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Inledning 

Arbetsmiljöarbetet vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och 

tyska följer Stockholms universitets arbetsmiljö- och lika villkorspolicy gällande 

arbetsmiljölagstiftning samt riktlinjer som har antagits av universitetets rektor.  

Lika villkor utgör en del av arbetsmiljöarbetet. Institutionen följer Stockholms universitets 

policy för lika rättigheter och möjligheter, policy mot sexuella trakasserier och policy mot 

trakasserier enligt diskrimineringslagen. 

Nedan återges först arbetsmiljö- och lika villkorspolicyn för Stockholms universitet och 

senare den lokala tillämpningen av dessa vid institutionen. 
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Lagstiftning 

De externt styrande dokument som reglerar universitetets arbetsmiljöarbete och 

likabehandlingsarbete är 

• arbetsmiljölagen (AML), 

• arbetsmiljöförordningen (AMF), 

• AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete samt andra tillämpliga föreskrifter 

(AFS) från Arbetsmiljöverket som berör resp. institution/avdelning, 

• diskrimineringslagen (SFS 2008:567), 

• riktlinjer för arbetsmiljöarbetet på institutioner och enheter. 

 

Arbetsmiljö- och lika villkorspolicy för Stockholms universitet 

Dnr SU FV-1.1.2-3914-19. Rektorsbeslut 2019-11-21.  

Stockholms universitet ska erbjuda goda villkor och möjligheter för medarbetare och 

studenter. Arbets- och studiemiljön ska tillvarata de resurser som medarbetare och studenter 

med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför universitetet. Alla ska bemöta 

varandra på ett respektfullt sätt och på Stockholms universitet råder en nolltolerans mot 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 

Arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid Stockholms universitet ska ha ett förebyggande fokus 

och alla medarbetare och studenter ska gemensamt ta ansvar för universitetets strävan att 

ständigt förbättra arbets- och studiemiljön. Vi utgör varandras arbetsmiljö och alla 

medarbetare och studenter ansvarar för att aktivt bidra till en god fysisk, organisatorisk och 

social arbetsmiljö. 

Ansvar 

Varje chef, medarbetare och student förväntas ta ett personligt ansvar för den gemensamma 

arbets- och studiemiljön samt bidra till ett positivt arbetsklimat. 
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Rektor är ytterst ansvarig för att reglerna i Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen 

efterföljs. För att kunna säkerställa detta har rektor fördelat arbetsuppgifter gällande 

arbetsmiljö och lika villkor till vicerektorerna/dekanerna/universitetsdirektören, som i sin tur 

fördelat vidare arbetsuppgifter till prefekter/motsvarande. 

Prefekt/motsvarande kan välja att fördela vidare arbetsuppgifter till andra chefer på sin 

institution/motsvarande. Alla medarbetare och studenter vid Stockholms universitet har en 

skyldighet att följa de lagar och föreskrifter som finns inom arbetsmiljö- och 

diskrimineringsområdet, samt att följa de policyer, regler och riktlinjer/motsvarande som 

arbetsgivaren/utbildningsanordnaren beslutat om. 

Fyra hörnstenar 

Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete blir det möjligt att upptäcka 

missförhållanden på arbetsplatsen och åtgärda dem, förebygga negativa följder av arbetet 

(såsom stress och sjukdom), skapa goda arbetsförhållanden, öka trivsel och engagemang, 

uppnå bättre kvalitet, skapa större ordning och reda.  

Det lokala systematiska arbetet för en bättre arbetsmiljö och lika villkor ska bygga på fyra 

grundstenar: 

• undersökning av arbetsförhållanden; 

• bedömning av risker; 

• genomförande av åtgärder samt 

• uppföljning av resultatet. 
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Lokal tillämpning av Stockholms universitets riktlinjer vid Institutionen för 

slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska 

Undersökning av arbetsförhållandena 

Sedan mars 2020 råder det ett förändrat läge på Stockholms universitet till följd av 

smittspridningen av coronaviruset covid-19. Även 2021 har stora delar av verksamheten på 

campus begränsats eller flyttats online.  

Hösten 2021 hade både FHM och universitetsledningen öppnat upp för att undervisning ska 

kunna bedrivas på plats. Institutionen höll dock fast vid distansundervisning under hela 

höstterminen. Öppningen betydde dock lite större flexibilitet för att kunna ha vissa aktiviteter 

som mindre möten och även en personallunch på plats. Planen att börja undervisa på campus 

igen efter jul och att gradvis återvända till arbetsplatsen har dock skjutits upp än en gång pga 

av det förvärrade smittläget vid årsskiftet. 

Den lokala riskbedömning som genomfördes förra året följdes upp och uppdaterades 

ytterligare två gånger vid RALV-möten 16 juni och 4 oktober 2021. För arbetsmiljörisker med 

medel- eller högrisk togs förslag på åtgärder fram och ansvariga utsågs. En ny riskbedömning 

med fokus på den stegvisa återgången till arbetsplatsen påbörjades hösten 2021. 

Medarbetarsamtal med anställda genomfördes under våren och hösten 2021. Medarbetarna 

fick välja själva om de ville träffas via Zoom eller ha ett promenadmöte. Både den lokala 

riskbedömningen med anledning av corona och samtalen ligger till grund för en bedömning av 

risker samt för åtgärderna nedan.  

Flera av årets personalmöten under 2021 ägnade sig åt arbetsförhållanden inte bara, men 

särskilt under pandemin. På personalmötet den 16 februari pratade organisationspedagogen 

Susanne Andersson om ”Det goda mötet”, följt av diskussioner om vad en god möteskultur 

kan innebära. På personalmötet den 16 april diskuterades hybridundervisning tillsammans 

med Stefan Karlsson, IKT-pedagog från CEUL och personalmötet den 9 juni ägnades åt 

gruppdiskussioner om hur vi bäst kan planera för återgång till campus. 
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I samband med årets sista personalmöte den 17 december 2021 fick medarbetarna diskutera 

och ge förslag på åtgärder till handlingsplanen för arbetsmiljö- och lika villkor för 2022. 

 

En skyddsrond genomförs normalt sett regelbundet av skyddsombuden/arbetsmiljöombuden 

och prefekten. Inspektion av institutionens gemensamma ytor (som brukar genomföras en 

gång i kvartalet av institutionens skyddsombud) ställdes dock in under 2021 och det är i 

dagsläget osäkert om nästa skyddsrond som planeras för vårterminen 2022 kommer att kunna 

genomföras. Nästa inspektion genomförs så snart situationen med pandemin tillåter. 

 

Bedömning av risker 

Arbetet med att upptäcka arbetsmiljörisker pågår ständigt. Ytterst ansvarig för arbetsmiljön är 

prefekten. Institutionen har utvecklat goda rutiner för att kunna identifiera arbetsmiljörisker i 

tid även under den rådande situationen under pandemin. Dokumentet Lokal riskbedömning 

med anledning av corona uppdateras kontinuerligt. 

En riskanalys med anledning av införande av nytt ekonomisystem gjordes på RALV-mötet 

den 4 oktober 2021. Risker som togs upp var bland annat ökad arbetsbelastning för TA-

personal på grund av nya arbetssätt och flera stora förändringar samtidigt.  

En särskild riskbedömning med fokus på den stegvisa återgången till arbetsplatsen 

diskuterades på RALV-mötet den 8 december 2021. Risker som togs upp och diskuterades 

under RALV-mötet samt personalmötet den 9 juni var bland annat: ökad arbetsbelastning i 

och med införandet av hybridundervisning, lärarnas oro inför undervisning av ovaccinerade 

studenter, ökad arbetsbelastning hos forskare och doktorander när alla projekt som skjutits 

upp ska tas upp igen. 
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Åtgärder 

Allmänt/Beredning 

Prefekten ansvarar för arbetsmiljöarbetet men får stöd av det lokala rådet för arbetsmiljö och 

lika villkor samt skyddsombuden för att driva detta arbete. Prefekten delegerar olika uppgifter 

i gruppen såsom det anges i SU:s fördelningsblanketter. Det lokala RALV träffas regelbundet 

för att diskutera arbetsmiljön och förbättringsmöjligheter. Prefekten och ordförande i det 

lokala RALV utarbetar förslag till handlingsplan för arbetsmiljöarbetet och arbetet för lika 

villkor vid institutionen samt till arbetsmiljöförbättrande insatser som skyddsombuden och 

representanter i det lokala RALV sedan tar ställning till. Förslagen till de aktiva åtgärderna 

berör frågor inom följande områden: 

• det organisatoriska området; 

• det psykosociala området; 

• de anställdas arbetsmiljö; 

• studenternas arbetsmiljö; 

• den fysiska arbetsmiljön. 

 

Pågående arbete 

Ett kontinuerligt arbete för ökad trivsel och bättre psykosocial miljö pågår vid institutionen. 

Frågor med fokus på psykosociala miljön har diskuterats under personalmöten den 16 

februari, 9 juni och 17 december. På personalmötet den 16 februari pratade 

organisationspedagogen Susanne Andersson om ”Det goda mötet”, följt av diskussioner om 

vad en god möteskultur kan innebära. Frågor om fysisk och psykosocial belastning i samband 

med både pandemin och ett stegvis återgång till arbetsplatsen diskuterades på personalmötet 

den 9 juni och den 17 december 2021. Framför allt för doktoranderna identifierades en svår 

situation när de saknar möjligheten att träffas fysiskt. SU:s medarbetarundersökning om 
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doktorandernas arbetssituation förstärker det intrycket och diskuterades under RALV-mötet 

den 8 december. 

De gemensamma friskvårdsaktiviteterna har inte kunnat utföras i samma utsträckning som 

tidigare på grund av den rådande situationen, men promenader har regelbundet kunnat 

genomföras och meditation har ägt rum varje måndag i digital form. 

Samverkan och dialogen mellan institutionen och studentkåren om studenternas arbetsmiljö 

påverkades av pandemin, då studentrådet upplöstes och studenterna inte finns på plats. Just nu 

håller ett nytt studentråd på att ta form. Information till studenterna på introduktionsmöten och 

info i välkomstbrev till alla studenter har dock etablerats vid alla avdelningar och fungerar 

bra. 

För att tillgodose att ett likabehandlingsperspektiv genomsyrar institutionens undervisning och 

forskarutbildning diskuteras kurslitteraturen löpande på studierektorsmöten dit 

studentrepresentanter bjuds in. På personalmötet den 12 november var detta dessutom ett tema 

i och med att Frida Beckman och Thomas Götselius från Institutionen för kultur och estetik 

förmedlade insikter från sitt arbete med genus- och likabehandlingsperspektiv på 

kurslitteratur. I anslutning till detta diskuterades vårt eget pågående arbete med 

likabehandlingsperspektiv inom undervisning och forskarutbildning.  
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Mål 1: Ökad trivsel på arbetet med fokus på arbetsbelastning, återhämtning och balans.  

Åtgärder för att nå målet:  

• Lunchseminarier om arbetsstruktur och tidsplanering (time management)  

• Regelbundna lunchpromenader, meditation och gemensamma friskvårdsaktiviteter 

• Fortsatt tät dialog om schemaläggning mellan lärare och administratörer 

• Pedagogisk workshop om hållbar bemanning inom ramen för ett personalmöte 

 

Ansvariga personer: prefekten, ordförande i det lokala RALV, studierektorer. 

Slutdatum: 31 december 2022 

 

Mål 2: Uppföljning av arbetsmiljö och lika villkor under återgång till arbetsplatsen 

Åtgärder för att nå målet:  

• Fortsatt teknisk support i samband med distans- och hybridundervisning 

• Riskbedömning med fokus på den stegvisa återgången till arbetsplatsen  
 

Ansvarig person: prefekten, ordförande i det lokala RALV, studierektorer, Athena-ansvarig 

 
 
 

Mål 3: Tillgodose att likabehandlingsperspektiv genomsyrar institutionens undervisning 

och forskarutbildningen 

Åtgärder för att nå målet:  

• Fortsatt löpande genomsyn av kurslitteratur och undervisningsmaterial ur ett 

likabehandlingsperspektiv 
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• Erfarenhetsutbyte om implementering av likabehandlingsperspektiv med andra 

språkinstitutioner och studiebevakarna 

• Ökat fokus på likabehandlingsperspektiv inom forskarutbildning vad gäller 

kursinnehåll- och litteratur  

• Ökad återkoppling från studenter via kursforum eller via kursutvärderingarna på 

kurslitteratur och material 

Ansvarig person: prefekten, studierektorerna  

Slutdatum: 31 december 2022 

 

Mål 4: Utvärdering och förbättring av studenternas och doktorandernas arbetsmiljö 

Åtgärder för att nå målet:  

• Fortsatt samarbete mellan institutionen och studentkåren gällande studentinformation 

och studentrepresentation i det lokala RALV och institutionens andra beslutande och 

beredande organ. 

• Information till institutionens inresande Erasmusstudenter om gemensamma 

aktiviteter.  

• Studenterna informeras vid terminens informationsmöte om var de hittar information 

gällande säkerhet, hälsa och trakasserier.  

• Utvärdering av studenternas arbetsmiljö med utgångspunkt i CeULs enkät 

• Uppföljning av medarbetarenkäten för doktoranderna t ex i form av en workshop. 

• använda kursrapporter för att kartlägga och utvärdera studenternas arbetsmiljö 

Ansvarig person: prefekten, ordförande i det lokala RALV, Erasmuskoordinator, 

studierektorer, koordinerande studievägledare, studierektor på forskarutbildningen 

Slutdatum: 31 december 2022 
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BILAGA 1 

Uppföljning av förra årets aktiva åtgärder (2021) 

Mål 1 (2021): Ökad trivsel på arbetet med fokus på arbetsbelastning, återhämtning och 

balans 

Åtgärder för att nå målet:  

• Föreläsning om goda mötesstrukturer inom akademin med Susanne Andersson den 16 

februari 2021 

• Diskussion om åtgärder till handlingsplanen för arbetsmiljö- och lika villkor för 2022 

på personalmötet den 17 december 2021 

 

Övriga punkter tas med i handlingsplanen för 2022. 

Ansvariga personer: prefekten, ordförande i det lokala RALV  

 

Mål 2 (2021): Tillgodose att likabehandlingsperspektiv genomsyrar institutionens 

undervisning och forskarutbildningen 

Åtgärder för att nå målet:  

• Kurslitteraturen diskuterades löpande på studierektorsmöten och studentrepresentanter 

bjöds in 

• Erfarenhetsutbyte och föreläsning om arbetet med genus- och 

likabehandlingsperspektiv på kurslitteratur med Frida Beckman och Thomas 

Götselius (IKE), där diskuterades även framgångsrika exempel 

 

Övriga punkter tas med i handlingsplanen för 2022. 

Ansvariga personer: prefekten, studierektorerna. 
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Mål 3 (2021): Kartläggning och utvärdering av studenternas arbetsmiljö 

Åtgärder för att nå målet:  

• Institutionen har delar av året haft ett fungerande studentråd och studentrepresentation 

i styrelsen 

• Virtuella ”kafferum” via Zoom skapades för studenter för att minska social isolering 

Övriga punkter tas med i handlingsplanen för 2022. 

Ansvariga personer: prefekten, ordförande i det lokala RALV, Erasmuskoordinator, 

studierektorer, koordinerande studievägledare 

 

Mål 4 (2021): Genomlysning och uppföljning av arbetsmiljö och arbetsvillkor under 

pandemin 

Åtgärder för att nå målet:  

• Virtuella ”lunchrum” för anställda via Zoom för att minska social isolering 

• Samarbete i mindre grupper om hur man kan reglera sin arbetstid och arbetsbörda för 

att minska arbetsbelastning 

• Information om centralt stöd gällande digitala examinationsformer 

• Pedagogiska lunchseminarier med fokus på distansundervisning samt en föreläsning 

om hur man utvecklar undervisning online med digitala verktyg (personalmötet 16 

april pratade Stefan Karlsson, IKT-pedagog från CEUL om hybridundervisning) 

• Förbättrad teknisk support och utrustning för hybridundervisning vid institutionen 

• Diskussion om stegvis återgång till campus på personalmötet den 9 juni 

• Diskussion om ökad arbetsbelastning på personalmötet 17 december 

 

Övriga punkter tas med i handlingsplanen för 2022. 

Ansvarig person: prefekten, ordförande i det lokala RALV, studierektorer, Athena-ansvarig, 

pedagogisk ambassadör 


