser på arbetslagens normer är det inte några större skillnader mellan 

Kalix och Övertorneå. En norm som de delar är förmågan att glömma bort sin del 

av ansvaret och att ha höga förväntningar på skolledarens förmåga att lösa många 

arbetsuppgifter. En skolledare beskrev hur arbetslagen omorganiserats utifrån 
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styrkor och kompetenser för att bättre ta ansvar för en grupp elever. Det har 

underlättat skolledarens arbete när arbetslagen blivit mer välfungerande. I 

undersökningen framgår inte att politiker går in i verksamheterna och har 

synpunkter på hur de ska göra sitt arbete och då är det lättare för skolledaren att 

göra de förändringarna som krävs för att få en bättre verksamhet. På det viset går 

det att säga att politikerna stödjer skollagens krav som skolledaren försöker 

uppfylla genom att förändra arbetslagen men om de hade gått in och ifrågasatt 

förändringen hade normen blivit i motsats till den formella regeln. 

     För att få en förbättring till stånd krävs insikter om hur förhållandena verkligen 

ser ut i skolan och inte bara hur de förväntas vara. Kommunikation mellan 

politiker och ledning inom skolan är en förutsättning för detta. För att 

arbetsmiljöarbetet i skolan och kommunen i övrigt ska få en större dignitet är det 

nödvändigt att politiker sätter arbetsmiljöarbetet högt på dagordningen, vilket 

kanske inte alltid tidigare varit fallet. 

     I Kalix framkommer det att det finns ett spänt läge mellan arbetsgivare och 

fackliga organisationer. Till skillnad mot i Övertorneå där facket är i hög grad 

involverat i arbetsmiljöarbetet och det finns en förmåga att samarbeta och se till 

helheten. Det här påverkar normen för lärarnas syn på arbetsgivaren, och dennes 

förslag. Individer producerar gärna och upprätthåller normer för att erövra vinsten 

från att samarbeta anser Nee och Ingram. Detta har inneburit en mer krävande roll 

för skolledarna i Kalix att implementera de formella reglerna. 

 

5.1 Slutsatser 
 
En slutsats som kan dras av det här arbetet är att det kanske finns en förklaring till 

att skolledarnas arbetsmiljö upplevs bättre i Övertorneå än i Kalix. De formella 

reglerna överensstämmer i högre grad med normen i Övertorneå vad gäller  

politikernas agerande och de fackliga representanternas roll. North konstaterar i 

sin forskning att om vi kan ge uttryck för våra övertygelser till ingen eller mycket 

liten kostnad kommer de enskildas preferenser att spela en stor roll. När en 

skolledares främsta uppgifter är att följa och implementera formella regler innebär 

det att de informella reglerna har en stor påverkan på dennes arbetssituation. 
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     Normen är att politiker inte har en dialog med skolledarna och de i sin tur har 

svårt att få till stånd träffar med sina kollegor. När det gäller skolan har 

skolledaren svårt att frigöra tid till en dialog med lärarna. Då normen är att klara 

sig själv får då de formella reglerna genomslag eftersom det kräver ett stort 

samspel i skolan för att kunna uppfylla de formella reglerna?  

     Vid granskning av resultatet förstår jag att förändringar tar tid. Det kan ta flera 

decennier innan en formell regel följs enligt statens intentioner. Vilket innebär att 

kraften i de informella reglerna behöver synliggöras på ett tydligare sätt samt att 

det bör skapas förståelse för svårigheten att genomföra formella regler när de inte 

överensstämmer med de informella reglerna. Nee och Ingram har i sin forskning 

visat att om inte ledarskapet och de formella reglera är överens med intressen och 

preferenser i aktörernas subgrupper så är det nästan omöjligt att upprätthålla de 

formella reglerna i organisationen. Vad jag kan konstatera är att informella regler 

har stor betydelse för hur väl formella regler kan genomföras. 

     Under arbetet med uppsatsen har nya frågor framkommit. Det handlar om 

normen i samhället och i kommunen. Finns det någon skillnad mellan hur 

kommunerna ser på formella regler? Kan en kommun som är på gränsen till ett 

annat land vara i högre grad socialiserat in i att formella regler är viktiga? Andra 

frågor som dykt upp handlar om vilket samhälle vill vi ha? Idag lyfts frågan om 

hur reglerna tolkas av medborgarna när det gäller föräldraledighet och vård av 

sjukt barn. Försäkringskassan har ökat sina resurser för att kontrollera om 

förmånerna används på det sätt som var tänkt i socialförsäkringen. Staten försöker 

förhindra att detta utnyttjas genom att tillsätta fler kontrollanter. Har det 

utvecklats en informell regel i samhället att dagarna kan användas på annat sätt? 

North visar i sina studier att de regler som styr oss till största delen är regler för 

hur man uppför sig, beteendenormer och konventioner. Givetvis kan det finnas 

andra faktorer som inte finns med i den här undersökningen men som har stor 

betydelse. Politikers och fackliga representanters åsikter finns inte med i den här 

undersökningen men helt klart blir det en större förståelse om deras synpunkter 

finns med. Hur ser Kommunförbundet på frågan som är motpart till de fackliga 

organisationerna? Hur sker kommunikation och samråd med andra kommuner och 

hur lär man av varandra? Vad har föräldraorganisationerna för synpunkter? Stora 

strukturomvandlingar diskuteras idag och frågan om samverkan mellan 

kommuner och landsting är aktuell. Varför är det svårt med samverkan mellan 
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skolledare och politiker? Om normen inte är samverkan, hur åstadkommer man då 

förändring i formella regler?  Jag har inte haft möjlighet att svara på de här 

frågorna och därför måste jag lämna dem öppna för att eventuellt besvaras i 

senare arbeten. 
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BILAGA 1  Intervjufrågor 
 
 
 
 

1. Elevantal? 

2. Antal personal? 

3. Hur länge har du arbetat som skolledare? 

4. Har du arbetat tidigare i skolan? Var? 

5. Har kommunen en arbetsmiljöpolicy? Har du den? Hur använder du den? 

6. Hur har nämnden använt sig av den? 

7. Hur ser delegationen av arbetsmiljöansvaret ut? 

8. Har du returnerat arbetsmiljödelegationen någon gång? Varför/ varför 

inte? 

9. Vilka förväntningar finns det på dig som skolledare när det gäller 

arbetsmiljöfrågor, från olika intressenter? 

10. Dubbla uppdraget, hur gör du när behovet är större än tilldelade resurser? 

Vilket väger tyngre kommunala eller statliga uppdraget? 

11. Vilka möjligheter finns det för dig att delegera arbetsuppgifter? Vad 

händer när du är sjuk? 

12. Arbetsmiljölagen är likställd med övriga lagar, skollagen tar alltså inte 

över. När du som skolledare implementerar arbetsmiljölagen eller andra 

styrdokument, hur blir du mottagen av arbetslagen/skolan? Är ni överens? 

13. Hur upplever du förändringsarbete? 

14. Idag krävs mycket dialog och delaktighet, hur upplever du det? (Arbetslag, 

politiker etc.) 

15. Påverkas den egna planeringen av yttre faktorer (situationsanpassat 

ledarskap)? Hur? 

16. Elevproblematiken har ökat, vilken roll har arbetslagen? 

17. Är det skillnad mellan arbetslagen/skolorna beträffande normer? 

18. Hur får du stöd/kunskap i arbetsmiljöfrågor? 

19. Politikerna har det yttersta ansvaret, är det en tydlig framtoning i deras 

arbete när det gäller arbetsmiljöfrågor, på vilket sätt märker du det? 

20. Går politiker in och styr i dina uppgifter? 
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21. Vågar du framföra synpunkter till din arbetsgivare? 

22. Tar politiker hänsyn till genomförda riskbedömningar? 

23. Hur fungerar det med arbetsanpassning/rehabilitering? Kunskaper, 

resurser, befogenheter? 

24. Hur träffas gruppen skolledare? 

25. Lärarna påtalar brister i det pedagogiska ledarskapet, hur ser du på det? 

 
 
 
 
 


