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Mötesanteckningar: Arbetsmiljö- och likavillkorsgruppen 

 

Plats:  Blåsenhus, rum 14:213 

Tid:  Tisdagen den 12 april 2022, kl. 13.15 – 15.00 

 

Närvarande: Marie Karlsson Ordförande, bitr. prefekt 

   Jonas Risberg  Studierektor 

   Anne-Sofie Nyström Likavillkorsombud 

Håkan Forsberg Skyddsombud lärarkategori 

    Caroline Lidström Skyddsombud lärarkategori 

   Astrid Collsiöö Doktorandrepresentant 

   Frida Hörnsten  Studentrepresentant Sektion Lära 

Eva Rosendal Jansson Adjungerad HR-generalist 

  

Frånvarande: Elin Löfgren  Skyddsombud T/A-personal 

Felicia Lööke Studentrepresentant Sektion Lära 

(suppleant) 

    

 

§ 1 Mötesanteckningar från föregående möte 

Inga korrigeringar. Läggs till handlingarna. 

 

 

§ 2 OSA-enkäten – sammanställning och vidare hantering (bilaga 

utsänd senare) 

Enkäten stängde i torsdags, 75% svarsfrekvens, och AL-gruppen har fått 

se en första sammanställning av resultatet. Den gås igenom för att ringa 

in vilka områden som den fortsatta analysen behöver fokusera på. 

Därefter kan svaren brytas ned på olika sätt. 

 

Punkter som utses för vidare behandling: 

 

8. Krav i arbetet 

d. Förekommer starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter eller 

arbetssituationer i ditt arbete? Titta särskilt på yrkeskategorier. Har det 

hörts något om detta under tidigare medarbetarsamtal? Om sådant 

kommer upp under vårens medarbetarsamtal kan vi titta mer på 

enkätsvaren utifrån det.  

e. Förekommer hot och våld i ditt arbete? 29 personer har varit med om 

det i någon mån. Hög siffra, titta på personalkategorier även på denna. 
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(9. Arbetets organisering. Det nämndes att man skulle kunna jämföra 

svaren om otydliga mål mm på denna fråga med svaren på 8d och se ifall 

det finns något samband.) 

 

10. Handlingsutrymme och kontroll. Ingen av dessa punkter utpekades 

särskilt, men Anne-Sofie var angelägen om att titta närmare på 

åtminstone någon av punkterna för att fånga de stora dragen. 

 

11. Stöd 

e. Hanterar din arbetsgrupp eventuella konflikter/motsättningar på ett 

bra sätt? En stor andel har svarat I viss grad. Kan vara oklart för många 

vad som avses med arbetsgrupp. Ordet skulle behöva bytas ut i en 

kommande enkät till exempelvis i de arbetssituationer du finns. 

 

13. Återhämtning 

c. Har du ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut? Titta 

på yrkeskategorier. 

 

14. Arbetstid 

a. Arbetar du övertid i någon större omfattning? En stor andel gör detta i 

någon mån.  

b och c. Se över dessa frågor till nästa gång. De säger lite samma sak, 

men fråga b är även otydligt ställd. 

 

15. Sociala hälsorisker 

b. Förekommer påfrestande konflikter på din arbetsplats? 30 personer 

svarar i hög eller mycket hög grad. En stor andel svarar att det 

förekommer i någon mån. 

d, e, f. om kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella 

trakasserier kräver analys även om det är relativt få som drabbas. 

 

Alla utpekade frågor kan brytas ned på exempelvis kön, anställningsform 

och personalkategori. Om det framkommer att någon särskild kategori är 

överrepresenterad bland de problematiska svaren kan vi gå vidare och 

studera fler frågor för den personalkategorin. På det sättet kan bilden bli 

klarare vad problemen handlar om. 

 

Marie skickar ut det nedbrutna materialet till AL-gruppen inför nästa 

möte så alla har tid att sätta sig in i det i förväg. 

 

Det påpekas att det vid en presentation av resultatet för hela personalen 

vid EDU är viktigt att lyfta fram även de positiva resultaten.  
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§ 3 Inspektionen av Arbetsmiljöverket med fokus på hur vi arbetar 

förebyggande mot risker för kränkande särbehandling 

(inspektionsmeddelande i bilaga) 

Arbetsmiljöverket har påpekat fyra brister: två som ligger på EDU att 

åtgärda och två som ligger på högre nivå. I juni kommer de tillbaka. 

 

Brist 1 - om uppgiftsfördelning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - 

är åtgärdad av EDU. Studierektorer har fått skriftliga instruktioner som 

även undertecknats av respektive studierektor. 

Brist 4 - om att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

för att identifiera faktorer som kan leda till kränkande särbehandling – 

har också åtgärdats vid EDU i och med OSA-enkätens genomförande. Nu 

återstår att utifrån resultatet bedöma risker för ohälsa samt ange åtgärder i 

en skriftlig handlingsplan. 

 

Brist 2 – om att chefer och arbetsledare ska ha aktuella kunskaper i ämnet 

– åtgärdas nu av UU centralt. 

Brist 3 – om att uppdatera dokument och riktlinjer angående kränkande 

särbehandling - är nu åtgärdad i och med att UU centralt reviderat sitt 

material. 

 

 

§ 4 Medarbetarsamtal – tydligare fokus på lika villkor 

(samtalsunderlag för chefer i bilaga) 

Samtalsunderlaget reviderades i april förra året då det lades det till en 

fråga under rubriken Relationer och samarbete. Den frågan är nu 

omarbetad av Anne-Sofie och kommer att ställas för första gången i vår. 

Frågan lyder: Har du erfarenheter av diskriminering, trakasserier eller 

annan utsatthet på arbetsplatsen? Antingen för egen del eller att andra 

har blivit utsatta? 

 

I år äger medarbetarsamtalet rum i vår, medan lönesamtalet ligger i höst. 

Doktoranderna som inte har något lönesamtal har istället sitt 

medarbetarsamtal i höst. 

 

 

§ 5 Öppet forum i samband med personalkonferens den 27/10 kl. 

10.15-12 (förslag på tema?) 

Öppet forum brukar inte vara så välbesökt och läggs i höst i samband 

med en personalkonferens för att nå fler. Där skulle OSA-enkätens 

resultat kunna behandlas vidare men det ska också ges utrymme för 

deltagarna att ta upp egna frågor/funderingar. 

 

Håkan har ett förslag på tema: Tillgänglighet och 

arbetsbelastning/övertid. Ämnet diskuterades lite, bland annat i relation 

till synen på institutionens lärare som exempel för studenterna inför deras 

kommande yrkesliv. Möjlig gäst vid Öppet forum skulle kunna vara 
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Michael Allvin vid Sociologiska institutionen som skrivit om det flexibla 

arbetslivet. 

 

 

§ 6 Studerande-/doktorandfrågor – Frida och Astrid 

De har ingen fråga de önskar ta upp för tillfället, men de ges utrymme att 

göra det och får veta att deras medverkan är efterfrågad och uppskattad. 

Marie nämner att det vid institutionen arbetas med frågan som tidigare 

kommit upp om kursvärderingarnas tillgängliggörande både för den 

svarande gruppen och för den studentgrupp som kommer följande 

termin/läsår.  

 

 

§ 7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor har kommit in. Anne-Sofie har istället en 

informationspunkt från Likavillkors-utskottet: 

En ny doktorandrepresentant har tillkommit i LV-utskottet, Carolina De 

Barros Vidor, som har ett likavillkorsfokus på sin avhandling. Anne-

Sofie nämner även språkaspekten av lika villkor. Doktorander rekryteras 

från andra länder och talar inte svenska. UU har en språkpolicy och det är 

viktigt att vi på EDU kan erbjuda dem lika villkor. 

 

 

 

 

För anteckningarna 

Trine Wirén 


