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Abstract 
 
 

The purpose of this study was to investigate if the systematic management of the work 
environment at four departments at Umeå university lives up to the demands in the 
legislation, identify deficiencies and develop proposals for improvement. The methods that 
were used for completing this study were a literature study about work environment and 
related legislation and a then a practical study. The practical study consisted of two parts, 
interviews with head of department and work environment representatives and a 
questionnaire among the employees. The results show a number of deficiencies in the 
systematic management of the work environment. In order to live up to the demands in the 
legislation the departments have to implement risk assessments at changes in the 
organization, implement annual follow-ups of the systematic management of the work 
environment, start to control completed measures and include psychological and social 
factors. To get a more effective systematic management of the work environment the 
departments have to prioritize the work environment higher and enhance the employees 
commitment and knowledge. The conclusions of this study is that the systematic 
management of the work environment at this four departments at Umeå university partly 
lives up to the demands in the legislation, but they have a number of deficiencies that must be 
corrected.    
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1. Inledning   
 
Världshälsoorganisationen definierar ordet arbetsmiljö som den sammanfattande 
benämningen på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska 
faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen. 
Arbetsmiljö omfattar med andra ord allt som påverkar oss på arbetsplatsen och är något som 
dagligen berör alla arbetstagare oavsett ålder, kön och typ av arbete (Prevent 2014 a).  
 
De grundläggande bestämmelserna för allt arbetsmiljöarbete regleras i arbetsmiljölagen och 
den kompletteras med föreskrifter i Arbetsmiljöverkets författningssamling. Arbetsgivaren 
huvudansvaret för arbetsmiljön och är skyldig att systematiskt planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 
arbetsmiljö (AML 3 kap 2 a §). AML är en ramlag som innehåller de allmänna regler och krav 
som ställs på arbetsmiljön, men för att kunna tillämpa dessa regler praktiskt i verksamheten 
måste man använda Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd som innehåller mer 
detaljerade regler angående arbetsmiljön (Prevent 2014 b). Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet regleras i arbetsmiljöverkets föreskrift om SAM (AFS 2001:1) där det 
definieras som arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar alla 
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som kan påverka arbetsmiljön och ska ingå 
som en naturlig del i den dagliga verksamheten (AFS 2001:1). Ett fungerande systematiskt 
arbetesmiljöarbete är en viktig grund för att uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen som 
gynnar både arbetsgivare och anställda, men även hela företaget. Risker kan upptäckas och 
åtgärdas i tid, ohälsa och olycksfall kan förebyggas, det ger bättre arbetsförhållanden vilket 
kan minska sjukskrivningarna, driftstörningar och kvalitetsförsämring minskar och bidrar 
till en bra ekonomi samt att företaget lättare kan behålla och rekrytera personal 
(Arbetsmiljöverket 2010). Ett bristande arbetsmiljöarbete kan leda till arbetsrelaterad ohälsa 
bland de anställda, vilket i sin tur kan skada den långsiktigt hållbara arbetsförmågan och 
därmed även företagets lönsamhet (Arbetsmiljöverket 2010).  
 
Arbetsmiljöverkets statistik visar en ökning av antalet anmälda fall av arbetsolyckor och 
arbetssjukdomar inom de flesta branscher under de senaste tre åren. I Västerbotten län 
ökade antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar med 7,4 % respektive 
26,4% mellan 2011 och 2012 (Arbetsmiljöverket 2013 a). En förklaring till detta skulle kunna 
vara ett bristande arbetsmiljöarbete och genom att vidta tekniska och organisatoriska 
åtgärder, utbildning och information kan arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna förhindras 
och förebyggas (Arbetsmiljöverket 2004).  
  
Umeå universitet är ett av de större universiteten i Sverige och genom deras 
arbetsmiljöarbete vill de ge studenter och anställda de bästa förutsättningarna för ett positivt 
arbetsklimat och god arbets- och studiemiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet samordnas 
och bedrivs på institutionsnivå och det övergripande målet för universitetets 
arbetsmiljöarbete är att klara lagstiftningens krav med god marginal (Umeå universitet 
1999). Medarbetarundersökningen från 2011 vid Umeå universitet visar att faktorer som 
bland annat arbetsbelastning samt hälsa och välbefinnande bör prioriteras enligt de anställda 
(SCB 2011). Dessa faktorer kan påverka såväl den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och 
för att kunna förbättra dem samt övriga faktorer som kan påverka arbetsmiljön är det viktigt 
att man har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs 
inom fyra institutioner vid Umeå universitet uppfyller kraven på systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 samt att uppmärksamma eventuella brister i 
arbetsmiljöarbetet och att utifrån detta ta fram förslag till åtgärder för att förbättra det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Studien ska besvara följande frågeställningar: 
 

- Uppfyller de fyra institutionerna vid Umeå universitet kraven på systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1? 

- Finns det brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur kan dessa åtgärdas? 
 

1.2 Avgränsning  
Arbetet har avgränsats till att omfatta intervjuer och en enkätundersökning med anställda, 
arbetsmiljöombud och prefekter vid fyra slumpvis utvalda institutioner. Då arbetet ska pågå 
under en 10-veckors period skulle det bli allt för omfattande att ta med fler institutioner samt 
studenternas syn på arbetsmiljöarbetet i studien.  
 
 

2. Bakgrund 
 

2.1 Krav på systematiskt arbetsmiljöarbete 
I AFS 2001:1 finns ett antal krav som ställs på det systematiska arbetsmiljöarbetet och dessa 
presenteras nedan: 
 
 Naturlig del i verksamheten: Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en 

naturlig del i den dagliga verksamheten och skall omfatta alla fysiska, psykologiska och 
sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön (3 § AFS 2001:1). 
 

 Medverkan: Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare, arbetsmiljöombud och 
elevskyddsombud ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet (4 § 
AFS 2001:1).  
 

 Arbetsmiljöpolicy och rutiner: Varje arbetsplats ska upprätta en arbetsmiljöpolicy 
som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara för att förebygga ohälsa 
och olycksfall samt för att uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöpolicyn ska omfatta både 
fysiska, psykologiska och sociala faktorer som kan påverka arbetsmiljön. Det ska även 
finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom 
verksamheten (5 § AFS 2001:1).  
 

 Uppgiftsfördelning: Arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten så 
att chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att arbeta för att risker i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ska se till 
att de som blir tilldelade dessa uppgifter är tillräckligt många samt att de har de 
befogenheter, resurser och kompetensen som behövs. (6 § AFS 2001:1).  
 

 Kunskap och skriftliga instruktioner: Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har 
tillräckligt med kunskap om arbetet och riskerna i arbetet för att kunna förebygga 
olycksfall och ohälsa samt för att uppnå en god arbetsmiljö. När arbetet innebär allvarliga 
risker ska det finnas skriftliga instruktioner för hur arbetet ska genomföras (7 § AFS 
2001:1).  
 

 Riskbedömning: Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och 
genomföra riskbedömningar. Inför förändringar i verksamheten ska arbetsgivaren göra 
en bedömning om ändringarna kan medföra risker för olycksfall eller ohälsa. 
Riskbedömningarna ska dokumenteras skriftligt och det ska framgå vilka risker som finns 
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samt vilka som är allvarliga eller inte (8 § AFS 2001:1).  
 

 Utredning av olycksfall och tillbud: Arbetsgivaren ska vid ohälsa, olycksfall eller 
allvarliga tillbud i arbetet utreda orsakerna så att riskerna för ohälsa och olycksfall kan 
förebyggas i framtiden (9 § AFS 2001:1). 
 

 Handlingsplan: Arbetsgivaren ska omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt 
genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall samt för att 
uppnå en god arbetsmiljö. De åtgärder som inte kan genomföras direkt ska införas i en 
skriftlig handlingsplan där det ska framgå när åtgärderna ska vara genomförda och vem 
som ska genomföra dessa. Därefter ska de genomförda åtgärderna kontrolleras (10 § AFS 
2001:1).  
 

 Årlig uppföljning: Arbetsgivaren ska göra en årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och förbättra det som inte har fungerat under året (11 § AFS 2001:1).  
 

 Företagshälsovård: Arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande 
sakkunnig hjälp utifrån när den egna verksamheten inte har tillräcklig kompetens för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetsanpassning och rehabilitering. Den 
anlitade företagshälsovården eller motsvarande ska vara av tillräcklig omfattning och ha 
tillräcklig kompetens och resurser för detta arbete (12 § AFS 2001:1).  
 

 Dokumentation: Alla verksamheter, oavsett storlek och antal anställda, måste 
dokumentera riskbedömningar, handlingsplaner samt årlig sammanställning av ohälsa, 
olycksfall och allvarliga tillbud som har inträffat i arbetet. I företag med minst 10 
anställda måste dessutom arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning samt årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenteras (AFS 2001:1).  

 
 
2.2 Verksamhetsbeskrivning 
Umeå universitet hade under 2013 totalt 32 482 studenter och 4330 anställda inklusive 
professorer, lärare och forskare. Universitetet består av fyra fakulteter med sammalagt 47 
underliggande institutioner och arbetsenheter (Umeå universitet 2013 a). 
Universitetsstyrelsen är det högsta organet som bland annat beslutar om hur resurserna ska 
fördelas inom universitetet och universitetets chef och främste företrädare är rektorn. De fyra 
fakulteterna leds av var sin dekan som är ordförande för respektive fakultetsnämnd. 
Institutionerna är grundenheter vid universitetet där det bedrivs utbildning och forskning 
och de leds av en prefekt. Institutionerna är den primära arbetsplatsen för studenter, lärare 
och forskare men även för andra yrken som exempelvis lokalvårdare och ingenjörer (Umeå 
universitet 2014 a). 
  
2.2.1 Arbetsmiljöorganisation 
Rektor har det övergripande ansvaret för att arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet vid Umeå 
universitet uppfyller kraven i lagstiftningen och ska plan planera, leda och följa upp 
arbetsmiljöarbetet. För att arbetsmiljöarbetet ska fungera i praktiken har rektor delegerat 
arbetsmiljöuppgifter till dekanerna som har det ansvaret för fakultetens arbetsmiljöarbete. 
Dekanerna ska delegera arbetsmiljöuppgifter till prefekter samt följa upp att 
arbetsmiljöarbetet fungerar vid institutionerna. Dekanerna ska även årligen sammanställa 
handlingsplaner från institutionerna och därefter rapportera till rektor och 
Arbetsmiljökommittén de åtgärder man anser bör vidtas (Umeå universitet 2014 b).  
Arbetsmiljökommittén har till uppgift att planera och ge riktlinjer för åtgärder som leder till 
att arbetsmiljömålen uppfylls samt att följa upp de vidtagna åtgärderna. 
Arbetsmiljökommittén ska sammanträda minst fyra gånger per år och vid dessa tillfällen ska 
en utvald dekan, en utvald prefekt, huvudarbetsmiljöombud, 
huvudstuderandearbetsmiljöombud och arbetstagarorganisationerna närvara (Umeå 
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universitet 2014 b).  
 
Arbetsmiljöarbetet samordnas och bedrivs på institutionsnivå där prefekterna har delegerat 
arbetsmiljöansvar för sina institutioner och ansvarar för att leda arbetsmiljöarbetet enligt en 
skriftlig uppgiftsfördelning från dekanen. Prefekten kan i sin tur delegera vidare 
arbetsmiljöuppgifter till enhetschefer eller annan arbetsledande personal inom institutionen. 
Studenter, anställda och forskare har ett ansvar för arbetsmiljön genom att följa regler, 
instruktioner och rutiner samt att rapportera tillbud, risker och övriga faktorer som kan hota 
en god arbetsmiljö (Umeå universitet 2014 b). Varje institution har ett arbetsmiljöombud 
som har till uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor samt att vara en resurs och 
samtalspartner till prefekten. Fem HAMO utses gemensamt av arbetstagarorganisationerna 
och deras uppgift är bland annat att ge stöd till arbetsmiljöombuden och samordna deras 
verksamhet samt att företräda arbetstagarna i arbetsmiljökommittén. Om studenterna anser 
att det finns brister i arbetsmiljön kan vända sig till sitt SAMO vars uppgift är att företräda 
studenterna i arbetsmiljöfrågor samt att vara en resurs och samtalspartner till prefekten. Det 
finns även fem HSAMO som är en resurs för SAMO samt företräder studenterna ibland annat 
arbetsmiljökommittén (Umeå universitet 2013 b).  
 
Universitetet har två tjänstemän som arbetar som arbetsmiljösamordnare och har till uppgift 
att stödja ledning och övriga ansvariga i arbetsmiljöfrågor. En arbetsmiljösamordnare är 
sakkunnig inom den fysiska arbetsmiljön och den andra är sakkunnig inom den psykosociala 
arbetsmiljön (Umeå universitet 2013 b). Universitetets företagshälsovård är Feelgood och dit 
kan alla universitetsanställda med arbetsrelaterade problem vända sig för att få samtalsstöd, 
utbildning, genomföra undersökningar och delta i olika gruppaktiviteter etc. (Umeå 
universitet 2014 b). 
  
2.2.2 Arbetsmiljöpolicy 
 Umeå universitet har upprättat en arbetsmiljöpolicy som gäller för hela universitetet. Den är 
dock från 1999 och uppdateras i dagsläget. Institutionerna kan även välja att upprätta en 
egen arbetsmiljöpolicy för sitt arbetsmiljöarbete, men detta är inget krav. Nedan följer ett 
utdrag ur Umeå universitets arbetsmiljöpolicy. 

 
”Umeå universitet skall vara en arbetsplats som präglas av respekt för 
och tillit till individen samt vara säker och utvecklande för anställda 
och studenter. Det övergripande målet för universitetets 
arbetsmiljöarbete är att med god marginal klara lagstiftningens krav. 
Arbetsmiljöarbetet skall ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat 
och god arbets- och studiemiljö. Arbetet ska bygga på förtroende för 
individen och ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Effektiv information ska ge alla möjlighet att delta i universitetets 
utveckling och uppleva att arbetsmiljön är stimulerande och kreativ. 
 
Universitetets ambition med ledarskap och organisation är att 
medarbetarna stimuleras att ta ansvar för sitt arbete och sin 
arbetssituation. Öppen vardagskommunikation och nära samverkan är 
en grundförutsättning för personalens engagemang. Genom att belysa 
arbetsmiljöfrågor i institutionsstyrelse, personalmöten och 
utvecklingssamtal kan ytterligare engagemang skapas. En god 
arbetsmiljö vid Umeå universitet ger studenterna bra förebilder.  
 
Kraven på en god arbetsmiljö säkerställs genom att integrera 
arbetsmiljöfrågorna i den normala planerings- och 
uppföljningsprocessen. Arbetsmiljöfrågorna ska vara ett naturligt 
inslag i den dagliga verksamheten. Varje institution/motsv ska i 
samverkan med medarbetarna årligen upprätta en arbetsmiljöplan.” 
(Umeå universitet 1999) 
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3. Metod 
 
En litteraturstudie har genomförts om tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete samt 
tillhörande regelverk. Rapporter och annat material från arbetsmiljöverkets hemsida samt 
AML och AFS 2001:1 har använts genomgående under arbetets gång. Övrig litteratur har 
främst hämtats från internet med hjälp av sökmotorn Google, men även från Umeå 
universitets bibliotek. Information om universitetets arbetsmiljöarbete har tagits fram från 
universitetets intranät samt genom kontakt med universitetets arbetsmiljösamordnare.   
 
En institution från varje fakultet har slumpvis valts ut till denna studie. Vid varje institution 
har intervjuer genomförts med prefekter och arbetsmiljöombud samt en enkätundersökning 
bland de anställda. Intervjuerna och enkätundersökningen innehöll både öppna och slutna 
frågor (se bilaga 1 och 2) och vid utformningen av frågorna har en checklista för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (Lange 2002) och AFS 2001:1 använts som grund. Därefter 
har frågorna kompletterats och anpassats till den valda verksamheten. I vissa fall har 
intervjuerna istället genomförts via ett utskickat frågeformulär då detta var ett önskemål från 
de intervjuade. Enkäten skickades först ut till ett antal testpersoner som fick komma med 
synpunkter innan en slutgiltig version skickades ut. Kontaktuppgifter till de anställda 
hämtades från respektive institutions hemsida. Eftersom universitetet har många 
engelsktalande anställda skickades både en svensk och en engelsk version ut av enkäten och 
efter en vecka skickades en påminnelse ut till samtliga deltagare. Alla som deltog i 
undersökningen var anonyma.  
 
 

4. Resultat 
 

4.1 Enkätundersökning 
Enkäten skickades ut till totalt 410 anställda inom de fyra institutionerna och besvarades av 
113 st, vilket innebär en svarsfrekvens på 28 %.  
 
”I hur stor utsträckning anser du att din institution aktivt jobbar med att 
förbättra arbetsmiljön?” 
 

 
Figur 1. Visar i hur stor utsträckning de anställda upplever att deras institution aktivt jobbar med att förbättra 
arbetsmiljön.  
 
 

Denna fråga besvarades av 113 anställda. 44 % (50) svarade ”viss utsträckning”, 29 % (33) 
svarade ”stor utsträckning”, 12 % (14) svarade ”liten utsträckning”, 12 % (13) svarade ”vet 
inte” och 3 % (3) svarade ”inte alls” (se figur 1). 
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”Känner du till universitetets arbetsmiljöpolicy?” 
Denna fråga besvarades av 113 anställda. 63 % (71) av de anställda svarade att de inte känner 
till arbetsmiljöpolicyn och 37 % (42) svarade att de känner till universitetets 
arbetsmiljöpolicy.  
 
  
”Har din institution upprättat en egen arbetsmiljöpolicy?” 
Denna fråga besvarades av 112 anställda. 72 % (81) svarade ”vet inte”, 20 % (22) svarade att 
deras institution har upprättat en egen arbetsmiljöpolicy och 8 % (9) svarade att de inte har 
upprättat en egen arbetsmiljöpolicy. 
 
 
”I hur stor utsträckning anser du att du ges möjlighet att medverka i 
arbetsmiljöarbetet vid din institution?” 
 

 
Figur 2. Visar i hur stor utsträckning de anställda upplever att de har möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet. 
 

 
Denna fråga besvarades av 108 anställda. 41 % (44) svarade ”stor utsträckning”, 31 % (34) 
svarade ”viss utsträckning”, 13 % (14) svarade ”liten utsträckning”, 11 % (12) svarade ”vet 
inte” och 4 % (4) svarade ”inte alls” (se figur 2).  
 
 
”Skulle du vilja få fler möjligheter till att medverka i arbetsmiljöarbetet vid din 
institution än vad du får idag?”  
Denna fråga besvarades av 111 anställda. 72 % (80) av de anställda svarade att de inte vill få 
fler möjligheter till att medverka och 28 % (31) svarade att de vill få fler möjligheter till att 
medverka i arbetsmiljöarbetete. 
 
 
”Anser du att du har tillräckligt med kunskap om arbetsmiljön och de risker 
som finns i ditt arbete för att kunna jobba på ett säkert sätt?” 
Denna fråga besvarades av 113 anställda. 84 % (95) svarade att de anser att de har tillräckligt 
med kunskap för att kunna jobba på ett säkert sätt och 16 % (18) svarade att de inte har 
tillräckligt med kunskap.  
 
 
”Skulle du vilja få mer kunskap om arbetsmiljön och riskerna i ditt arbete?” 
Denna fråga besvarades av 112 anställda. 70 % (78) svarade att de inte vill få mer kunskap 
och 30 % (34) skulle vilja få mer kunskap om arbetsmiljön och de risker som finns i deras 
arbete. 
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”I hur stor utsträckning anser du att din institution har rutiner för hur 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas?” 
 
 

 
Figur 3. Visar i hur stor utsträckning de anställda upplever att deras institution har rutiner för arbetsmiljöarbetet.  
 
 

Denna fråga besvarades av 112 anställda. 34 % (38) svarade ”viss utsträckning”, 32 % (36) 
svarade ”vet inte”, 29 % (32) svarade ”stor utsträckning”, 4 % (5) svarade ”liten utsträckning” 
och 1 % (1) svarade ”inte alls” (se figur 3).  
 
 
”I hur stor utsträckning anser du att din institution har skriftliga instruktioner 
för arbetsmoment som innebär allvarliga risker?” 
 
 

 
Figur 4. Visar i hur stor utsträckning de anställda anser att deras institution har skriftliga instruktioner för 
arbetsmoment med allvarliga risker.  
 

Denna fråga besvarades av 113 anställda. 57 % (64) svarade ”vet inte”, 15 % (17) svarade ”viss 
utsträckning”, 11,5% (13) svarade ”liten utsträckning”, 11,5% (13) svarade ”stor utsträckning” 
och 5 % (6) svarade ”inte alls” (se figur 4).  
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”I hur stor utsträckning anser du att din institution upprättar skriftliga 
handlingsplaner där det framgår vilka åtgärder som ska vidtas, när de ska 
vidtas och av vem?” 
 

 
Figur 5. Visar i hur stor utsträckning de anställda upplever att deras institution upprättar skriftliga 
handlingsplaner.  
 

 
Denna fråga besvarades av 112 anställda. 47 % (52) svarade ”vet inte”, 29 % (33) svarade ”viss 
utsträckning”, 14 % (16) svarade ”stor utsträckning”, 7 % (8) svarade ”liten utsträckning” och 
3 % (3) svarade ”inte alls” (se figur 5).  
 
 
”I hur stor utsträckning anser du att din institution utreder ohälsa, olycksfall 
och allvarliga tillbud?” 
 

 
Figur 6. Visar i hur stor utsträckning de anställda upplever att deras institution utreder ohälsa, olyckor och 
allvarliga tillbud.  
 

Denna fråga besvarades av 113 anställda. 39 % (44) svarade ”vet inte”, 30 % (34) svarade 
”stor utsträckning”, 21 % (24) svarade ”viss utsträckning”, 7 % (8) svarade ”liten 
utsträckning” och 3 % (3) svarade ”inte alls” (se figur 6).  
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”Anser du att din institution genomför regelbundna riskbedömningar av de 
risker som finns i arbetsmiljön?” 
Denna fråga besvarades av 113 anställda. 46 % (52) svarade ”vet inte”, 39 % (44) svarade att 
deras institution genomför regelbundna riskbedömningar och 15 % (17) svarade att deras 
institution inte genomför regelbundna riskbedömningar. 
 
 
”Anser du att de risker som blir identifierade vid din institution blir 
åtgärdade?” 
Denna fråga besvarades av 113 anställda. 80 % (90) av de anställda svarade att de risker som 
blir identifierade även blir åtgärdade och 20 % (23) svarade att riskerna inte blir åtgärdade. 
 
 
”Känner du till vem som är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna vid din 
institution?” 
Denna fråga besvarades av 111 anställda. 73 % (81) av de anställda känner till vem som är 
ansvarig för arbetsmiljöfrågorna vid deras institution och 27 % svarade att de inte vet vem 
som är ansvarig. 
 
 
”Hur upplever du att arbetsmiljöarbetet som helhet fungerar vid din 
institution?” 

 
Figur 7. Visar hur de anställda upplever arbetsmiljöarbetet som helhet vid deras institution.  

 
Denna fråga besvarades av 108 anställda. 47 % (51) svarade ”fungerar okej”, 37 % (40) 
svarade ”fungerar bra”, 11 % (12) svarade ”fungerar mycket bra” och 5 % (5) svarade 
”fungerar inte alls” (se figur 7).  
 
 
Fråga 19.”Finns det något inom arbetsmiljöarbetet vid din institution som du 
anser behöver förbättras?” 
Det som lyftes fram mest av de anställda var att institutionerna inte arbetar lika aktivt med 
den psykosociala arbetsmiljön som den fysiska arbetsmiljön. Arbetsbelastning, arbetstider 
och stressrealterad ohälsa är exempel på faktorer som de anställda anser att institutionerna 
måste arbeta mer med. Dessutom lyftes det även fram av de anställda att institutionerna 
måste planera och bedöma risker inför ändringar i verksamheten för att få en så bra och 
säker miljö som möjligt under exempelvis en ombyggnation. 
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4.2 Intervjuer 

Följande frågor har besvarats av prefekter och arbetsmiljöombud vid de fyra institutionerna. 
De slutna intervjufrågorna redovisas i tabell 1 för att illustrera skillnader och likheter mellan 
arbetsmiljöombud och prefekter.  

 
Tabell 1. Visar sammanställning av prefekternas och arbetsmiljöombudens svar på de slutna intervjufrågorna.  

Naturlig del i verksamheten, medverkan, 
arbetsmiljöpolicy och rutiner 

Prefekt AMO 

Ja Nej Ja Nej 

Anser du att det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som 
en naturlig del i verksamheten? 

4  2 2 

Anser du att de anställda, AMO och SAMO får möjlighet att 
medverka i arbetsmiljöarbetet? 

4  3 1 

Har din institution upprättat en egen arbetsmiljöpolicy? 3 1 3 1 

Har ni rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ska gå till? 

4  3 1 

Finns rutinerna skriftligt dokumenterade? 4  3 1 

Uppgiftsfördelning och kunskaper 

Finns en fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefer, 
arbetsledare och övriga anställda? 

4  4  

Har dessa tillräckligt med befogenheter, resurser och 
kompetens? 

3 1 3 1 

Dokumenteras uppgiftsfördelningen skriftligt? 4  4  

Finns det skriftliga instruktioner för arbetsmoment som 
innebär allvarliga risker? 

3 1 2 2 

Anser du att de anställda har tillräckligt med kunskap om 
arbetet och riskerna för att kunna förebygga ohälsa och 
olycksfall? 

4  2 2 

Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 

Genomför ni regelbundna riskbedömningar? 4  3 1 

Genomför ni riskbedömningar inför förändringar i 
verksamheten? 

1 3  4 

Dokumenteras era riskbedömningar skriftligt? 4  3 1 

Utreder ni ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud vid din 
institution? 

4  3 1 

Anser du att ni genomför och kontrollerar vidtagna 
åtgärder?  

2 2 2 2 

Upprättar ni skriftliga handlingsplaner? 3 1 3 1 

Genomför ni årliga uppföljningar av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 

2 2 1 3 

Dokumenteras de årliga uppföljningarna skriftligt? 2 2 1 3 

Företagshälsovård 

Anser du att företagshälsovård eller motsvarande anlitas vid 
behov? 

4  4  

Övrigt 

Anser du som prefekt att ni får tillräckligt med stöd från 
fakultet och ledning när det gäller arbetsmiljöarbetet? 

4  - - 
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”Anser du att det finns några hinder för att kunna jobba aktivt med 
arbetsmiljön vid din institution?”  
Två prefekter och ett arbetsmiljöombud ansåg att det inte finns några hinder för att aktivt 
jobba med arbetsmiljön. De resterande arbetsmiljöombuden ansåg att tidsbrist och att 
arbetsmiljöarbetet inte prioriteras lika högt som det borde göra leder till att det blir svårt att 
kunna jobba aktivt med arbetsmiljön. Även de resterande prefekterna såg tidsbrist som det 
största hindret för ett aktivt arbetsmiljöarbete.  
 
”Finns det något inom arbetsmiljöarbetet vid din institution som du anser 
behöver förbättras?” 
Det som främst lyftes fram av både prefekter och arbetsmiljöombud var att riskbedömningar 
inför förändringar i verksamheten inte alls genomförs i dagsläget och att det är något som 
måste införas i rutinerna. De ansåg även att arbetsmiljöarbetet måste prioriteras högre än 
vad det gör idag för att alla ska lägga ner den tid som krävs för att uppnå en god arbetsmiljö, 
vilket även innebär att de som har ansvar för arbetsmiljöuppgifter måste få tillräckligt med 
tid för att kunna genomföra dessa. Arbetsmiljöombuden lyfte dessutom fram att 
uppföljningar av både vidtagna åtgärder och det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver 
förbättras. 
 
”Hur upplever du att det systematiska arbetsmiljöarbetet som helhet fungerar 
vid din institution?”  
Denna fråga hade fyra svarsalternativ: ”fungerar inte alls”, ”fungerar okej”, ”fungerar bra” 
och ”fungerar mycket bra”. Tre prefekter svarade att de upplever att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar bra och en prefekt svarade att det fungerar mycket bra. Av 
arbetsmiljöombuden var det två som svarade att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
fungerar okej och två svarade att det fungerar bra.  
 
 

5. Diskussion 
 

5.1 Metod  
Intervjuerna fungerade bra och jag anser att jag fick ut det jag ville av dem trots att en del av 
prefekterna och AMO ville ta intervjuerna som ett frågeformulär via mejl istället för ett 
personligt möte. För att få med så många av de anställda som möjligt i studien valde jag att 
göra en enkätundersökning även fast jag var inställd på att få ett stort svarsbortfall, vilket jag 
även fick. Personallistorna från universitetets hemsida som användes vid utskick av enkäten 
kan inte vara uppdaterade då ett 60-tal svarade att de har gått i pension eller att de har slutat 
vid Umeå universitet. Detta är en av anledningarna till det stora svarsbortfallet i 
undersökningen och räknar man bort dessa blir svarsfrekvensen 32 %. Trots det stora 
bortfallet fick jag ändå synpunkter från fler anställda än om jag hade genomfört intervjuer, 
vilket tar mer tid och skulle innebära att färre anställda deltog i studien.  
 
Då jag inte vet vilka av de anställda som har valt att svara på enkätundersökningen är det 
svårt att avgöra om svaren visar en sann bild över hur arbetsmiljöarbetet uppfattas vid 
institutionerna. En tänkbar möjlighet skulle kunna vara att de som tagit sig tid att svara 
antingen är engagerade och intresserade av arbetsmiljöarbetet eller har klagomål på 
arbetsmiljöarbetet som de vill få fram. På så sätt skulle resultaten inte representera hur 
övriga anställda upplever arbetsmiljöarbetet, men då jag saknar denna information utgår jag 
ifrån att svaren visar en representativ bild över hur samtliga anställda upplever 
institutionernas arbetsmiljöarbete.   
 
Fråga nr 17 i enkätundersökningen ströks då jag i efterhand insett att den borde formulerats 
annorlunda. Syftet med frågan var att undersöka om de anställda vet att de kan vända sig till 
företagshälsovården med sina arbetsrelaterade problem, men frågan var felformulerad. Även 
fråga nr 19 borde formulerats tydligare då den har uppfattas fel av ett antal anställda som har 
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svarat på vad som bör förbättras i deras arbetsmiljö, exempelvis höj- och sänkbart skrivbord, 
istället för vad de anser bör förbättras inom arbetsmiljöarbetet.  
 
5.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom institutionerna 
 
5.2.1 Naturlig del i verksamheten och arbetsmiljöpolicy 
De anställda och arbetsmiljöombudens uppfattning om arbetsmiljöarbetet som helhet och 
dess naturliga del i verksamheten skiljer sig lite från prefekternas uppfattning. Detta kan 
bero på att prefekterna får en övergripande uppfattning av institutionens arbetsmiljöarbete 
medan de anställda och arbetsmiljöombuden ser hur det praktiskt tillämpas i deras dagliga 
arbete. Vilken uppfattning som är bättre eller sämre är svårt att avgöra då jag anser att det 
finns för- och nackdelar med båda och ser helst att en kombination av dessa två. För 
prefekterna är det lättare att få en helhetsbild av arbetsmiljöarbetet och se att det bedrivs 
inom alla områden, men svårare att se hur det fungerar i praktiken och i den dagliga 
verksamheten. De anställda får däremot en väldigt tydlig uppfattning om hur det praktiskt 
fungerar i deras dagliga arbete och arbetsmoment, men det blir svårare för dem att få en 
uppfattning om hur det fungerar ute i den övriga verksamheten. Arbetsmiljöverkets 
kunskapssammanställning om förebyggande arbetsmiljöarbete visar att större arbetsgivare 
ofta har dokumenterade rutiner för arbetsmiljöarbetet, men att det brister i den praktiska 
tillämpningen (Arbetsmiljöverket 2013 b). Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet ingår i den 
dagliga verksamheten och inte bara är en lag eller ett dokument i en pärm. För att detta ska 
kunna ske är det viktigt att alla inom verksamheten, både ledning, prefekt och arbetstagare, 
ser värdet med ett fungerande arbetsmiljöarbete och strävar efter en ständig förbättring.  
 
Arbetsmiljöombuden ansåg att arbetsmiljöarbetet inte prioriteras tillräckligt högt i dagsläget, 
men detta var inget som prefekterna såg som ett hinder. En studie från högskolan i Gävle 
visar att chefer i högre utsträckning anser att företaget prioriterar arbetsmiljön än vad 
arbetsmiljösombuden gör (Nordlöf, Wijk och Lindberg 2011), vilket överensstämmer med 
resultaten i denna studie. Ett annat hinder för ett aktivt arbetsmiljöarbete var tidsbrist hos 
både prefekter och AMO. En undersökning från 2012 visar att endast 20 % av 
arbetsmiljöombuden anser att de får tillräckligt med tid för sina uppgifter samt att 25 % 
anser att chefen inte har tillräckligt med tid för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
(Fristedt 2013). Även i Arbetsmiljöverkets rapport om brister i kunskap och tillämpning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete visar resultaten att tidsbrist är det vanligaste hindret i 
organisationerna för ett fungerande arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket 2013 c). Tidsbrist 
är ett tecken på att arbetsmiljöarbetet inte prioriteras tillräckligt högt, vilket medför att det 
inte heller avsätts tillräckligt med tid för att kunna utföra arbetsmiljöuppgifterna. En 
anledning till att arbetsmiljöarbetet inte prioriteras är att ledningen ser arbetsmiljöarbetet 
som en kostnad istället för en investering. Arbetsmiljöarbetet kräver både tid och resurser, 
men är något som alla tjänar på i längden. Under 2013 hade Umeå universitet ett 
sjukskrivningstal på 2,2 % (Umeå universitet 2013a), vilket är ett lågt sjukskrivningstal men 
på totalt 4330 anställda kan man konstatera att det ändå blir höga summor då arbetsgivaren 
är skyldig att betala 80 % av lönen i sjuklön. Utöver detta tillkommer även kostnader för 
vikarier alternativt produktionsbortfall. Genom att sammanställa och visa ledning och 
prefekt vad sjukskrivning årligen kostar bör de inse att ett förebyggande arbetsmiljöarbete är 
en nödvändig investering. 
 
Majoriteten av de anställda vid dessa institutioner känner varken till universitetets 
arbetsmiljöpolicy eller om deras institution har upprättat en egen arbetsmiljöpolicy. För att 
en arbetsmiljöpolicy ska ge någon effekt är det viktigt att samtliga anställda känner till den, 
vet hur de ska arbeta för att bidra till att den uppnås och framförallt att de står bakom det 
som är skrivet i policyn (Lange 2002). Institutionerna bör arbeta för att få de anställda mer 
medvetna om arbetsmiljöpolicyn för att kunna nå de mål man strävar efter. I dagsläget 
uppdaterar universitetet sin arbetsmiljöpolicy och när den är färdigställd borde 
institutionerna gå igenom och diskutera denna med de anställda vid ett personalmöte.  
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Arbetsmiljöpolicyn är dock väldigt övergripande och för att engagera de anställda behövs 
konkreta mål som kan följas upp för att se att arbetsmiljöarbetet fungerar och ger effekt.  
 
5.2.2 Rutiner, utredning av olycksfall och tillbud och företagshälsovård 
Institutionerna verkar till största del ha rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt 
både prefekter, AMO och anställda. Däremot upplever ett flertal anställda att institutionerna 
inte prioriterar den psykosociala arbetsmiljön i lika stor utsträckning som den fysiska 
arbetsmiljön. Detta anser jag kan bero på att det saknas kunskap hos prefekt och ledning om 
den psykosociala arbetsmiljön eller att det inte prioriteras. Den psykosociala arbetsmiljön är 
svårare att arbeta med då risker, problem och åtgärder är mer komplicerade och svårare att 
identifiera än inom den fysiska arbetsmiljön. Dessutom bygger det mycket på relationer 
mellan människor på arbetsplatsen och konflikter som måste hanteras. Att den psykosociala 
arbetsmiljön ingår i institutionernas arbetsmiljöarbete är väldigt viktigt då sjukskrivningar 
på grund av psykisk ohälsa blir allt vanligare både i Sverige och internationellt och dessa 
sjukskrivningar blir dessutom i regel längre än sjukskrivningar på grund av fysiska problem 
(Socialstyrelsen 2003). Genom att utföra riskbedömningar och upprätta handlingsplaner 
inom den psykosociala arbetsmiljön kan detta förebyggas. Om institutionerna saknar 
kunskap om den psykosociala arbetsmiljön bör de kontakta universitetets 
arbetsmiljösamordnare för att få hjälp och stöd.  
 
Vid olycksfall eller ohälsa visar resultaten att så gott som alla institutioner utreder orsakerna 
till detta samt att universitetets företagshälsovård Feelgood anlitas vid behov. Detta grundar 
sig dock enbart på svar från prefekter och AMO då frågan om detta i enkätundersökningen 
formulerades felaktigt. Då samtliga svar av prefekt och AMO visar att företagshälsovård 
anlitas vid behov utgår jag från att det stämmer, trots att jag inte har någon information om 
de anställdas uppfattning. 
 
5.2.3 Engagemang, medverkan, uppgiftsfördelning, kunskap och skriftliga 
instruktioner 
En stor del av de anställda vet inte om deras institution genomför regelbundna 
riskbedömningar, upprättar handlingsplaner, har rutiner för arbetsmiljöarbetet, har 
skriftliga instruktioner för arbete som kan innebära allvarliga risker eller om de utreder 
ohälsa och olycksfall. Det kan antingen förklaras av att institutionerna inte genomför detta, 
att de anställda inte medverkar i arbetsmiljöarbetet eller att de anställda inte är engagerade i 
arbetsmiljöarbetet. Men då stor del av de anställda och majoriteten av prefekter och AMO 
anser att dessa delar av arbetsmiljöarbetet genomförs samt att de anställda får möjlighet att 
medverka i arbetsmiljöarbetet skulle jag säga att den främsta förklaringen till detta är att de 
anställda inte är tillräckligt engagerade i arbetsmiljöarbetet. Genom utbildning, samverkan, 
belysa arbetsmiljöfrågor vid personalmöten och delegera arbetsmiljöuppgifter till de 
anställda skulle deras engagemang kunna öka. Det är viktigt att alla inom verksamheten 
känner till vem som har ansvaret för arbetsmiljön så att de vet vart de kan vända sig med 
frågor och problem. Resultaten visar att 73 % av de anställda känner till vem som är ansvarig 
för arbetsmiljön vid institutionerna. Svaren från prefekt och AMO visar att samtliga 
institutioner har en skriftlig uppgiftsfördelning, men då cirka en tredjedel av de anställda inte 
känner till vem som är ansvarig bör institutionerna klargöra för sina anställda vem eller vilka 
som har ansvaret för arbetsmiljön vid sin institution. Detta bör ske årligen så att alla som 
anställs vid institutionerna känner till vilka som är ansvariga och vart de kan vända sig.  
 
En annan viktig del i arbetsmiljöarbetet är att de anställda har tillräckligt med kunskap om 
sitt arbete och dess risker för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Undersökningen visar att de 
allra flesta anställda anser att de har tillräckligt med kunskap om sitt arbete och dess risker, 
men att cirka 30 % ändå skulle vilja få mer kunskap. Institutionerna bör därför anordna en 
arbetsmiljöutbildning som de anställda kan få gå, vilket både kan öka motivationen, 
engagemanget samt kunskapen bland de anställda.  
Enligt prefekter och AMO har några av institutionerna skriftliga instruktioner för 
arbetsmoment som innebär allvarliga risker, men majoriteten av de anställda känner inte till 
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om detta finns eller inte. En förklaring skulle kunna vara att alla institutioner inte har 
arbetsmoment som innebär allvarliga risker eller att de som deltagit i undersökningen inte 
kommer i kontakt med riskfyllda arbetsmoment och därmed inte känner till de skriftliga 
instruktionerna. Samtliga institutioner bör riskbedöma sina arbetsmoment för att se vilka 
som kan innebära allvarliga risker och därmed även behöver upprätta skriftliga instruktioner.  
  
5.2.4 Riskbedömning, handlingsplan, årlig uppföljning och dokumentation 
Enligt prefekter, AMO och en stor del av de anställda genomför institutionerna regelbundna 
riskbedömningar, däremot är samtliga överens om att riskbedömningar inför förändringar i 
verksamheten inte genomförs. Att denna del av arbetsmiljöarbetet inte genomförs kan man 
även finna i andra studier. En undersökning från 2012 visar att en fjärdedel av 
arbetsmiljöombuden ansåg att det inte genomförs riskbedömningar inför förändringar 
(Fristedt 2013). Genom att institutionerna inför detta i sina rutiner kan de upptäcka och 
åtgärda risker i tid, vilket är lönsamt för hela verksamheten (se under avsnitt 5.2.1). 
Resultaten visar även att de undersökta institutioner upprättar handlingsplaner som har 
effekt då de flesta anställda anser att de risker som identifieras blir åtgärdade, vilket även 
prefekter och AMO håller med om. 
 
Alla institutioner i undersökningen genomför inte kontroll av vidtagna åtgärder och årliga 
uppföljningar av arbetsmiljöarbetet, vilket måste införas i rutinerna vid samtliga 
institutioner. En förutsättning för att institutionerna ska få ett fungerande arbetsmiljöarbete 
är att de årligen följer upp arbetsmiljöarbetet och utvärderar vad som har fungerat bra och 
vad som måste förbättras till nästa år. Samtliga institutioner måste även inse att de inte 
räcker med att enbart vidta åtgärder, utan att dessa även måste kontrolleras för att se om de 
har gett önskad effekt eller om det behövs ytterligare åtgärder. Om detta inte genomförs är 
det lätt att man tror att en risk har eliminerats eftersom man vidtagit en åtgärd, men i själva 
verket finns risken kvar då åtgärden inte var tillräcklig. Dessutom får man en bekräftelse på 
att den tid man har lagt ner ger de resultat och den effekt man ville uppnå.   
 
Resultaten visar att institutionerna till största del dokumenterar samtliga dokument som de 
är skyldiga enligt AFS 2001:1, med undantag för årliga uppföljningar av arbetsmiljöarbetet då 
detta inte heller genomförs vid institutionerna. Dokumentationen ska fungera som ett 
hjälpmedel för både arbetsgivare och arbetstagare i arbetsmiljöfrågor och för att samtliga 
inom institutionerna ska kunna ta del och få hjälp av denna är det viktigt att 
dokumentationen är tydlig och finns lätt att tillgå vid institutionerna. Dokumentationen är en 
förutsättning för att kunna följa upp och ständigt förbättra arbetsmiljöarbetet. Utan 
dokumentationen blir det svårt att kontrollera att alla delar av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet genomförs, speciellt i större verksamheter med ett stort antal anställda.  
 
5.3 Förslag till förbättringsåtgärder 
Följande brister har uppmärksammats inom det systematiska arbetsmiljöarbetet vid de fyra 
institutionerna och måste åtgärdas för att uppfylla lagstiftningens krav: 
 

 Riskbedömningar inför förändringar i verksamheten genomförs inte i dagsläget och 
måste införas i rutinerna vid samtliga institutioner.   

 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs enbart vid några 
av institutionerna och måste införas i rutinerna vid samtliga institutioner.  

 Kontroll av vidtagna åtgärder genomförs enbart vid några av institutionerna och 
måste införas i rutinerna så att det genomförs vid samtliga institutioner.  

 Arbeta mer med den psykosociala arbetsmiljön genom att utföra riskbedömningar 
och upprätta handlingsplaner.  
 

För att få ett mer effektivt arbetsmiljöarbete bör institutionerna även vidta följande åtgärder: 
 

 Prioritera arbetsmiljöarbetet högre. 
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 Skapa ett större engagemang bland anställda genom att samverka, belysa 
arbetsmiljöfrågor vid personalmöten och medarbetarsamtal samt genom att tilldela 
de anställda arbetsmiljöuppgifter.  

 Årligen gå igenom hur arbetsmiljöarbetet är organiserat vid institutionen och så att 
samtliga anställda känner till vem som är ansvarig för arbetsmiljön. 

 Anordna en arbetsmiljöutbildning till de anställda för att öka deras kunskap om 
arbetsmiljö och risker, men även för att öka deras motivation och engagemang.  
 

5.4 Slutsats 
Denna studie visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs inom fyra 
institutioner vid Umeå universitet delvis uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete 
enligt AFS 2001:1. Ett antal brister har uppmärksammats inom institutionernas 
arbetsmiljöarbete och måste åtgärdas för att uppfylla lagstiftningens krav. Bristerna 
förekommer främst inom den psykosociala arbetsmiljön, årliga uppföljningar, 
riskbedömningar inför ändringar, kontroll av vidtagna åtgärder samt prioritering.   
 
På grund av det begränsande urvalet kan slutsatser inte dras för hela universitetets 
arbetsmiljöarbete då det kan förekomma stora skillnader mellan övriga institutioner. 
Däremot anser jag att det inte finns mycket som talar emot att de brister som 
uppmärksammats i denna studie även skulle kunna vara brister inom övriga institutioner vid 
universitetet. Ett antal av bristerna har uppmärksammats inom samtliga undersökta 
institutioner och troligtvis skulle dessa brister även kunna påträffas inom fler institutioner 
vid en mer omfattande studie.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
SAM-kraven 
1. Anser du att det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i 

verksamheten? 
2. Anser du att de anställda, AMO och SAMO får möjlighet att medverka i 

arbetsmiljöarbetet? 
 

3. Har din institution upprättat en egen arbetsmiljöpolicy? 
4. Har ni rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till och finns dessa 

skriftligt dokumenterade i så fall? 
 

5. Finns en fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefer, arbetsledare och övriga anställda 
och finns denna skriftligt dokumenterad i så fall? 

6. Har dessa tillräckligt med befogenheter, resurser och kompetens? 
 

7. Finns det skriftliga instruktioner för arbetsmoment som innebär allvarliga risker? 
8. Anser du att de anställda har tillräckligt med kunskap om arbetet och riskerna för att 

kunna förebygga ohälsa och olycksfall? 
 

9. Genomför ni regelbundna riskbedömningar och riskbedömningar inför förändringar i 
verksamheten? 

10. Dokumenterar ni era riskbedömningar skriftligt? 
 

11. Anser du att ni utreder ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud vid din institution? 
 

12. Anser du att ni genomför och kontrollerar vidtagna åtgärder? 
13. Upprättar ni skriftliga handlingsplaner? 
14. Genomför ni årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet och 

dokumenteras dessa skriftligt i så fall? 
 

15. Anser du att företagshälsovård eller motsvarande anlitas vid behov? 
 

Övriga frågor 
 

16. Anser du som prefekt att ni får tillräckligt med stöd från fakultet och ledning när det 
gäller arbetsmiljöarbetet? 
 

17. Anser du att det finns några hinder för att aktivt kunna jobba med arbetsmiljön vid din 
institution? 
 

18. Finns det något inom arbetsmiljöarbetet vid din institution som du anser behöver 
förbättras? 
 

19. Hur upplever du att det systematiska arbetsmiljöarbetet som helhet fungerar vid din 
institution? (inte alls/okej/bra/mycket bra) 

 

  



 

Bilaga 2. Enkätundersökning med följebrev 
 
Till dig som jobbar vid Umeå universitet  
 
Hej! 
 
Jag skriver just nu mitt examensarbete om arbetsmiljöarbete vid Umeå universitet, vilket är 
min avslutning på kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd. Syftet med examensarbetet 
är undersöka hur arbetsmiljöarbetet bedrivs inom ett antal institutioner vid Umeå universitet 
samt att uppmärksamma eventuella brister och att utifrån detta ta fram förslag till åtgärder 
för att förbättra arbetsmiljöarbetet.  
För att få en bild av hur de anställda upplever arbetsmiljöarbetet har jag utformat en enkät. 
Enkäten består av 19 frågor och tar inte mer än 5 minuter att besvara. Din medverkan i 
undersökningen är frivillig, men för att få tydligare bild av arbetsmiljöarbetet vid din 
institution skulle jag uppskatta om du tog dig tid att delta. Alla som deltar i undersökningen 
är anonyma och svaren kommer inte att kunna härledas till dig, vilket innebär att svaren 
kommer behandlas konfidentiellt. För att komma till enkätundersökningen gå in på länken 
nedan: 
 
Tack för din medverkan! 
Linda Eriksson 
 

 
For you who work at Umeå university 
 
Hello! 
 
I study at environment and health at Umeå university and right now I’m doing my bachelor 
thesis. I have chosen to write about work environment at Umeå university with the purpose 
to survey and analyze the systematic management of the work environment at a few 
institutions at the university.  
To get a picture of how the employers at the university think of the systematic management 
of the work environment at their institution I´ve made a questionnaire. The questionnaire 
consists of 19 questions and doesn´t take more than 5 minutes to complete. Your 
participation is optional, but I would appreciate if you could take a minute to participate 
because it would help me to get a clearer picture of the systematic management of the work 
environment at your institution. Every participant is anonymous and will not be able to lead 
to you, which means that the answers will be treated confidentially. Press the link below to 
get to the questionnaire: 
 
Thank you for your participation! 
Linda Eriksson 
  



 

Arbetsmiljöarbete vid Umeå universitet 

1. Kön 

 Man  Kvinna 
2. Vid vilken institution är du anställd? 

 
3. I hur stor utsträckning anser du att din institution aktivt jobbar med 
att förbättra arbetsmiljön? 

 Inte alls 

 Liten utsträckning 

 Viss utsträckning 

 Stor utsträckning 

 Vet inte 

 
4. I hur stor utsträckning anser du att du ges möjlighet att medverka i 
arbetsmiljöarbetet vid din institution? 

 Inte alls 

 Liten utsträckning 

 Viss utsträckning 

 Stor utsträckning 

 Vet inte 

 
5. Skulle du vilja få fler möjligheter till att medverka i arbetsmiljöarbetet 
vid din institution än vad du får idag? 

 Ja  Nej 
 
6. Känner du till universitetets arbetsmiljöpolicy? 

 Ja  Nej 
 
7. Har din institution upprättat en egen arbetsmiljöpolicy? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

8. I hur stor utsträckning anser du att din institution har rutiner för hur 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas? 

 Inte alls 

 Liten utsträckning 

 Viss utsträckning 

 Stor utsträckning 

 Vet inte 

 
9. I hur stor utsträckning anser du att din institution har skriftliga 
instruktioner för arbetsmoment som innebär allvarliga risker? 

 Inte alls 

 Liten utsträckning 

 Viss utsträckning 

 Stor utsträckning 

 Vet inte 

 
10. Känner du till vem som är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna vid din 
institution? 

 Ja  Nej 



 

 
11. Anser du att du har tillräckligt med kunskap om arbetsmiljön och de 
risker som finns i ditt arbete för att kunna jobba på ett säkert sätt? 

 Ja  Nej 
12. Skulle du vilja få mer kunskap om arbetsmiljön och riskerna i ditt 
arbete? 

 Ja  Nej 
 
13. Anser du att din institution genomför regelbundna riskbedömningar 
av de risker som finns i arbetsmiljön? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 
14. I hur stor utsträckning anser du att din institution upprättar skriftliga 
handlingsplaner där det framgår vilka åtgärder som ska vidtas, när de ska 
vidtas och av vem? 

 Inte alls 

 Liten utsträckning 

 Viss utsträckning 

 Stor utsträckning 

 Vet inte 

 
15. Anser du att de risker som blir identifierade vid din institution 
åtgärdas? 

 Ja  Nej 
 
16. I hur stor utsträckning anser du att din institution utreder ohälsa, 
olycksfall och allvarliga tillbud? 

 Inte alls 

 Liten utsträckning 

 Viss utsträckning 

 Stor utsträckning 

 Vet inte 

 
17. Till vem eller vart du vänder du dig i första hand för att få hjälp med 
arbetsrelaterade problem? 

 
18. Hur upplever du att arbetsmiljöarbetet som helhet fungerar vid din 
institution? 

 Fungerar inte alls  Fungerar okej 

  Fungerar bra                     Fungerar mycket bra 
 
19. Finns det något inom arbetsmiljöarbetet vid din institution som du 
anser behöver förbättras? 
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