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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. 

 

Lagstiftning 

De externt styrande dokument som reglerar universitetets arbetsmiljöarbete och 

likabehandlingsarbete är 

 arbetsmiljölagen (AML), 

 arbetsmiljöförordningen (AMF), 
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 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. 

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: 
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 undersökning av arbetsförhållanden; 

 bedömning av risker; 

 genomförande av åtgärder samt 

 uppföljning av resultatet. 

 

Lokal tillämpning av Stockholms universitets riktlinjer vid 

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska 

och tyska 

Undersökning av arbetsförhållandena 

Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

genomförs årligen som en strukturerad arbetsrelaterad dialog mellan närmaste chef och 

medarbetare. År 2022 fick medarbetarna välja om de ville träffas via Zoom eller ha ett möte på 

plats alt. promenadmöte.  

En skyddsrond genomförs regelbundet av skyddsombuden/arbetsmiljöombuden och prefekten 

(senast genomförd 13 juni 2022). Nästa skyddsrond genomförs under vårterminen 2023. 

2022 återgick institutionen delvis till verksamhet på plats efter två år av ett förändrat läge på 

Stockholms universitet till följd av smittspridningen av coronaviruset covid-19. Vid uppstarten 

av vårterminen 2022 behövde planen att gradvis återgå till campusundervisning och till arbete 

på plats skjutas upp pga. det förvärrade smittläget, men den kunde delvis genomföras från och 

med mars 2022. Under höstterminen 2022 återgick en stor del av verksamheten till campus. 

Våra arbetsformer förändrades dock under pandemin: nya regler för arbete hemifrån och på 

plats infördes för T/A-personal och medan en del av undervisningen i ämnena ryska och tyska 

har återgått till campus fortsätter de mindre språkavdelningarna att undervisa på distans. Den 

lokala riskbedömningen med fokus på gradvis återgång till arbetsplatsen som påbörjades hösten 

2021 följdes upp under RALV-mötet den 17 mars. 

Det pågående kriget i Ukraina har påverkat inte bara forskningssamarbeten utan även 

arbetsmiljön på institutionen, bland annat eftersom det har resulterat i merarbete, oro och ökad 

risk för konflikter. Kriget berör inte bara slaviska utan även baltiska avdelningen samt hela 

institutionen. En särskild riskbedömning med anledning av säkerhetsläget på grund av kriget i 

Ukraina genomfördes därför under vårterminen 2022. Riskerna diskuterades under RALV-

mötet den 17 mars och följdes upp vid ett möte den 12 maj 2022. 

Flera av personalmötena under 2022 ägnades åt diskussioner om arbetsförhållanden. På 

personalmötet den 29 mars diskuterades bl.a. hållbar bemanning inom ramen för institutionens 

ekonomiska resurser. Personalmötet den 4 februari ägnades åt pedagogiskt ambassadörskap och 

hantering av plagiat med presentationer av Annelie Gunnerstad (Juridicum) och Christophe 

Premat (Romklass). På höstterminens personalmöte den 11 oktober diskuterades förslag på nya 

mål och aktiviteter till institutionens nya verksamhetsplan. 
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Under hösten 2022 deltog institutionen i en medarbetarundersökning om Arbetsklimat, 

ledarskap och utvecklingssamtal. Undersökningen genomfördes av SU centralt genom ett 

webbaserat verktyg under perioden 24 oktober till 13 november 2022. Undersökningen var 

anonym och resulterade i en svarsfrekvens på över 80 %. Resultaten från medarbetarenkäten 

presenterades i samband med årets sista personalmöte den 9 december och följdes av 

gruppdiskussioner med fokus på åtgärder kring återhämtning och balans på arbetsplatsen.  

 

Både medarbetarsamtalen, resultaten av medarbetarundersökningen samt medarbetarnas 

förslag på åtgärder ligger till grund för en bedömning av risker samt planering av åtgärderna 

nedan. 

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. 

Den särskilda riskbedömningen med fokus på gradvis återgång till arbetsplatsen som påbörjades 

hösten 2021 följdes upp på RALV-mötet den 17 mars 2022. Bland de risker som togs upp var 

ökad arbetsbelastning i och med hybridundervisning och hybridmöten samt ökad 

arbetsbelastning bland forskare och doktorander p.g.a. oförutsedda ändringar i 

forskningsprojekt som påtvingats av pandemins restriktioner. 

En särskild riskbedömning med anledning av säkerhetsläget på grund av kriget i Ukraina 

genomfördes under vårterminen och diskuterades under RALV-möten den 17 mars och 12 maj 

2022. Bland de risker som identifierades fanns bland annat merarbete pga. nya uppdrag 

(expertuttalanden i medier) och utveckling av nya kurser (ukrainska), oro och stress på grund 

av osäkerhet under den rådande situationen, störningar och konflikter i undervisningen samt 

risk för IT-attacker och desinformation. 

 

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; 
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 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 den psykosociala miljön diskuterades under personalmöten den 29 mars 

och 16 december 2022. Den 29 mars lades fokus på bemanning och på hur man kan fördela 

arbetsuppgifter på ett hållbart sätt. 

 

Resultaten från medarbetarundersökningen Arbetsklimat, ledarskap och utvecklingssamtal 

presenterades och diskuterades i samband med personalmötet den 16 december. 

Undersökningen visade ett särskilt behov av åtgärder gällande återhämtning och balans på 

arbetsplatsen.  

 

Frågor om fysisk och psykosocial belastning i samband med en stegvis återgång till 

arbetsplatsen diskuterades på RALV-mötet den 17 mars 2022. Även det förändrade 

säkerhetsläget på grund av kriget i Ukraina bedömdes innebära risker för psykosocial 

belastning, vilket diskuterades under RALV-möten den 17 mars och 12 maj.  

 

De gemensamma sociala friskvårdsaktiviteterna kunde inte utföras i samma utsträckning som 

tidigare på grund av den rådande situationen under vårterminen, men de har delvis återupptagits 

under höstterminen. 

 

Samverkan och dialogen mellan institutionen och studentkåren om studenternas arbetsmiljö 

påverkades av pandemin, då institutionens studentråd upplöstes när studenterna inte fanns på 

plats. Sedan höstterminen 2022 har dock ett nytt studentråd tagit form. Information till 

studenterna på introduktionsmöten och via välkomstbrev vid alla avdelningar fungerar bra. 

 

För att tillgodose att ett likabehandlingsperspektiv genomsyrar institutionens undervisning och 

forskarutbildning diskuteras kurslitteraturen löpande på studierektorsmöten dit 

studentrepresentanter bjuds in. En studentrepresentant deltar regelbundet i institutionsstyrelsens 

sammanträden och förfrågan gällande studentrepresentation vid RALV-möten och 

studierektorsmöten har skickats till institutionens studentråd samt till studentkåren. 

 

Institutionen har bildat en krisledningsgrupp som kommer att ta fram en plan för krisberedskap 

och krishantering. I gruppen ingår prefekten, administrativ chef, biträdande prefekt, två 

skyddsombud och IT-ansvarig.  

 

Under våren 2023 ska medlemmarna i det lokala RALV genomföra en digital utbildning som 

tagits fram av personalavdelningen. Syftet med utbildningen är att ge de lokala råden praktiska 

verktyg och stöd i det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet.  
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Mål 1: Ökad trivsel på arbetet med fokus på arbetsbelastning, återhämtning och balans.  

Åtgärder för att nå målet:  

 Regelbundna lunchpromenader och andra gemensamma friskvårdsaktiviteter 

 Gemensamma sociala aktiviteter på plats 

 Utreda möjligheten att skapa en ”årscykel för lärare och forskare” med årligen 

återkommande aktiviteter 

 Utreda möjligheten att utveckla institutionsgemensamma schabloner för 

arbetstidsberäkning och att bättre synliggöra olika arbetsuppgifter i bemanningsplaner 

 Fortsatt tät dialog om schemaläggning mellan lärare och administratörer och 

studierektorer  

 

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

Slutdatum: 31 december 2023 

 

 

Mål 2: Kartläggning och förbättring av digital arbetsmiljö  

Åtgärder för att nå målet:  

 Fortsatt teknisk support i samband med distans- och hybridundervisning 

 Pedagogiskt lunchseminarium om ”best practice” i Athena samt diskussion om hur 

distans- och hybridundervisning har fungerat 

 Information om regler för digital tillgänglighet  

 Samla på idéer om hur man kan förbättra digital arbetsmiljö (etikett för möten online, 

drop-in tider, kursforum etc) 

 Pedagogiskt seminarium om GPT-chatbot 

 

Ansvarig person: prefekten, ordförande i det lokala RALV, studierektorer, pedagogisk 

ambassadör eller motsvarande 

Slutdatum: 31 december 2023 
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Mål 3: Tillgodose att likabehandlingsperspektiv genomsyrar institutionens verksamhet 

Åtgärder för att nå målet:  

 Fortsatt löpande genomsyn av kurslitteratur och undervisningsmaterial ur ett 

likabehandlingsperspektiv 

 Medarbetarenkät om språk och lika villkor i en svenskspråkig arbetsmiljö  

 Uppföljning av återkoppling från studenter via kursrapporter med fokus på 

likabehandlingsperspektivet 

 Samla på idéer om hur man kan förbättra studenternas digitala arbetsmiljö (etikett för 

möten online, drop-in tider, kursforum etc) 

Ansvarig person: prefekten, studierektorerna, RALV-ordförande 

Slutdatum: 31 december 2023 

 

 

Mål 4: Utvärdering och förbättring av studenternas 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.  

 Använda kursrapporter för att kartlägga och utvärdera studenternas arbetsmiljö 

 

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

studierektorer, koordinerande studievägledare 

Slutdatum: 31 december 2023 
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BILAGA 1 

Uppföljning av förra årets aktiva åtgärder (2022) 

 

Mål 1 (2022): Ökad trivsel på arbetet med fokus på arbetsbelastning, återhämtning och 

balans 

Genomförda åtgärder för att nå målet:  

 Pedagogisk workshop om hållbar bemanning inom ramen för personalmötet 29 mars 

2022. 

 Diskussion om nya mål och aktiviteter till institutionens nya verksamhetsplan 

 Medarbetarundersökning om Arbetsklimat, ledarskap och utvecklingssamtal 24 

oktober till 13 november 2022 samt diskussion under personalmötet 16 december 2022. 

 Särskild riskbedömning med anledning av säkerhetsläget på grund av kriget i Ukraina 

VT22 

 Påbörjat arbete med att bättre synliggöra olika arbetsuppgifter i bemanningsplanerna 

Övriga punkter tas med i handlingsplanen för 2023. 

 

Mål 2 (2022): Uppföljning av arbetsmiljö och lika villkor under återgång till 

arbetsplatsen 

Genomförda åtgärder för att nå målet:  

 Kontinuerligt teknisk support i samband med distans- och hybridundervisning 

 Riskbedömning med fokus på den stegvisa återgången till arbetsplatsen  

 

Mål 3: Tillgodose att likabehandlingsperspektiv genomsyrar institutionens undervisning 

och forskarutbildningen 

Genomförda åtgärder för att nå målet:  

 Kurslitteraturen diskuterades löpande på studierektorsmöten och studentrepresentanter 

bjöds in 

Övriga punkter tas med i handlingsplanen för 2023. 
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Mål 4: Utvärdering och förbättring av studenternas och doktorandernas arbetsmiljö 

Genomförda åtgärder för att nå målet:  

 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.  

 Uppföljning av medarbetarenkäten för doktoranderna i form av workshopen ”Varför 

blir doktorander inte klara i tid?” den 23 maj 2022 med Ludmila Pöppel och Natasha 

Ringblom  

Övriga punkter tas med i handlingsplanen för 2023. 

 


