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Liten lathund för studentarbetsmiljöombud (SAMO) 
och deras studentkårer 
 

        
    
Vadå arbetsmiljö? 
Enligt arbetsmiljölagen är allt som kan påverka människan i arbetet en del av 
arbetsmiljön. 
 
Fysisk arbetsmiljö 
◊ Lokaler - föreläsningssalar, grupprum, datorsalar, laboratorier, verkstäder och 
studentutrymmen 

◊ Utrustning 
◊ Arbetsställningar 
◊ Pauser och raster 
◊ Ljudmiljö 
◊ Belysning 
◊ Ventilation 
◊ Temperatur 
◊ Kemiska hälsorisker 
◊ Bildskärmsarbete 
◊ Brandskydd 
 
Psykosocial arbetsmiljö 
◊ Studiernas organisation, innehåll och upplägg 
Inflytande & personlig utveckling 

◊ Samarbetsformer 
Möjlighet till kontakt och grupprocesser 

◊ Krav, kontroll och stöd 
Stress 

◊ Normer 
Informella strukturer och roller, mobbing och trakasserier och diskriminering 

 

Arbetsmiljö för studenter är ett begrepp som innefattar 
såväl vår fysiska som psykosociala studiearbetsmiljö. Vi 
studenter befinner oss under våra studier i en särskild 
miljö som påverkar hur vi mår och hur vi lyckas med vår 
utbildning. Det är självklart att vår arbetsmiljö – 
studiemiljö - ska ges samma vikt som en arbetstagares. Det 
är vi studenter som måste uppmärksamma vår arbetsmiljö 
och vi måste våga ställa krav. För att detta ska vara möjligt 
är det bra att förstå vad arbetsmiljö innebär, hur 
arbetsmiljö regleras och vem som ansvarar för att de lagar 
som reglerar arbetsmiljön uppfylls. Genom ökad kunskap 
och medvetenhet om arbetsmiljöfrågor och en förtydligad 
struktur för studentinflytande kan en god arbetsmiljö 
uppnås. 
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Därför arbetsmiljö 
Det finns ett omfattande regelverk för studenternas arbetsmiljö. 
De viktigaste regelverken är: 
    
◊    Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 
Arbetsmiljölagen är en allmän övergripande ramlag som innehåller de 
grundläggande bestämmelserna för allt arbetsmiljöarbete och dess 
organisation. Det finns några få undantag där lagen inte gäller för studenter, 
men en aktuell statlig utredning föreslår att dessa undantag ska slopas. 
Arbetsmiljölagen säger att ”den som genomgår utbildning ska likställas med 
arbetstagare”. Studiemiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till 
studiernas natur. Studiemiljön ska anpassas till människans individuella 
fysiska och psykiska förutsättningar och inte tvärtom. Universitetet ska vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att studenterna blir utsatta för 
ohälsa eller olycksfall. Studenter får utse studentarbetsmiljöombud men 
arbetsmiljölagen ger inga riktlinjer för hur dessa ska arbeta. Det finns idag 
ingen nationell eller central reglering av detta. 

◊    Arbetsmiljöförordningen SFS 1977:1166 
◊    Föreskrifter från arbetsmiljöverket:  
särskilt Systematiskt arbetsmiljöarbete 

◊    Handlingsplaner på universitet och fakultetsnämnder 
◊    Högskolelagen SFS 1992:1434 
”Studenter har rätt att utöva inflytande över utbildningen i högskolorna” 

◊ Högskoleförordningen SFS 1993:100 
◊ Likabehandlingslagen SFS 2001:1286 
Likabehandlingslagen syftar till att främja lika rättigheter för studenter och 
sökande till högskolan och till att motverka diskriminering på grund av 
könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning och funktionshinder. Likabehandlingslagen ålägger 
högskolorna att bedriva ett planlagt och förebyggande arbete för att förhindra 
att studenter diskrimineras, trakasseras eller kränks och att ingripa och vidta 
åtgärder om det framkommer att trakasserier eller kränkningar förekommer.  
 
 

 
 

Kort och gott   
◊ Den som genomgår utbildning ska 
likställas med arbetstagare 

◊ Studenter får utse 
studentarbetsmiljöombud  

◊ Studenter har rätt att utöva 
inflytande över utbildningen i 
högskolorna 

◊ Likabehandlingslagen syftar till att 
främja lika rättigheter för studenter 
och sökande till högskolan och till 
att motverka diskriminering  
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Så arbetsmiljö 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Systematiskt arbetsmiljöarbete är obligatoriskt på varje arbetsplats enligt 
Arbetsmiljölagen. Det handlar dels om att förebygga, dels om att skapa rutiner 
kring arbetsmiljöarbetet. Det krävs att både psykosociala och fysiska 
förhållanden ska uppmärksammas och tas hänsyn till, samt att systematiskt fatta 
beslut som tar hänsyn till allas hälsa. 
 
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär 
◊ Att i dagligt arbete uppmärksamma och ta hänsyn till både psykosociala och 
fysiska arbetsmiljöförhållanden 

◊ Att i dagligt arbete fatta beslut och genomföra åtgärder så att studenter inte far 
illa 

◊ Att arbetsmiljöarbetet även omfattar exempelvis transporter under studiernas 
utförande 

◊ Att arbetsmiljöarbetet även bedrivs när det sker förändringar i verksamheten 
 
Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet inte begränsas till studiemiljön för 
huvuddelen av studenterna utan även omfattar förhållanden som kanske bara 
berör en eller några få. Många olika beslut som fattas i verksamheten påverkar 
studenternas arbetsmiljö även om det inte är uppenbart vid en första anblick. 
Följderna för studiemiljön behöver därför bedömas och beaktas innan besluten 
fattas. En kurs kan till exempel inte planeras utan att hänsyn tas till 
studiemiljöfrågor. 
 
Vem gör vad? 
Rektor har huvudansvaret. Rektor har fördelat uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till dekaner, prefekter och avdelningschefer eller 
motsvarande, som får ansvar för att det finns goda förutsättningar för 
systematiskt arbetsmiljöarbete.  Ofta är det alltså prefekter eller motsvarande 
med arbetsledande roller i den lokala miljön som får ansvaret för det konkreta 
arbetsmiljöarbetet. Studenter och anställda deltar i arbetsmiljöarbetet genom att 
lämna synpunkter och de som utses till arbetsmiljöombud (AMO) och 
studentarbetsmiljöombud (SAMO) ska vara med vid planering och undersökning 
av arbetsmiljön. 
 

 

Vem gör vad? 
 

Rektor 
 

Dekaner 
 

Prefekter/motsvarande 
 

----------------------------------------------- 
 

+ AMO               + SAMO 
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Studiemiljö för studenter, av studenter 
Att organisera studentkårens studiemiljöarbete 
Utgångspunkten i studentkårens studiemiljöarbete måste ligga i att studiemiljön 
är universitetets ansvar - studenterna och studentkåren ska DELTA. Bedriver 
universitetet inget systematiskt arbetsmiljöarbete för anställda och studenter så 
bryter de mot lagen. Som studentkår bör man känna till hur universitet 
organiserar och ska organisera sitt systematiska arbetsmiljöarbete.  

  
 
Studentkårens högsta beslutande organ bör ta fram ett åsiktsprogram för 
studiemiljöfrågor.  De studentarbetsmiljöombud, SAMO, som utses har en 
nyckelroll i studentkårens studiemiljöarbete. Studentkåren bör ta ansvar för att 
SAMOsarnas arbete samordnas, genom att skapa ett nätverk där dessa kan hålla 
kontakt och träffas regelbundet. Man måste se till att SAMOsarnas arbete blir en 
del av studentkårens verksamhet, och att kommunikationen mellan SAMOs och 
till exempel studentkårens styrelse fungerar väl. Att som studentkår samla på sig 
synpunkter och frågor kring studiemiljön och eventuella svar och åtgärder är 
viktigt för kontinuiteten i studiemiljöarbetet. Vem som gör detta och hur det ska 
göras bestämmer man tillsammans inom studentkåren. 
    
    
Vad gör en SAMO? 
Studentarbetsmiljöombuden – SAMO - syftar till att förbättra det lokala 
studiemiljöarbetet för studenter vid Göteborgs universitet. Det är vid 
institutionerna som den mest studentnära verksamheten drivs, så också 
arbetsmiljöarbetet. Visionen är därför att det ska finnas en SAMO vid varje 
institution, utbildning eller program och att dennas inflytande på verksamheten 
ska ha genomslagskraft. Tanken är att SAMO ska utses av och arbeta tillsammans 
med sin studentkår och den/dem som ansvarar för arbetsmiljöfrågor där, och 
man ska ha ett gott samarbete med institutionens prefekt/motsvarande och 
arbetsmiljöombud. 
 
Som SAMO företräder man sina studiekamrater i studiemiljöfrågor – man är ett 
språkrör. På så sätt medverkar man aktivt i arbetet att förbättra arbetsmiljön vid 
Göteborgs universitet. En SAMO kan samarbeta med exempelvis lärare, prefekt 
och de arbetsmiljöombud som väljs bland de anställda samt studentkåren med 
dess ämnesgrupper, sektioner och programföreningar eller motsvarande. 
 
Som SAMO ska man knyta kontakt med arbetsmiljöombudet och prefekten eller 
motsvarande på sin institution för att kunna lämna synpunkter till dessa och 
samarbeta med dessa i arbetsmiljöfrågor i den studentnära verksamheten. 

Det mest grundläggande i arbetsmiljöarbetet för 
studentkårerna består i att utse studentrepresentanter i 
universitetets arbetsmiljökommittéer, att utse 
studentarbetsmiljöombud, SAMO, att kontrollera att 
institutionen tillhandahåller information om vem som är 
ansvarig för studenters studiemiljö och var man vänder sig 
med frågor och synpunkter på till exempel webb och 
anslagstavlor och vara med och skriva handlingsplaner för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som studentkår bör 
man informera sina medlemmar om ansvarsförhållanden 
inom arbetsmiljön, tillgången till studenthälsovård och 
arbetsskadeförsäkring. 



Sida 5/11 

Göteborgs universitets studentkårer | Box 133 | 405 30 Göteborg 
www.gus.gu.se | info@gus.gu.se | 031-786 56 40 

Samarbetet handlar först och främst om att föra fram studenternas synpunkter. 
Hur man gör detta bestämmer SAMO tillsammans med de man har kontakt med. 
Man kan maila regelbundet, höras över telefon eller träffas vid tillfälle. Allra helst 
ska SAMO vara aktiv studentrepresentant i den lokala arbetsmiljökommittén på 
fakulteten. 
 
Som SAMO ingår man i ett nätverk av SAMOsar som träffas för utbildningar, 
erfarenhetsutbyte och förslag på samarbetsprojekt. Som SAMO deltar man i de 
utbildningar som erbjuds och i arbetet med att utveckla dessa. Som en del av 
samarbetet i nätverket ska SAMO skriva en skriftlig rapport efter terminens slut 
där man beskriver vad man har arbetat med som SAMO och vad man har uträttat. 
Denna rapport ska man som SAMO skicka till sin studentkår och till GUS SAMO-
ansvariga. 
 
SAMO bör aktivt delta i arbetsmiljöverksamheten på sin institution genom att 
observera, kanalisera och samarbeta kring eventuella arbetsmiljöproblem som 
upptäckts. En del av detta arbete kan ligga i att kontrollera att institutionen 
informerar studenter om arbetsmiljöverksamheten och att institutionen 
synliggör studenterna i arbetsmiljöarbetet. SAMO bör delta i det dagliga 
skyddsarbetet genom att komma med synpunkter, gå med på arbetsmiljöronder 
och gå på möten med andra SAMO. 
 
Studentkårens SAMO ska inbjudas att delta i de arbetsmiljöronder som ska 
genomföras på institutionen två gånger om året. Arbetsgivaren har ansvar för 
ronderna. På arbetsmiljöronderna ska protokoll föras, vilka ska ligga som 
underlag för institutionens handlingsplan. Som SAMO flaggar man genom sina 
synpunkter för behövliga åtgärder i studiemiljön, utan att för den skull ha ansvar 
för åtgärder. 
 
Som SAMO är det bra att hålla kontakt med lokalvårdspersonalen.  Lokalvården 
vid universitetet är organiserat i enheter som leds av en enhetschef och delas in i 
områden. Varje område har en lokalvårdsintendent (arbetsledare) som ansvarar 
för kundkontakter och personal. 
 
Den som är verksamhetsansvarig för SAMO-verksamheten på GUS kan hjälpa till 
med det mesta. Huvuduppgifterna för den verksamhetsansvariga på GUS är att 
planera och ordna med arbetsmiljöutbildningar för studenter, samla till 
nätverksträffar för SAMOs och samla studentkårernas och SAMOsarnas 
synpunkter för att kunna lyfta dessa på universitetsgemensam nivå. 
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Checklista för arbetsmiljöronder kring fysisk arbetsmiljö 
med studentperspektiv och med fokus på studenttäta miljöer 
 
Inför arbetsmiljöronden 
◊ Arbetsmiljöronden bör anslås, med kontaktuppgifter till den man kan vända 
sig till med synpunkter på den fysiska arbetsmiljön  

◊ Ta reda på syftet med arbetsmiljöronden och vilken inriktning den har – är den 
generell eller specifik, det vill säga, ska ni titta över flera olika slags utrymmen, 
eller ska ni se över datorsalarna till exempel? 

◊ Ta reda på vilka som ska vara med på ronden – en arbetsmiljöansvarig och ett 
arbetsmiljöombud ska alltid vara med.  

◊ Ta reda på vilken tid på dagen ronden ska göras – kommer det att vara några 
studenter i lokalerna vid den tiden på dagen? Kan man ha en del av ronden på 
förmiddagen, och en på eftermiddagen, till exempel? Det gäller dock att ronden 
inte stör undervisning.  

◊ Tänk igenom vilka utrymmen studenterna använder och föreslå innan ronden 
att ni ska besöka dessa.  

◊ Fråga de ansvariga om det finns en checklista för arbetsmiljöronder som du 
kan få titta på innan det är dags för rond. Om det inte finns, tipsa dem om 
checklistor som finns på webben. Se till att alla har en checklista att föra 
anteckningar på under ronden.  

◊ Samla på dig synpunkter om de lokaler studenter använder, från kursare till 
exempel. Kolla om det finns anteckningar sparade från studenter som har varit 
med på tidigare arbetsmiljöronder.  

◊ Kolla på aktuella föreskrifter kring arbetsmiljö på GU:s hemsida innan ronden, 
om du vill.  

◊ Ta med ett måttband 
 
Tillgången till information är A och O när det gäller arbetsmiljö. 
 
Arbetslokaler, exempelvis metodrum, grupprum och föreläsningssalar och 
datorsalar samt uppehållsutrymmen/pausutrymmen som matsal/lunchrum, 
korridorer och toaletter 
 
◊ Platstillgång 
Hur brukar det vara, får alla som behöver plats i lokalen vid olika tillfällen på 
dagen? Finns det tillräckligt många sittplatser och skrivytor?  

 
◊ Tillgänglighet 
Är lokalerna tillgängliga? Är det ordentligt skyltat? Finns det höga trösklar 
eller många trappor utan tillgång till hiss?  

 
◊ Säkerhet 
Vilka olycksrisker finns det i lokalerna, med tanke på lokalernas utformning, 
möbler och utrustning? Finns det information om hur man hanterar 
utrustningen i lokalen?  

 
◊ Klädförvaring 
Finns det möjlighet att hänga av sig ytterkläder och väskor, eller ombyten i 
samband med till exempel metodundervisning, på krokar eller i skåp/ låsbara 
skåp i eller nära lokalen? Finns det möjlighet till klädförvaring för alla som 
behöver det? Är förvaringen stöld- och skadesäker?  

 
◊ Vilrum 
Finns det tillgång till vilrum i lokalerna? Är dessa tillgängliga? Är de anpassade 
efter behoven som finns kring ett vilrum?  
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◊ Brandskydd 
Finns det information om vad som händer om en brand utbryter, med 
information om rutiner, återsamlingsplats och kontaktperson? Är denna 
tillgänglig? Erbjuds studenterna utrymmesövningar? 

 
◊ Underhåll 
Hur väl rengörs lokalerna? Har studenterna tillgång till disk- och 
städutrustning, till exempel i anslutning till lunchrum? Vad finns det för 
förbrukningsmaterial i lokalerna, till exempel torkpapper och diskmedel? Finns 
det information om hur du som student kan meddela när något fattas eller är 
trasigt?  

 
◊ Ljudmiljö 
Hur är ljudnivån i lokalen? 
Ljudnivån skiftar givetvis beroende på hur många människor som befinner sig 
i salen, men den påverkas också av ventilation och möbler. ”Bullrar” 
ventilationen mycket? Skrapar stolarna i golvet?  
 
Hur flexibel är ljudmiljön? 
Finns det utrustnings i lokalen såsom mikrofon eller ljudslinga?  

 
◊ Ljusmiljö 
Hur är belysningen i lokalen? 
Är belysningen ändamålsenlig?  
 
Hur flexibel är ljusmiljön? 
Kan ljuset försvagas och förstärkas? Finns det tillgång till bordslampor där det 
skulle behövas?  

 
◊ Datorsalar 
Hur tillgängliga är datorsalarna? Får alla som behöver plats? Fungerar 
utrustning som datorer och skrivare bra? Hur fungerar servicen av 
utrustningen? Är utrustningen flexibel, och är möblerna anpassade efter 
arbetsuppgifterna? 

 
◊ Klimat/ventilation/fukt/mögelskador 
Är det för varmt eller för kallt i lokalen? Hur är luften?  

 
Efter arbetsmiljöronden 
Se till att alla som deltagit i ronden återsamlas efteråt och går igenom 
checklistan, och jämför vad ni antecknat. Då kan ni komma överens om vilka 
åtgärder som krävs, vem som ansvarar för dessa och en tidplan för när 
åtgärderna ska vara gjorda. Viktigt att tänka på som student är att du INTE har 
ansvar för att genomföra åtgärder och att du INTE ska behöva vara med och göra 
ekonomiska prioriteringar – du är med och lyfter studenternas synpunkter. 
Föreslå en träff alternativt ett datum då deltagarna ska träffas/höras igen för att 
se över genomförandet av åtgärder och eventuella frågor. Spara dina egna 
anteckningar! De kan vara bra att ha kvar, inte minst för den student som går 
med på nästa arbetsmiljörond.  
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Tips för bättra fysisk arbetsmiljö! 
◊ Information om till exempel var man vänder sig med synpunkter på 
studiemiljön och om säkerhet och brandrutiner kan lätt sättas upp på väggar 
med hjälp av ”pärmklämmor”, i vilka man kan fästa papper med aktuell 
information. På detta sätt kan man också distribuera åtgärdslappar, som alla 
kan fylla i och lämna till kursansvarige eller T/A-personalen.  

◊ ”Snurror” med information kan med fördelas ställas ut i till exempel datorsalar.  
◊ Stökigt blir det om man inte kan städa upp efter sig! I alla lunch/matutrymmen 
ska det finnas tillgång till torkpapper, rinnande vatten (inte bara på 
toaletterna), diskmedel och en sopskyffel samt annan städutrustning. Och nej, 
studenterna stjäl inte med sig sådant hem… 

◊ Ljuddämpande kuddar under tassarna på stolar och bord gör mycket för 
ljudmiljön. 

◊ Gardiner i de lokaler som har fönster kan också göra mycket, för reglering av 
ljusflöde men också för allmän trivsel. 

◊ Anti-halkremsor i trappor är ovanligare än vad man tror, likaså bra mattor i 
entréerna, som rensar bort det bös vi alla drar med oss in.  
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Kort fakta om systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

Enligt 3 kapitlet 2 § i arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för 
arbetsmiljön i verksamheten. I 3 kapitlet 2a § beskrivs hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. 

 
Enligt arbetsmiljölagen 1 kap. 3 § så jämställs den som genomgår utbildning med 
arbetstagare, med ett visst undantag - reglerna om skyddsombud och 
skyddskommitté/samverkansreglerna i arbetsmiljölagen gäller inte. Studenter är 
undantagna från samverkansreglerna rent organisatoriskt, studenter väljs inte 
som skyddsombud av lärosätet utan väljs av kårerna och studenter får inte 
”stoppa jobb” vilket de anställdas arbetsmiljöombud får. 
 
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och preciserar hur 
arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och 
omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för 
arbetsmiljön. 
 
Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna, skyddsombuden och elevskyddsombuden 
möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Se vidare 4 § AFS 
2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete. Huvudmannen för utbildningen ska se 
till att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för 
uppdraget. Se vidare i 6 kapitlet 18 §§ (AML) arbetsmiljölagen. 
 
Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i 
arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska 
förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Se vidare 5 § AFS 2001:1. 
Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en 
eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för 
att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Se 
vidare 6 § AFS 2001:1 ändrad genom AFS 2003:4. 
 
Arbetsgivaren ska se till att de som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet är 
tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs. 
Arbetsgivaren ska också se till att de har 
tillräckliga kunskaper om 
◊ regler som har betydelse för arbetsmiljön 
◊ fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa 
och olycksfall 

◊ åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall 
◊ arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. 
Se vidare 6 § i AFS 2001:1 ändrad genom AFS 2003:4. 

 
Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i 
arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Särskilda risker kan finnas i lokaler där 
man arbetar med till exempel elektriska, biologiska eller kemiska laborationer, 
trä- och metallbearbetning. När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas 
skriftliga instruktioner för arbetet. Se vidare 7 § i AFS 2001:1, AFS 2000:4 om 
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2001:3 om användning av personlig 
skyddsutrustning samt AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning. 
 
Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma 
riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 
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När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om 
ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva 
åtgärdas. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen ska 
anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Se vidare 8 § i AFS 
2001:1. Arbetsgivaren ska omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt 
genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet. Arbetsgivaren ska också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att 
uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs omedelbart 
ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges när åtgärderna ska 
vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Genomförda åtgärder 
ska kontrolleras. Se vidare 10 § i AFS 2001:1. 
 
Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något 
allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att 
risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Arbetsgivaren 
ska varje år göra en skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga 
tillbud som inträffat i arbetet. Se vidare 3 och 9 §§ i AFS 2001:1. 
 
Arbetsgivaren ska utreda de risker för våld    eller hot om våld som kan finnas i 
arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen. Arbetet ska 
ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs. 
Särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som kan medföra risk för våld 
eller hot om våld. Rutinerna ska hållas aktuella och följas upp fortlöpande. 
Rutinerna ska vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. 
Se vidare 2 och 3 §§ i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1993:2 om våld 
och hot i arbetsmiljön. 
 
Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller 
negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett 
kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens 
gemenskap. Arbetsgivaren ska planera och organisera arbetet så att kränkande 
särbehandling så långt som möjligt förebyggs. Arbetsgivaren ska klargöra att 
kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten. I verksamheten 
ska finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler om och åtgärda 
sådana otillfredsställande arbetsförhållanden, problem i arbetets organisation 
eller missförhållanden i samarbetet, vilka kan ge grund för kränkande 
särbehandling. 
Se vidare 1-6 §§ i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1993:17 om kränkande 
särbehandling i arbetslivet. 
 
På varje arbetsställe ska finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen 
och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och 
särskilda risker. Vid planeringen ska de kontakter som behövs tas med berörda 
lokala samhällsorgan. Det ska säkerställas att arbetstagarna känner till hur första 
hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. De ska fortlöpande hållas 
väl förtrogna med de rutiner som gäller. Det ska finnas sådan möjlighet till 
utrymning som är betingad av byggnadens, lokalens, arbetsplatsens och 
verksamhetens art. I händelse av fara ska alla arbetsplatser och 
personalutrymmen kunna utrymmas innan kritiska förhållanden uppstår. Se 
vidare i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1999:7 om första hjälpen och 
krisstöd. Se även 77-91 §§ i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 2000:42 om 
arbetsplatsens utformning. 
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Arbetsmiljöorganisation vid GU 
www.fa.adm.gu.se/arbetsmiljo/arbetsmiljohandboken/ 
 
Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön i 
verksamheten. Vid GU är det rektor som har det övergripande ansvaret för att 
systematiskt planera, leda och kontrollera arbetsmiljöverksamheten. Rektor ska 
planera möjliga åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olyckor.  
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden 
som har betydelse för arbetsmiljön. Rektor fördelar uppgifter kring arbetsmiljön 
till dekanerna vid varje fakultet och överbibliotekarien samt några andra chefer. 
Dessa fördelar i sin tur uppgifter till prefekterna på institutionerna, föreståndare 
och chefer. Uppgifterna ska fördelas i verksamheten på ett sådant sätt att risker i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
Uppgiftsfördelningen är tidsbegränsad.  
 
Prefekten ska samarbeta med anställda, arbetsmiljöombud, studenter och 
studentarbetsmiljöombud på institutionen. Studenter ska få information om 
arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen så jämställs den som genomgår utbildning 
med arbetstagare, med ett visst undantag - reglerna om skyddsombud och 
skyddskommitté/samverkansreglerna i arbetsmiljölagen gäller inte. Studenter är 
undantagna från samverkansreglerna rent organisatoriskt, studenter väljs inte 
som skyddsombud av lärosätet utan väljs av kårerna om de ska sitta i 
arbetsmiljökommittéerna, och studenter får inte ”stoppa jobb” vilket de anställdas 
arbetsmiljöombud får.  
 
Det ”högsta” organet för arbetsmiljö vid GU är Centrala arbetsmiljökommittén. 
Kommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på GU samt följa upp 
arbetets genomförande.  
Den skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och 
olycksfall samt verka för tillfredställande arbetsmiljöförhållanden. Studenterna 
har 3 platser i Centrala arbetsmiljökommittén, men vi har ”bara” närvaro- och 
yttranderätt – vi får inte vara med och besluta något.  
 
På fakulteterna och på universitetsbiblioteket finns 10 lokala 
arbetsmiljökommittéer, som arbetar mer specifikt med arbetsmiljön i sina 
verksamheter. I var och en av dessa kommittéer har studenterna 2 platser.  
 
Särskilt om våld och trakasserier 
Arbetsgivaren ska utreda de risker för våld    eller hot om våld som kan finnas i 
arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen. Arbetet ska 
ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs.  
 
Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt 
präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt 
och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Arbetsgivaren 
ska planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som 
möjligt förebyggs. Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte 
kan accepteras i verksamheten. I verksamheten ska finnas rutiner för att på ett 
tidigt stadium fånga upp signaler om och åtgärda sådana otillfredsställande 
arbetsförhållanden, problem i arbetets organisation eller missförhållanden i 
samarbetet, vilka kan ge grund för kränkande särbehandling.  


