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Arbetsmiljöledning i utbildningssektorn

Inledning

Arbetet med arbets-
miljön inom utbild-
ningssektorn måste
organiseras.  Detta
kan göras på ol ika
sätt, men de centrala
åtgärderna är alltid
desamma:

■ Planera riskbedömningen i samråd med personalen.
■ Fastställ vilka risker som finns.
■ Fastställ vem som kan skadas samt hur och var detta kan ske.
■ Bedöm risknivån och besluta om åtgärder.
■ Vidta åtgärder för att undanröja eller begränsa risken.
■ Följ upp och se över åtgärderna.

Arbetsmiljöriskerna inom utbildningssektorn kan beröra såväl
anställda som elever och besökare. Detta faktablad riktar sig till
alla som medverkar i arbetet med att organisera arbetsmiljön,
däribland skolledare, lärare och annan skolpersonal, skydds-
ombud och berörda arbetarskyddsmyndigheter. Det riktar sig
till de arbetsplatser där det bedrivs undervisning, alltifrån
förskolor till universitet.

Lagstiftning

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder
för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och
hälsa i arbetet kallas ibland ”ramdirektivet”. Detta direktiv,
som har införts i nationell lag i alla medlemsstaterna,
fastställer ett antal krav (1):

■ Arbetsgivarna skall utvärdera alla risker för arbetstagarnas
säkerhet och hälsa. Utifrån resultaten som framkommer
från denna utvärdering skall arbetsgivarna vidta alla
nödvändiga åtgärder för att förebygga arbetsplatsrisker.

■ Varje arbetsgivare är skyldig att svara för att arbets-
tagarnas säkerhet och hälsa tryggas i alla avseenden som
är förbundna med arbetet.

■ Arbetstagarna har rätt att bli tillfrågade av sina arbets-
givare och ge sina synpunkter.

■ Arbetstagarna har rätt att få lämplig utbildning och sär-
skilda instruktioner i arbetsmiljöfrågor.

■ Arbetstagarna är också skyldiga att samarbeta i arbets-
miljöfrågor och efterleva åtgärder med avseende därpå.

Riskhanteringsprocessen

Planera bedömningen
En grundlig riskbedömning tar tid och det är viktigt att
planera den så att alla verksamheter som förekommer på
arbetsplatsen täcks in (2).

Fastställ vilka risker som finns

Tänk på allt det arbete som utförs samt allt material, all
utrustning och alla kemikalier som används. Se till att alla
relevanta frågor täcks in.

Bedöm arbetsförhållandena med avseende på allt som
potentiellt kan orsaka skada. Det är viktigt att under-
sökningen är så heltäckande som möjligt, så att alla risker
identifieras. Tänk på att elever och besökare kan utsättas för
samma risker som personalen. Följande kan leda till skador:

■ Våld från elever och föräldrar mot personalen.
■ Möblerna och utrustningen i klassrummen är dåligt ergo-

nomiskt utformade, vilket kan leda till belastningsskador.
■ Heta ytor i skolkök.
■ Biologiska agenser i universitetslaboratorier.
■ Faror i samband med byggnadsarbeten.

Följande tillvägagångssätt kan bidra till att identifiera
problemområden:

■ Beakta de geografiska områdena (t.ex. klassrum för
klassrum).

■ Beakta varje typ av risk (t.ex. fysisk, kemisk, biologisk,
psykosocial).

■ Beakta varje typ av jobb (t.ex. vaktmästare, lokalvårdare,
sekreterare, lärare).

■ Tänk på hur skolan är organiserad (t.ex. arbetsplanering).
■ Undersök administrativa data (t.ex. uppgifter om olyckor

på arbetsplatsen) för att identifiera problem.
■ Ställ frågor till arbetstagarna och berörda personer.

Fastställ vem som kan skadas samt hur och var detta kan ske

Tänk på samtliga personer som kan komma till skada. Detta
innebär inte enbart de anställda, utan också leverantörer,
egenföretagare, elever och besökare. Fastställ vem eller vilka
och hur många som kan skadas samt på vilket sätt.

Bedöm risknivån

Bedöm hur stor sannolikheten är att faran resulterar i skada,
samt hur allvarlig skadan troligen kommer att bli. Beakta de
åtgärder som redan vidtas för att begränsa farorna och avgör
om de är tillräckliga. Kostnadseffektiv och hållbar risk-
hantering bör fokusera på kollektivt skydd och förebyggande
åtgärder.

Fara, risk och skada

■ Med fara avses allt som kan orsaka skada.
■ Med risk avses sannolikheten för att en skada uppstår.
■ Med skada avses negativa konsekvenser för

säkerheten och hälsan (t.ex. fysiska eller psykiska
skador, ohälsa).
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(1) Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik, Europeiska kommissionen 
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/intro/framedir_en.htm).

(2) Se Facts 46 – Arbetsmiljön i utbildningssektorn.
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Om sannolikheten finns att någon skall bli skadad:

■ Kan faran avlägsnas helt?
■ Kan risken minskas eller begränsas (t.ex. genom att ersätta

det farliga med något som är mindre farligt)?
■ Kan skyddsåtgärder vidtas som skyddar alla personer som

är utsatta för risken?
■ Behövs personlig skyddsutrustning som skyddar arbets-

tagaren när kollektiva åtgärder inte ger tillräckligt skydd?

Den person som har till uppgift att genomföra risk-
bedömningen bör ha kunskap om såväl riskbedömnings-
processen som utbildningsanstalten i fråga. Det är av största
vikt att personalen medverkar.

Vidta åtgärder

Riskbedömning är det första som skall göras för att
riskhanteringen skall bli framgångsrik. Utan en lämplig
riskbedömning går det inte att organisera arbetet med
arbetsmiljön. När riskbedömningen är färdig förs de
nödvändiga åtgärderna upp på en lista i prioritetsordning
och sedan vidtas åtgärderna i samarbete med arbetstagarna
och deras företrädare. Det kostnadseffektivaste sättet vid
riskhantering är att rikta in sig på de underliggande proble-
men.

Besluten om åtgärderna skall göras i samråd med persona-
len (direkt eller genom skyddsombud). De överenskomna
lösningarna skall genomföras, följas upp och utvärderas
noggrant. Den information som framkommer av risk-
bedömningen skall delges till berörda personer.

Följ upp och se över åtgärderna

Bedöm hur pass effektiva kontrollåtgärderna är, se till att
riskerna har begränsats på ett lämpligt sätt och att nya faror
inte har kommit till.

Arbetsmetoderna kan förändras och det kan också farorna
och riskerna. Se till att inga nya faror uppstår efter viktiga
förändringar. Upprepa riskbedömningen vid behov.

Det är viktigt att göra en utvärdering för att bedöma vilka
åtgärder som varit framgångsrika eller inte, och för att se vad
som fungerar bäst för utbildningsanstalten i fråga.

Särskilda riskbedömningar

Det kan vara nödvändigt att  göra specif ika r isk-
bedömningar för olika risker som är förbundna med sär-
skilda arbetsuppgifter. Dessa rör såväl personal inom
utbildningssektorn som andra grupper av arbetstagare.
Kraven för de särskilda bestämmelserna i samband
därmed bör övervägas även vid den allmänna riskbe-
dömningen. För utbildningssektorn kan detta i synnerhet
gälla farliga ämnen (biologiska och kemiska agenser) och
belastningsskador (ryggbesvär och arbete vid bildskärm).
Nationell lagstiftning i enlighet med rådets direktiv
94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av minderåriga i
arbetslivet kan vara relevant, i synnerhet vid arbets-
platspraktik.

Vid riskbedömningen och riskhanteringen får man inte
förbise de arbetsmil jöfaror som finns för vissa
personalgrupper. Exempelvis kan gravida kvinnor, ammande
mödrar och funktionshindrade ha särskilda problem som
kräver olika lösningar.

Det är vanligt att arbeten inom läroanstalterna utförs av
uppdragstagare utifrån. Dessa arbeten, särskilt bygg-
nadsarbeten, anses inte vara särskilt riskfyllt på andra ar-
betsplatser, men kan utgöra en stor risk på en läroanstalt.
Det krävs nära samarbete och god kommunikation mellan
uppdragstagaren och den ansvarige för läroanstalten.

Ytterligare information

Europeiska arbetsmiljöbyråns webbplats har adressen
http://agency.osha.eu.int

Arbetsmiljöbyråns material om hur man kan förebygga
psykosociala risker i arbetet finns på adressen
http://osha.eu.int/ew2002/

Arbetsmiljöbyråns material om god arbetsmiljöpraxis i
utbildningssektorn finns på adressen
http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/education/

Faktablad från Europeiska arbetsmiljöbyrån

Arbetsmiljöbyråns faktablad, på samtliga gemenskapsspråk,
kan hämtas gratis på adressen:
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/

Facts 4 — Att förebygga arbetsrelaterade belastningsskador

Facts 13 — Effektiv organisation förebygger olyckor

Facts 14 — Förebyggande av halk- och snubbelrisker i arbetet

Facts 22 — Arbetsrelaterad stress

Facts 24 — Våld på arbetsplatsen

Facts 31 — Praktiska råd till anställda om hur arbetsrelaterad
stress kan bekämpas och om dess orsaker

Facts 32 — Att hantera psykosociala frågor och minska
arbetsrelaterad stress

Facts 46 — Arbetsmiljön i utbildningssektorn

Facts 47 — Förebyggande av våld mot personal inom utbild-
ningssektorn

Personalens medverkan

Samråd med personalen är ett rättsligt krav och bidrar
till att säkerställa att de anställda deltar i förfaranden
för arbetsmiljön och att förbättra den. Utnyttjandet av
deras kunskap hjälper att säkerstäl la att r isker
lokaliseras och att praktiska lösningar genomförs.
Arbetstagarrepresentanterna spelar en viktig roll i
denna process. De anställda måste tillfrågas om
åtgärder beträffande hälsa och säkerhet och innan ny
teknik eller nya produkter införs.

Ansvar för riskbedömning

Nivån på riskbedömningen och riskhanteringen vari-
erar alltefter medlemsstat och typ av institution. En ge-
nerell riskbedömning är inte möjlig, eftersom farorna
och riskerna är specifika för varje utbildningsanstalt.
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