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Rådet för arbetsmiljö och lika villkor 
Stockholms universitet www.su.se/ralv E-post: ralv@su.se 

106 91 Stockholm 

 

  

  

 

Tid och plats: 8 november 2019, kl. 13:00-15:00, Personalavdelningen 

 

Närvarande: Eino Örnfeldt, ordförande 

Barbara Wohlfarth, Naturvetenskapliga området 

Ken Benson, Humanvetenskapliga området 

Lena Hübner, Humanvetenskapliga området 

Marie Högström, Personalavdelningen 

Mia Andersson, Fastighetsavdelningen 
 

Sandra Hellstrand, huvudskyddsombud (Fackförbundet ST) 

Christina Edelbring, Fackförbundet ST 

Magnus Gustavsson, huvudskyddsombud (Saco-S) 

Anna-Lena Egebäck, Saco-S 

 

Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen 

 

Adjungerad till punkt 5: 

Rebecca Brinch, Personalavdelningen 

Karin Stefensen, Personalavdelningen 

 

Adjungerad till punkt 10: 

André Steinthorsson, IT-avdelningen 

 

Frånvarande: Marta Zakrzewska, doktorandrådsrepresentant, Studentkåren 

 

Protokollförare: Anna-Karin Huggare 

 

 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden Eino Örnfeldt öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

2. Val av justerare 
Magnus Gustavsson väljs till justerare. 

 

3. Fastställande av dagordning 

Barbara Wohlfart önskar lägga till en övrig fråga gällande stöd till prefekter i 

personalfrågor. 

 

Dagordningen fastställs med ovanstående tillägg. 

 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter framförs och protokollet läggs till handlingarna. 
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5. Lägesrapport från doktorandprogrammet 

Föredragande: Rebecka Brinch, Personalavdelningen 

 

Rebecka Brinch från Personalavdelningen ger en lägesrapport från 

doktorandprogrammet som startades upp under hösten, och som nu har kommit 

ungefär halvvägs. Till våren kommer doktorandprogrammet även att erbjudas på 

engelska. Dessutom har ett digitalt stresshanteringssystem upphandlats som 

kommer erbjudas samtliga deltagare under våren.  

 

Alla föreläsare på programmet kommer från Stockholms universitet, förutom en 

konsult från företagshälsovården Feelgood. Ungefär en tredjedel av deltagarna är 

män och resten kvinnor. Den första gruppen, som är precis i början av sin 

doktorandtid, är väldigt peppade och förväntansfulla. Man ser en ökad stressnivå 

i den andra gruppen (som är i mitten av doktorandtiden), och allra högst 

stressnivå verkar den tredje gruppen ha (de som är i slutet av sin doktorandtid). 

Konsulten från Feelgood håller ett extra öga på deltagarna för att kunna fånga 

upp doktorander som visar tecken på ohälsa. 

 

Då detta är en pilot görs en ganska omfattande utvärdering – både på helheten 

och dag för dag. Programmets utvärdering är genomgående positiv med enbart 

vissa förbättringsområden – områden som skruvas på allt eftersom. Den mest 

positiva feedbacken handlar om de praktiska och konkreta verktyg som erbjuds 

doktoranderna, bland annat får varje grupp reflektionsböcker att arbeta vidare 

med på egen hand. Deltagarna upplever även det positivt att möta kollegor och 

nyligen disputerade doktorander, och man upplever det även som mycket positivt 

att man får tid för reflektion.  

 

Fackförbundet ST tycker att det är jättebra att doktorandprogrammet är igång och 

att det är glädjande att höra att det fungerar så bra. Förhoppningen är att detta 

program ska permanentas och kunna erbjudas till samtliga doktorander. Ett 

medskick är att det är viktigt att även handledarna får motsvarande kunskaper 

och/eller information, och det är därför positivt att Åsa Burman (från PhD 

Education) både är engagerad i doktorandprogrammet och i 

handledarutbildningen. 

 

Barbara Wohlfart bekräftar att även hon har hört mycket positivt om programmet 

från doktorander inom det naturvetenskapliga området, och berättar även att 

frågan om hur denna kunskap förs vidare till handledare har lyfts av doktorander. 

Ken Benson instämmer i vikten av en kontinuerlig fortbildning av handledare i 

dessa frågor. När man nu gör en så pass stor satsning på doktoranderna vore det 

bra att även involvera handledarna. Eino Örnfeldt håller med om att en 

kontinuerlig kompetensutveckling bör vara en naturlig del i handledaruppdraget. 

 

Fackförbundet ST och Saco-S undrar hur doktoranderna informeras om att detta 

program finns? Detta är framför allt viktigt om man bestämmer sig för att 

permanenta denna satsning. Det är många doktorander som gärna vill gå men få 

vet att doktorandprogrammet finns. 

 



  3 (7) 

 

 

 

Rebecka Brinch berättar att det finns kapacitet för att duplicera programmet, det 

vill säga ett utrymme för att kunna erbjuda fler doktorander att delta. Rebecka 

tror även att studierektorerna kan vara en nyckel i att få ut information om att 

programmet finns, och det är viktigt att även fortsättningsvis kunna erbjuda alla 

tre moduler parallellt för att nå doktoranderna i alla faser i 

doktorandutbildningen. Utvärderingen av doktorandprogrammet kommer att vara 

klar strax innan sommaren, men det finns såklart möjlighet att fatta beslut om en 

eventuell fortsättning innan dess. 

 

 

6. Lönekartläggning och lönepolicy 

Föredragande: Fackförbundet ST 

 

Frågeställning:  

a) Efter lönekartläggning under våren, hur ser det ut med eventuella osakliga 

löneskillnader mellan könen och likabehandling?  

b) Hur arbetar universitetet med att förebygga och rätta till osakliga 

löneskillnader utifrån de andra sex diskrimineringsgrunderna 

(könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder)? 

Flera av de andra diskrimineringsgrunderna kan också ge upphov till 

osakliga löneskillnader, men omfattas inte av de lönekartläggningar som 

påbjuds enligt lagen (som endast utgår från kön). Bör till exempel inte 

Stockholms universitets lönepolicy omfatta fler aspekter än likabehandling 

utifrån kön? 

c) Hur ska universitetet se till att uppfylla lagkraven på årliga, dokumenterade 

lönekartläggningar? 

 

Fackförbundet ST har ursprungligen ställt ovanstående frågor utifrån den kritik 

som universitetet fick i tidningen Publikt, där kritiken främst bestod i att 

lönekartläggningarna inte hade dokumenterats enligt de gällande kraven. Man 

har full förståelse för att arbetsgivaren såklart inte kan göra lönekartläggningar 

med utgångspunkt i samtliga diskrimineringsgrunder, men vill föra en dialog på 

ett mer övergripande plan gällande hur universitetet arbetar med att undersöka 

och förebygga risker för diskriminering. 

  

Marie Högström beskriver kortfattat hur arbetet med lönekartläggningarna sker 

och berättar att man under 2018 arbetade mycket med att utveckla 

lönekartläggningsprocessen. Marie upplever att universitetet har en mycket bra 

lönekartläggningsprocess och att denna bild delas av de fackliga 

organisationerna. Arbetsgivaren kan inte göra lönekartläggningar utifrån någon 

annan av diskrimineringsgrunderna – förutom kön – men universitetets 

lönepolicy och lönekriterier utgår självklart från ett lika villkorsperspektiv. Det 

sätt som universitetet arbetar med att förhindra diskriminering utgår från det 

systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet, där det bland annat ingår att, 

genom aktiva åtgärder, kontinuerligt undersöka, analysera, åtgärda och följa upp 

risker för diskriminering och ohälsa. 
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7. Styrdokument och verktyg i det systematiska arbetsmiljö- och lika 

villkorsarbetet 

Föredragande: Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen 

 

Anna-Karin Huggare från Personalavdelningen informerar kort om det arbete 

med styrdokument som pågår. Den nya Arbetsmiljö- och lika villkorspolicyn har 

lämnats vidare till rektor för beslut och kommer förhoppningsvis beslutas om i 

vecka 46. Det pågår även arbete med att ta fram förslag på två nya 

regeldokument: Ett dokument som handlar om det laborativa säkerhetsarbetet 

och ett dokument som handlar om det systematiska arbetsmiljö- och lika 

villkorsarbetet. Till dessa regeldokument kommer det att finnas ett antal rutiner, 

riktlinjer, checklistor och annat stödmaterial. 

 

Arbetet med att ta fram mål och handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor 

2020-2022, kommer att påbörjas efter årsskiftet. 

 

 

8. Lägesrapport gällande Policy för arbetsmiljö och lika villkor med 

tillhörande handlingsplan 

Föredragande: Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen 

 

Vänligen se punkt 7. 

 

 

9. Riskbedömningar 

Föredragande: Fackförbundet ST 

 
Frågeställning: 

”Vem ansvarar för uppföljning av riskbedömningar. Hur ska riskbedömningarna 

bli en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet?” 

 

Då denna fråga hänger ihop dels med regeldokumenten som nämns i punkt 7, 

samt med arbetet att ta fram ett nytt bakomliggande system för SAMIR, så 

parkeras frågan om uppföljning av riskbedömningar till nästa AM-utskottsmöte. 

 

 

10. Digital arbetsmiljö 

Föredragande: Fackförbundet ST 

Adjungerad: André Steinthorsson, IT-avdelningen 

 

Frågeställning: 

Införandet av Athena är en utmaning för studieadministratörerna av ett antal 

skäl och vid kommunikation med medlemmarna så framkom det att dessa punkter 

är några av de saker som är problematiska: 

a) Athena är inte ett studieadministrativt system och ett bra systemstöd för 

studieadministration saknas.  

b) Kursadminstrationsverktyget som byggs av IT är ännu inte fullt utbyggt. I 

och med att det är försenat läggs ibland mycket planering i onödan. 
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c) Informationen om de två förra punkterna är inte tillräckligt 

kommunicerade. 

d) Tillräckligt med resurser, t ex i tid för anställda, är inte avsatta 

(storleksordningen bör vara 5 gånger kostnaden för själva systemet) 

 

Fackförbundet ST förklarar att ovanstående punkter är en del i ett pågående 

arbete med digital arbetsmiljö. Den generella frågan handlar främst om resurser, 

det vill säga att säkerställa att administratörerna får tillräckligt med tid för att lära 

sig nya system samt att det ska vara tydligt vem som ska göra vad. Detta för att 

förebygga risken för ohälsosam arbetsbelastning. 

 

Eino Örnfeldt berättar att det finns en IT-styrgrupp som bland annat arbetar med 

att göra prioriteringar och säkerställa effektiva införandeprocesser gällande olika 

system. Universitetet kommer att behöva arbeta mer strukturerat även framöver 

med att samordna system. Just Athena blev lite akut eftersom Mondo går ut 

tiden. André Steinthorsson från IT-avdelningen bekräftar att det i början av året 

inte fanns tillräckligt med resurser men att projektet nu är i fas. De flesta 

verksamheter har gått över i Athena, enbart en minoritet är kvar i Mondo. 

 

André berättar vidare att IT-avdelningen även lagt mycket resurser på 

information ut till verksamheterna samt arbetat mycket med att vara ett stöd i 

införandeprocessen. Bland annat har alla institutioner som velat gå över i Athena 

behövt komma in med en formell ansökan. I denna ansökan har institutionen 

varit tvungen att utse en införandekoordinator samt en Athena-administratör. 

Mycket av kommunikationen från IT-avdelningen till institutionerna går via 

införandekoordinatorerna och Athena-administratörerna. IT-avdelningen bjuder 

även in till nätverksträffar, fasta informationstillfällen varje vecka, samt särskilda 

informationsgenomgångar i samband med uppgraderingar. IT-avdelningen har 

även varit ute på institutioner och informerat samt hållit i workshops.   

 

Fackförbundet ST tycker att det är bra att IT-avdelningen har satsat så mycket på 

att informera. Man har dock fått signaler om att införandeprocessen ser väldigt 

olika ut på olika institutioner.  

André berättar att de har gjort samma observation och att IT-avdelningen 

försöker var tydliga, i sin kommunikation med institutionerna, om hur viktigt 

goda förberedelser är för en smidig införandeprocess. 

 

 

11. Sexuella trakasserier 

Föredragande: Fackförbundet ST 

 
Frågeställning: 

”Frågan gäller arbetet mot sexuella trakasserier, mot bakgrund av UHR:s 

rapport 2019:2, Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier, 

där svenska lärosäten får ganska mycket kritik. Det är tydligt att Stockholms 

universitet har en strategi för hur utbildning om sexuella trakasserier ska nå alla 

olika grupper vid universitetet, vilket är bra. Det har också nämnts att antalet 

anmälningar av sexuella trakasserier inte ökade efter #metoo, men det kan också 
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förstås som en del av problemet (eftersom vi vet från akademins metoo att det 

förekommer).  

- Har det till exempel gjorts någon analys av varför den som är utsatt 

kanske inte anmäler?  

- Är det nuvarande utbildningsinsatserna tillräckliga, eller krävs det 

andra insatser i framtiden och hur ser det arbetet för eventuella insatser 

i så fall ut?” 

 

Fackförbundet ST tycker att det är bra att Stockholms universitet har tydliga 

riktlinjer kring hanteringen av sexuella trakasserier, och är även införstådda med 

hur utredningarna kring fall av sexuella trakasserier går till. I UHR:s rapport får 

dock universitet/högskolor generellt kritik för att man inte arbetar tillräckligt 

med problematiken kopplat till den akademiska kulturen, maktstrukturer och 

osäkra anställningar. Fackförbundet ST undrar därför hur universitetet arbetar 

med dessa frågor. 

 

Marie Högström och Anna-Karin Huggare berättar att man arbetar med 

trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på olika plan. Ett 

exempel är medarbetarundersökningen, där det ställs frågor om huruvida 

medarbetarna känt sig utsatta och om man har fått stöd. De medarbetare som 

angivit att de känt sig utsatta får, direkt i enkäten, information om vart man kan 

vända sig för att få stöd. Medarbetarundersökningen är anonym och resultatet 

bryts endast ner på institutionsnivå. De institutioner som fått utslag på dessa 

frågor blir erbjudna en obligatorisk föreläsning där medarbetare från 

Personalavdelningen kommer ut och informerar alla medarbetare om vad 

trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är, vart man kan 

vända sig för stöd och om arbetsgivarens utredningsskyldighet.  

 

Arbetsgivaren anser att en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra 

förekomsten av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 

är att skapa en öppen kultur och ett positivt arbetsklimat, där denna typ av frågor 

kan lyftas och diskuteras i arbetsgrupperna. För att försöka komma åt 

problematiken med maktstrukturer, samt att stärka medarbetare i att våga säga 

ifrån, krävs att man arbetar systematiskt med arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor. 

Att man i de lokala råden/grupperna, i samverkan med arbetsmiljöombud och 

medarbetare, och genom att upprätta arbetsmiljö- och lika villkorsplaner ständigt 

har dessa frågor på agendan. Personalavdelningen erbjuder stöd till chefer och de 

lokala råden/grupperna kring detta, i allt från att vara ett bollplank till att träffa 

de lokala råden/grupperna eller att hålla i workshops för medarbetarna. 

 

 

12. Övrig fråga: Stöd till prefekter i personalfrågor 

Föredragande: Barbara Wohlfart, Naturvetenskapliga området 

 

Barbara Wohlfart har blivit uppvaktad av prefekter som inte vet var de ska vända 

sig för hjälp när de ställs inför komplicerade personalfrågor. Det kan till exempel 

handla om konflikter mellan medarbetare, som riskerar bli ett 

arbetsmiljöproblem. Vem ska man kontakta och vilken hjälp kan man få? 
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Marie Högström berättar att detta är just vad Personalavdelningen arbetar med. 

Varje institution/motsvarande har en utsedd rådgivare (personalspecialist) som 

prefekten, och andra chefer på institutionen/motsvarande, kan vända sig för att få 

stöd i alla typer av personalfrågor. Information om vilken rådgivare som 

respektive institution/motsvarande har hittar man på Medarbetarwebben. 

 

 

13.  Kommande möten 

- 22 november, 2019, kl 10-12 – US-utskottet 

- 12 mars, 2020, kl 10-12 – AM-utskottet 

- 20 mars, 2020, kl 13-15 – US-utskottet 

- 4 juni, 2020, kl 10-12 – AM-utskottet 

- 12 juni, 2020, kl 10-12 – US-utskottet 

- 24 september, 2020, kl 9-12 - RALV 

 

 

 

Vid protokollet:  

 

Anna-Karin Huggare 

 

 

 

 

 

 

Eino Örnfeldt   Magnus Gustavsson 

Ordförande   Justerare 


