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BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING 
 
Skolan är för närvarande Sveriges största arbetsplats. Där finns ca 235 000 anställda och  
1,4 miljoner elever. Rektorerna ansvarar för många elever och anställda och är 
nyckelpersoner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på skolorna. För att 
arbetsmiljön ska fungera för personal och elever är det viktigt att rektorerna har en 
tillfredsställande arbetsmiljö. Under många år har Arbetsmiljöverket (AV) genomfört 
tillsynsinsatser med olika inriktningar på skolområdet. AV:s  tillsynserfarenheter samt 
signaler från skyddsombud och fackliga företrädare visar att rektorer ofta har en pressad 
arbetssituation och en hög arbetsbelastning som i vissa fall leder till ohälsa.  
 
Rektorer återfinns i sjuk- och arbetsskadestatistiken främst till följd av organisatoriska och 
psykosociala faktorer.  
 
Arbetsmiljöverket i Göteborg beslutade mot denna bakgrund att inspektera rektorers 
arbetsmiljö.  

INRIKTNING OCH MÅL 
 
Syftet med tillsynen var att undersöka förekomsten av stress/hög arbetsbelastning samt att 
kontrollera att kommunerna som arbetsgivare genomför de åtgärder som krävs för att 
förebygga och åtgärda stressrelaterad ohälsa hos rektorer.  
 
Effektmål 
 

 Belysa rektorernas arbetsmiljö  

 Se till att arbetsgivarna har fungerande rutiner för att undersöka, riskbedöma och 
åtgärda de risker som finns för rektorer främst gällande stress/hög arbetsbelastning  

 Öka arbetsgivarnas och arbetstagarnas medvetenhet och kunskap om de 
arbetsmiljörisker som finns för rektorer samt hur man förebygger och åtgärder dessa 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR 
 
Tillsyn med fokus på arbetsmiljö för rektorer inom kommunala förskolor/grundskolor.  
 
Med anledning av omfattning och metod har tillsynen kommunicerats med Sveriges 
Kommuner och Landsting (samråd enligt SFS 1982:668, samrådsförordningen). 
 
Samverkan/informationsutbyte med Skolverket om tillsynen har skett inom ramen för 
fortlöpande myndighetssamverkan. 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
Samtliga kommuner/stadsdelar/ utbildningsförvaltningar i Västra Götalands län och 
Hallands län har inspekterats under 2009 och 2010. Fyra kommuner inspekterades före 2009.  
 
Metoden som använts är inspektion i två steg med inriktning på psykosociala och 
organisatoriska arbetsmiljörisker. Vid ett första inledande besök har AV lämnat ett 
tillsynsmeddelande, informerat om tillsynsinsatsen samt fått en överblick över den aktuella 
organisationen.  Vid inspektionerna har sedan rektorernas arbetsmiljö diskuterats utifrån 
inkomna svar på tillsynsmeddelandet. Arbetsmiljöverket har träffat företrädare för 
arbetsgivaren, skyddsombud och i vissa fall även rektorer samt personal- och 
utvecklingsansvariga. Metoden innebär att arbetsgivarna tidigt aktiverats via den 
kartläggning och bedömning av rektorernas arbetsmiljö som begärts av AV i 
tillsynsmeddelandet. Tiden fram tills att handlingsplaner tas fram och åtgärder vidtas kortas 
med denna tillsynsmetod. Det har inte i något fall varit nödvändigt att komplettera 
inspektionen med gruppintervjuer. 
 
Tillsynen har följts upp med uppföljningsbesök för att kontrollera om arbetsgivaren har 
vidtagit de åtgärder som det ställts krav på. 

RESULTAT 
 
Under 2009 och 2010 genomfördes 192 förrättningar (förmöten, inspektioner och 
uppföljningsbesök). 52 kommunala arbetsgivare har besökts. I två av kommunerna, Borås 
och Göteborg, besöktes de 10 respektive 20 stadsdelarna eftersom för- och 
grundskoleverksamheten är deras ansvar. 90 tillsynsmeddelanden med 206 krav och 71 
inspektionsmeddelanden med 250 krav har skrivits. Detta innebär att ca 9 av 10 besökta 
arbetsgivare har fått krav efter genomförd inspektion. 14 inspektörer har deltagit.  
 
Kraven AV ställt handlar främst om psykosociala arbetsmiljörisker som t.ex. stor 
arbetsmängd, avsaknad av rutiner för att undersöka och bedöma rektorernas psykosociala 
arbetsmiljö samt behov av stödfunktioner. Dessutom har ett antal krav ställts gällande 
riskbedömningar vid verksamhetsförändringar, uppgiftsfördelning och kunskaper, hot/våld 
och krisstöd. 
 
Att vara rektor i dag innebär en rad olika roller och arbetsuppgifter. Rektor ska vara 
arbetsledare med ansvar för bland annat pedagogisk utveckling, personal, ekonomi, 
arbetsmiljö samt även i hög utsträckning vara tillgänglig för elever, lärare och föräldrar. 
Statens mål ska följas liksom den egna kommunens beslut. Utöver lagar och riktlinjer måste 
rektorn också ha en uppfattning om hur hon eller han vill att deras skola ska utvecklas.  
 
Det är Arbetsmiljöverkets uppfattning att arbetsgivarna inte i tillräcklig omfattning och 
tillräckligt systematiskt uppmärksammat signaler om hög arbetsbelastning, ohälsa och stress 
bland rektorer. Flertalet av de besökta förvaltningarna har fått krav på att förbättra sina 
rutiner för att systematiskt följa rektorernas arbetsbelastning och arbetstid. Vidare har krav  
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ställts på att prioritera bland arbetsuppgifterna och se till att rektor kan få avlastning i sitt 
arbete. Det har även i många förvaltningar funnits behov av att se över rektorernas  
stödresurser t.ex. administrativt stöd, juridiskt stöd, stöd i personalfrågor, ekonomi och 
teknik samt tillgång till handledning. 
 
Vid inspektionerna framkom att rektorerna upplever en generellt hög arbetsbelastning. 
Orsaker till rektorernas höga arbetsbelastning uppges, bland annat, vara att arbetsmängden 
ökat under de senaste åren. Följden blir att tiden inte räcker till för de arbetsuppgifter som 
man är satt att utföra. Det är inte ovanligt att rektorernas arbetstid överstiger 40 timmar per 
vecka. Antal medarbetare och antal elever är viktiga faktorer i hur rektorerna upplever sin 
arbetsbelastning.  Antal underställda per rektor har varierat mellan 15-70 personer. Rektorer 
med ansvar för fler och geografiskt utspridda enheter tenderar att arbeta mer tid än övriga. 
Det förväntas av rektor att delta vid många olika möten samt att man i hög utsträckning ska 
vara tillgänglig för verksamheten. Många rektorer upplever att det är ekonomi och 
administration som styr verksamheten – inte uppdraget i sig. De utrycker en frustration över 
att inte kunna arbeta mer med det pedagogiska ledarskapet och utvecklingsarbetet. 
Rektorerna beskriver också att skolanmälningar och svårare elevvårdsärenden har ökat och 
att det innebär en ökad press. 
 
Det framkom även vid inspektionerna att rektorernas arbetsuppgifter och ansvarområden 
inte alltid är tydliga. Otydlighet i uppdraget kan vara en riskfaktor för ohälsa. Ett vanligt 
förekommande förbättringsområde när det gäller rektorernas arbetsmiljö har varit att 
tydliggöra innehållet i arbetsuppgifter och ansvarområden. 
 
Utbildningsförvaltningarnas rutiner gällande våld och hot omfattar inte alltid situationer där 
rektorer blir utsatta för våld och hot. Krav har därför ställts på att rutinerna även ska omfatta 
hur händelser kring våld eller hot om våld mot rektorer hanteras samt hur man som rektor 
får stöd och hjälp efter eventuell hot- och våldshändelse.  

DISKUSSION 
 
Vår bild att rektorer har en pressad arbetssituation och en hög arbetsbelastning har 
bekräftats genom tillsynen. Arbetsuppgifternas mängd och omfattning innebär i flertalet 
inspekterade kommuner att rektorernas belastning är så hög att det finns risk för ohälsa. Det 
är Arbetsmiljöverkets uppfattning att man inte tillräckligt systematiskt uppmärksammat 
signaler om hög arbetsbelastning, ohälsa och stress bland rektorer.  
 
Motvikten mot stress och hög arbetsbelastning är faktorer som kan ge rektorerna det stöd 
som de behöver för att klara sin arbetssituation. Det är vanligt att rektorer uppger att de inte 
har tillräckligt med resurser och stödfunktioner för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.  
 
Rektorerna ska omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet så att deras arbetsmiljlö 
regelbundet undersöks och riskbedöms. De arbetsmiljörisker för rektorer som  framkom i  
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tillsynen och som fortsatt behöver följas inom ramen för förvaltningarnas systematiska 
arbetsmiljöarbete är: 
 
 
 
 
 

 Arbetsbelastning och arbetstid 

 Arbetsuppgifternas mängd och omfattning 

 Innehåll i arbetsuppgifter och ansvarsområden 

 Fördelning av ansvarsområden och befogenheter  

 Rektorernas behov av stödresurser t.ex. administrativt stöd, juridiskt stöd, stöd i 

personalfrågor, ekonomi och byggnadstekniska frågor samt tillgång till handledning 

 Psykiskt påfrestande moment i arbetet 
 
Sammanfattningsvis så har tillsynsinsatsen varit motiverad och det har varit angeläget att 
belysa rektorernas arbetssituation och arbetsmiljö. Tillsynen har bl.a. bidragit till att rektorer 
i större utsträckning omfattas av arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete och att 
rektorers arbetsmiljö regelbundet undersöks, bedöms och åtgärdas. Förhoppningsvis 
kommer tillsynen att skapa bättre förutsättningar för rektorerna att leda arbetet och 
arbetsmiljön i skolan. Genom tillsynen har Arbetsmiljöverket också fått ta del av goda 
exempel på hur man har arbetat för att minska riskerna för ohälsa bland rektorer.  
 
 
 
Arbetsmiljöverket, distriktet i Göteborg, sektion ISGB 
 
Kontaktpersoner 
För mer information kontakta: 
pernilla.niia@av.se 
pia.johansson@av.se 

eva.aronsson@av.se 
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