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Enligt AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete samt Diskrimineringslagen (2008:567) om aktiva åtgärder1 har arbetsgivaren/utbildningsanordnaren 
ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig och den bör leda till förslag på åtgärder för 
att få bort eller minska riskerna. Kan riskerna inte åtgärdas på en gång ska det skrivas upp i en handlingsplan.  

Institution/enhet ska skicka in detta dokument, ”handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder” tillsammans med verksamhetsplanen 
till fakultetskansli/förvaltning. För att skapa en bra grund för ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) samt arbete med aktiva åtgärder bör följande 
representanter delta: arbetsgivare/utbildningsanordnare, anställda, studenter, arbetsmiljöombud samt företrädare för lika villkor. 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder kan beskrivas som en process i de fyra stegen: undersöka – riskbedöma/analysera – åtgärda och följa upp
  
Undersöka: Samla in information och identifiera risker. 
Riskbedöma/Analysera: Värdera risken utifrån hur allvarlig den är. 
Åtgärda: Föreslå åtgärder, värdera effekten av dem, skapa en handlingsplan och genomför åtgärderna.    
Uppföljning: Kontrollera att åtgärderna har blivit gjorda och utvärdera om de har fått avsedd effekt.  
 
Både fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden ska undersökas utifrån arbetsmiljöaspekter. Buller, belysning, ergonomi och kemiska hälsorisker är 
exempel som påverkar den fysiska arbetsmiljön. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas exempelvis av arbetsorganisation, arbetsinnehåll, 
arbetsbelastning, arbetstider och relationer. 
 
Inom aktiva åtgärder ska arbetsgivaren utifrån diskrimineringsgrunderna se på områdena: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra 
anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling, samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Som 
utbildningsanordnare ska områdena: antagnings- och rekryteringsförfarande, undervisningsformer och organisering av utbildningen, examinationer och 
bedömningar av studenternas prestationer, studiemiljö, och möjligheter att förena studier med föräldraskap. 
 
Förutom de eventuella risker som identifierats kan institutionen/motsvarande även arbeta med utvecklingsområden, dvs mål och åtgärder som bidrar till att 
en god arbetsmiljö bibehålls eller förbättras ytterligare.  
  

                                                             

1 Aktiva åtgärder innebär att institutionen ska förebygga och motverka diskriminering. Arbetet utgår från diskrimineringsgrunderna och innefattar både arbetstagare och studenter (arbetsgivare och 

utbildningsanordnare). 
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Uppföljning och utvärdering av genomförda arbetsmiljö- och aktiva åtgärder som gjorts under året. 

Åtgärder som genomförts   Uppföljning och utvärdering av åtgärderna 
Att inte kunna säkerställa en god arbetsmiljö vid flexibla arbetssätt 
 

 Dialog i enhetschefsgruppen för gemensamma utgångspunkter för 
förvaltningen 
 

 Gemensam utbildning kring ledarskap vid flexibelt arbetssätt ( att leda på 
distans)  

 

 UD har tillsammans med enhetscheferna tagit fram riktlinjer för 
flexibelt arbetssätt inom univeristetsförvaltningen 
 

 Utbildning har genomförst, men önskemål finns på mer utbildning. 
Inriktning: Skapa förutsättningar för chef och medarbetare i miljön 
flexibelt arbetssätt. 

 
Bristande kunskap och avsaknad av konkreta arbetssätt /arbetsformer 
gällande diskriminering, kränkning eller trakasserier 
 

Workshop för chefer om diskrimineringslagens aktiva åtgärder 

Utbildning genomförs oktober 2022. Fokus på systematik aktiva åtgärder. 

Bristande målkvalitet 
 

Förtydliga förvaltningens mål. 

UD har haft dialog med enhetschefer i specifika frågor. 

Risk att diskriminering, kränkning eller trakasserier ej hanteras 
 

Enhetschef tar upp handläggningsordning vid diskriminering, 
trakasserier och kränkningar på ett APT. Detta kan med fördel göras 
systematiskt årligen.  

Vissa enheter har tagit upp detta vid APT eller vid planeringsdagar. Dock bör 
aktiviteten kvarstå.  

 



Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 

 

Dnr: 

 

2022-10-20

 

Undersökning och analys av identifierade risker och hinder som kan leda till diskriminering eller 
arbetsmiljöproblem (underlag till kommande handlingsplan nedan).  

Identifierade risker och hinder Analys av orsaken till dessa risker och hinder 
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Att inte kunna säkerställa en god arbetsmiljö vid flexibla arbetssätt 
exempelvis inom följande områden 

 Lokaler/arbetsplats ej anpassad till nya behov 
 

 
 

 

 Utmaningar i ledarskap 
 

 
 

 
 
 Utmaningar i medarbetarskap 

 
 

 

 

 

 Risk för informationsövertag 

 
 

 Införande av flexibelt arbetssätt gör det svårt att 
kunna leva upp till en god arbetsmiljö vid arbete på 
annan plats och eventuella nya behov på 
arbetsplatsen. Hur skapar vi en arbetsmiljö som 
stöttar en balans av fokus, ostört arbete, snabb 
kontakt, och sociala relationer? 

 
 Ledarskap – hur leder man i den nya situationen vi 

har där medarbetarna inte är på plats samtidigt alla 
dagar. Hur skapa team, kultur  och gemensamma 
plattformar? Hur är det att vara ny chef när vi jobbar 
på det här sättet. Introduktion för nya chefer– hur 
anpassas den efter den nya situationen vi har? 

 
 Medarbetarskap kopplat till det flexibla arbetssättet, 

hur förhålla sig och jobba. Självledarskap. 
Medarbetarskap – hur är man medarbetare i den nya 
situationen vi har. Introduktion för nya medarbetare– 
hur anpassas den efter den nya situationen vi har? 
 

 Dela information, medvetenhet- vad behövs i detta 
nya arbetssätt. Informationsövertag för de 
medarbetare som är mer på jobbet. Exempelvis kan 
det vara mer praktiskt för yngre medarbetare med 
små barn att arbeta i högre utsträckning hemifrån. 

  

 

 

 

 

x 
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Risk för informationsövertag för vissa grupper.  Viktigt 
att chef fångar upp och ser mönster, om ex fritt valt 
att sitta hemma vissa dagar svårt att be någon  
komma in på jobbet mer, men om chef 
uppmärksammar mönster och har dialog med sina 
medarbetare om ev risker 
 
 

Risk för ökad sjuknärvaro hemifrån / eller att medabetaren arbetar trots att 
man egentligen ska vårda sjuka barn 
 

Distansarbete har möjliggjort för medarbetare att arbeta från 
annan plats trots lindriga symptom. Var går gränsen för när 
man arbatar på distans och när medarbetaren ska sjukskriva 
sig? 
Risk att medarbetare arbetarsamtidigt som man tar hand om 
sjuka barn - hur minimera risken att detta blir en kultur? 
Vilktigt med dialog 
 

 x   

Hög arbetsbelastning 
 
  
 

Enheter arbetar enskilt med specifika frågor som egentligen 
berör flera av förvaltningens enheter. Hur hitta former för 
ökat samarbete mellan enheterna (mellanrumsfrågor)? 
  
Bristande kunskap i OSA hos chefer/ledare.  
  
 

  

 x 

 

Risk för omedveten diskriminering  En del i förklaringen i hur vi väljer att rekrytera, hur vi sätter 
de krav vi gör i annonser. Inbyggda strukturella begränsningar 
i ex behovsanakys, kravprofil etc. 

 x  
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Handlingsplan för kommande år. 

Ange prioriterade2 
risker/hinder eller 
utvecklingsområden  

Mål – vad ska uppnås? Åtgärder – vad ska göras för att nå 
målen? 

Ansvarig för åtgärd Klart 
senast 
(datum)  

Lokaler/arbetsplats ej 
anpassad till nya behov 
 

 Principer för 
lokalutnyttjande vid 
Förvaltningen tas 
fram 

 Den riktlinje UD har beslutat för tillfälligt 
arbete på annan plats ska utvärderas 
efter halvårsskiftet 2023. I riktlinjen anges 
att arbetstagare kan arbeta upp till 40 % 
på annan plats än kontoret om 
verksamheten så tillåter. Hemarbete 
innebär att många kontor står outnyttjad 
två dagar varje vecka. I dagsläget är även 
ett flertal enheter trångbodda.  Under 
året ska nya principer för lokalutnyttjande 
utformas.3 

 Lokalförsörjningsenheten 2023 

Gemensam utbildning – 
medarbetarskap och 
ledarskap 
 

 Tydliggöra 
förväntningar på hur 
man är medarbetare 
och kollega i det 
flexibla arbetssättet. 
Tydliggöra det egna 
ansvaret 

 Stärka ledarskapet i 
hur man leder i ett 
flexibelt arbetssätt. 

 Medarbetarskapsutbildning tillsammans 
med Feelgood 

 

 

 

 Ledarskapsutbildning tillsammans med 
Feelgood.  

 HR-specialister 
förvaltningen 

 

 

 

 HR-specialister 
förvaltningen 

Höst 2023 

 

 

 

Vår 2023 

                                                             

2 Välj ut de risker eller utvecklingsområden (från undersökning och analys på föregående sida) ni valt att prioritera detta år 

3 Ingår som aktivitet i Förvaltningens Verkasmhetsplan 2023 
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Säkerställa att alla 
medarbetare får 
samma information. 
Skapa team, kultur 
och gemensamma 
plattformar 
 

 Stärka samarbetet 
inom 
enhetschefsgruppen 

 

 

 

 

 Teambuildning enhetschefer 

 

 

 

 

 Universitetsdirektör 

 

 

 

 

2023 

Arbetsbelastning Minskad belastning för en 
bättre arbetsmiljö och färre 
sjukskrivningar 

Utbildning i OSA (organisatorisk- och 
socialaarbetsmiljö) för de chefer som inte gått 
(vissa redan gjort). Stöd och påminnelser, ex 
verktygslåda-tips. Gärna gemensam utbildning för 
chefer och arbetsmiljöombud.  
 

HR-specialister förvaltningen 2023 

Risk för omedveten 
diskriminering 

Synliggöra och 
problematisera normer som 
skapar homogenitet 

 Genomföra utbildning homogenitetsstick 
med enhetschefer: 
Jämställdhetsmydigheten 
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/ska-
du-jobba-med-
jamstalldhet/homogenitetsstick/) 
 

 Utbildning i mångfaldssäkrad rekrytering  

 Handläggare lika villkor 
 

 

 

 Handläggare lika villkor 

2023 

Kunskap 
gällande diskriminering, 
trakasserier och 
kränkningar. 

Medvetandegöra 
handläggningsordningen och 
sidorna om något händer 
riktade till anställda 

 

Enhetschef tar upp handläggningsordning 
vid diskriminering, trakasserier och kränkningar  
samt sidorna på Aurora ”om något händer” riktade 
mot anställdapå ett APT. Detta kan med 
fördel göras systematiskt årligen 

Respektive enhetschef Årligen 
återkommande 
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Beskriv hur undersökning, riskbedömning/analys, åtgärder och uppföljning har samverkats med arbetstagarorganisationerna / 
studentrepresentanter 
Förvaltningens HR-specialister har genomfört en uppföljning av föregående års handlingsplan och även granskat enheternas handlingsplaner SAM och aktiva åtgärder 
2022 för att se om det finns gemensamma risker att hantera. Samtal har därefter genomförts vid enhetschefsmöte för att belysa Förvaltningen ur fyra olika perspektiv på 
faktorer (onganisatorisk, fysisk, sociala, psykiska faktorer) som påverkar vår arbetsmiljö och vilka risker som enhetschefer, UD och HR-specialister uppmärksammar. Ett 
utkast på handlingsplan har presenterats för HAMO och lika villkors samordnare som har inkommit med synpunkter till versionen som presenterades för enhetscheferna 
2022-10-17 vid enhetschefsmötet. Handlingsplan SAM och aktiva åtgärder har även samverkats vid FSG 2022-10-20 

 

 

 
 


