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Tre prioriterade områden under perioden:
1. Nollvision för trakasserier och diskriminering
2. Jämställdhetsintegrering
3. Stärka förmågan att hantera kriser
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Handlingsplan för arbetsmiljö och
jämlikhet 2016-2018 för studenter och
anställda på Chalmers
Nuläge – hur står det till med arbetsmiljö,
jämställdhet och jämlikhet vid Chalmers?

Chalmers
liksom
samhället
i
stort
kännetecknas av såväl horisontell som vertikal
könsuppdelning.

Kort uttryckt är akademin mansdominerad och
administrationen
kvinnodominerad.
Könsfördelningen bland professorer varierar från
100 % män på flera institutioner till 43 % män på
den
enda
institution,
som
för
denna
personalkategori befinner sig inom ett 40/60-spann.

Den horisontella könssegregeringen innebär
att olika yrkeskategorier domineras av ett kön.
Exempel på horisontell könssegregering på
Chalmers: Av administrativ personal är 24 % män,
av lärarpersonal är 76 % män, av annan
undervisande och forskande personal är 74 % män.
Kvinnor dominerar inom lokalvården där enbart 28
% är män. Andra kvinnodominerade befattningar är
institutionssekreterare och bibliotekarier.

Sjukfrånvaron är högre bland administratörer
än bland forskande och undervisande personal. En
förklaring är att de senare har förtroendearbetstid
och därför sjukskriver sig i lägre omfattning.

Skillnader i sjukskrivningstal mellan kvinnor
och män på Chalmers förklaras till stor del av att
fler kvinnor än män är administratörer och inte har
företroendearbetstid.

Den vertikala könssegregeringen innebär på
Chalmers att män dominerar på de ledande
befattningarna och att de därmed har större
möjligheter att påverka och styra verksamheten.
Män dominerar de akademiska befattningarna i
hierarkin
ovanför
doktorand
liksom
teknikerbefattningarna.

LAGKRAV
Diskrimineringslagen kräver att en
arbetsgivare med mer än 25
anställda gör en jämställdhetsplan
vart tredje år där olika förebyggande
insatser planeras för att främja
jämställdhet mellan kvinnor och
män och för att motverka
diskriminering.
Arbetsgivaren ska också på olika
sätt främja en god arbetsmiljö.
Arbetsmiljölagen
1, Arbetsgivaren skall vidta alla
åtgärder som behövs för att
förebygga att arbetstagaren utsätts
för ohälsa eller olycksfall. En
utgångspunkt ska därvid vara att allt
sådant som kan leda till ohälsa eller
olycksfall skall ändras eller ersättas
så att risken för ohälsa eller
olycksfall undanröjs.
2, Arbetsgivaren ska systematiskt
planera, leda och kontrollera
verksamheten på ett sätt som leder
till att arbetsmiljön uppfyller
föreskrivna krav på en god
arbetsmiljö. Han ska utreda
arbetsskador, fortlöpande undersöka
riskerna i verksamheten och vidta
de åtgärder som föranleds av detta.
Åtgärder som inte kan vidtas
omedelbart ska tidsplaneras.
3, Arbetsgivaren ska i den
utsträckning verksamheten kräver
dokumentera arbetsmiljön och
arbetet med denna. Handlingsplaner
ska därvid upprättas.
4, Arbetsgivaren ska vidare se till
att det i hans verksamhet finns en på
lämpligt sätt organiserad
arbetsanpassnings- och
rehabiliteringsverksamhet.
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Chalmers ledningsgrupp består av 12 personer (inklusive studentrepresentant.)
Könsfördelningen är 7 män och 5 kvinnor. Av Chalmers 18 prefekter är 15 män.

HT 2015 hade 8 av 27 program på Chalmers en könsfördelning inom spannet 40 %60 %, vilket betraktas som jämställt. Tekniskt basår är inräknat i denna grupp.

2 program är kvinnodominerade och resterande 18 program domineras äv män.

Ur ett studentrekryteringsperspektiv är Tekniskt basår strategiskt viktigt då det visat
sig att studenter från basåret tenderar att prestera bättre på ordinarie
grundutbildningsprogram. Även ur ett könsperspektiv är basåret viktigt eftersom det
bidrar med fler kvinnor än direktrekryterade studenter från gymnasiet.

Bilagor till policy och handlingsplan:
Bilaga 1:
Policy för arbetsmiljö och jämlikhet avseende studenter och anställda på
Chalmers.
Bilaga 2:
Könsfördelningen för anställda och studenter.
Bilaga 3:
Ansvar, uppdrag och organisationen av jämlikhets- och arbetsmiljöarbetet.
Bilaga 4:
Inriktning samt löpande uppgifter inom jämlikhet och arbetsmiljö som inte
redovisas i själva handlingsplanen.
Bilaga 5:
Några grundläggande definitioner.
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LAGKRAV

Jämlikhet
En arbetsplats fri från diskriminering
och kränkande särbehandling.
Övergripande mål och åtgärder för att motverka
diskriminering, trakasserier och kränkande
särbehandling.
Nuläge: Under de senaste fem åren har andelen
anställda som upplevt diskriminering eller
kränkande särbehandling minskat från 9 % till
4 % på Chalmers. Snittet för högskolor i Sverige
är 7 %. Chalmers har därmed uppnått den
målsättning som var att halvera den ursprungliga
siffran. Bland diskrimineringsgrunderna finns
dock fortsatt kön, etnicitet, sexuell läggning och
ålder nämnda i kommentarerna i
medarbetarenkäten. Särskilda insatser bör därför
fortsätta inom dessa områden. Andelen
medarbetare som anger att de utsatts för sexuella
trakasserier var vid mätningen 1 %. För
studenterna finns inte motsvarande systematiska
mätningar. Det är därför viktigt att komma igång
med samordnade Chalmersgemensamma
studentenkäter så att omfattningen blir känd och
åtgärder kan sättas in, om sådana visar sig
nödvändiga.

Mål: Studenter och anställda ska känna till
Chalmers nolltolerans mot alla olika former av
diskriminering och kränkande särbehandling.
Chefer och programansvariga ska ha god
kunskap om hur de ska agera vid diskriminering,
trakasserier och kränkande särbehandling.
Delmålet är att diskriminering och kränkande
särbehandling ska halveras till 2018.
Förekomsten mäts i årliga enkäter för
medarbetare och studenter (för studenter från
och med 2017).

Diskriminering, trakasserier och
sexuella trakasserier definieras i
diskrimineringslagen. Kränkande
särbehandling definieras i en föreskrift
från Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren
är skyldig att arbeta förebyggande mot
denna typ av beteenden. Detta ska ske
i en plan som följs upp årligen och
upprättas för tre år i taget.
Arbetsgivaren/utbildningsanordnare är
skyldiga att utreda de situationer där
en arbetstagare/studenter anser sig ha
blivit utsatt för diskriminering,
trakasserier eller kränkande
särbehandling. Arbetsgivaren/
utbildningsanordnaren måste också
vidta åtgärder för att förhindra fortsatta
trakasserier om det visar sig att sådana
har förekommit. När det gäller
kränkande särbehandling är det viktigt
att se om problem har sin grund i
arbetets organisation.
Enligt diskrimineringslagen är
direkt diskriminering att någon
missgynnas genom att behandlas
sämre än någon annan behandlas, har
behandlats eller skulle ha behandlats i
en jämförbar situation, om
missgynnandet har samband med kön,
könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder
indirekt diskriminering: att någon
missgynnas genom tillämpning av en
bestämmelse, ett kriterium eller ett
förfaringssätt som framstår som
neutralt men som kan komma att
särskilt missgynna personer med visst
kön, viss könsöverskridande identitet
eller uttryck, viss etnisk tillhörighet,
viss religion eller annan
trosuppfattning, viss
funktionsnedsättning, viss sexuell
läggning eller viss ålder, såvida inte
bestämmelsen, kriteriet eller
förfaringssättet har ett berättigat syfte
och de medel som används är lämpliga
och nödvändiga för att uppnå syftet.
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Åtgärder:
 Säkerställa att chefer och programansvariga tar del av utbildningsinsatser om
diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och sätt att hantera trakasserier. 2016.
 Alla chefer och programansvariga ska ges möjlighet att ta del av utbildning i
konflikthantering. 2017.
 Utbildningsmaterial om diskrimineringsgrunderna ska tas fram för studenter och börja
användas. Materialet ska vara utformat så att det också är lämpligt att använda för
personal. 2016.
 Utbildningsmaterial om härskartekniker ska tas fram för studenter och börja användas.
2018.
 Frågor om diskriminering och kränkande särbehandling ska lyftas vid de årliga
skyddsronderna för studenter samt vid uppföljningsmötena för arbetsmiljö och
jämlikhet på alla institutioner/motsvarande. Löpande.
 Alla fall av trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling på Chalmers
sammanställs årligen och presenteras för AJK. Löpande.
 Under 2016 ska en årlig enkät för studenternas arbetsmiljö tas fram och genomföras
för alla program och varje årskurs. 2016, genomförs första gången 2017.
 Utbilda alla mottagningskommittéer i mångfaldsfrågor. Löpande.
 Enkäten för anställda ska utvärderas och vid behov revideras. 2016.
 Frågan om kursenkäternas påverkan på lärares arbetsmiljö ska följas. Löpande.
 Lätttillgänglig information ska finnas på hemsidan om kontaktpersoner och
handläggningsordning för diskrimineringsärenden. 2016.
Ansvar för samordning och uppföljning: Arbetsmiljösamordnare, jämställdhetssamordnare,
säkerhetssamordnare och HR-specialister.

Mål och åtgärder för ökad kvantitativ jämställdhet hos personal och studenter.
Nuläge: Chalmers är en könssegregerad arbetsplats med ojämn könsfördelning inom de
flesta befattningar. Utbildningsprogrammen är könsstereotypa: 8 av 29 program är
kvantitativt jämställda.
Mål: Chalmers ska under de närmaste tre åren uppnå ökad kvantitativ jämställdhet
inom alla befattningar och utbildningsprogram.
Åtgärder:
• Chalmers ska tillsammans med GU jämställdhetsintegrera verksamheten fram till
2019. Arbetet påbörjas 2016.
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•
•
•
•
•
•
•
•

I samband med jämställdhetsintegreringen ska chefer och programansvariga få den
utbildning och det metodstöd de behöver. 2016.
I samband med jämställdhetsintegreringen ska kvantitativa mål sättas upp för olika
befattningar och utbildningsprogram. 2016
Årlig uppföljning och redovisning – med tertialavstämning - ska ske av mål och
utveckling. Löpande.
Rekryterande chefer ska fortlöpande informeras om rekryteringsmål och ges stöd i
arbetet för att uppnå dessa. Löpande.
Arbetsordningen för Anställningskommittéen ska ses över i samband med
jämställdhetsintegrering. 2016.
Rekryteringsprocessen för forskande och undervisande personal ska
jämställdhetsintegreras. 2016.
Programmen Ki och K ska ingå i en pilotprocess för jämställdhetsintegrering. 2016.
Följa fakultetsmedelsmodellens påverkan på könsfördelningen inom berörda
befattningar. 2016, sedan löpande.
Bjuda in föreläsare om aktuella avhandlingar som handlar om kön och teknik. 2016.

Ansvar för samordning och uppföljning:
Rekryteringsenheten, anställningskommittén och HR-avdelningen.

Mål och åtgärder för jämställda löner.
Nuläge: Det finns några förhållanden som är viktiga att följa angående löner. Dit hör en
något hoppackad lönebild för exempelvis kvinnliga lektorer samt att manliga ekonomer
låg i högre lönespann än sina kvinnliga kollegor.
Mål: Chalmers ska inte ha några löneskillnader som beror på kön.
Åtgärder:
• Chefer ska känna till lönekriterier och utbildas i jämställd lönesättning i samband med
lönerevision. Löpande.
• Chefer ska vara informerade om föräldraledighetslagens missgynnandeförbud.
Löpande.
• Chalmers ska genomföra en lönekartläggning och ta fram en handlingsplan för 2016.
• Chalmers ska på central nivå följa lönespridning hos kvinnor och män. Löpande i
samband med revision.
• Inom ramen för jämställdhetsintegrering ska fördelning av medel följas. Löpande.
• Fakultetsmedelsmodellens påverkan på kvinnor och män ska följas. Löpande.
Ansvar för samordning och uppföljning:
Jämställdhetssamordnarna och förhandlingssamordnare
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Mål och åtgärder avseende förvärvsarbete och föräldraskap.
Nuläge: Chalmers föräldrapolicy föreskriver att möten skall förläggas mellan 9 och 16.
Detta efterlevs dock inte i alla miljöer, vilket leder till irritation och bristande tillit.
Antingen ska detta följas eller så ska denna del av policyn tas bort. Uttaget av
föräldraledighet har under det senaste året gått ner bland anställda män på Chalmers.
Mål: Chalmers ska vara en bra arbetsplats för föräldrar. Chalmers ska underlätta för
studenter att förena studier och föräldraskap.
Åtgärder:
• Chefer och nyanställda ska informeras om föräldrapolicyn. Löpande.
• Frågan om mötestider mellan 9 och 16 ska tas upp till diskussion på AJK och leda till
krav på efterlevnad, regler för överenskommelser om när möten kan förläggas utanför
dessa tider eller till att denna del av policyn stryks. 2016.
• Checklistan för föräldralediga anställda ska ses över och vid behov revideras. Frågan
om stöd för att anställda ska kunna förena arbete och föräldraskap ska utvärderas och
eventuellt resultera i nya rutiner. 2017.
• Bjuda in studenter som är föräldrar till diskussion om önskat stöd. 2016.
• Checklista till stöd för utbildningsprogrammen ska tas fram angående studenter med
barn. 2017.
• Uttag av föräldraledighet uppdelat på kön ska följas årligen och redovisas inför AJK.
Löpande.
• Mäns minskade uttag av föräldraledighet ska analyseras och följas. (Eventuella
åtgärder ska läggas in omedelbart.) 2016.
Ansvar för samordning och uppföljning:
HR-avdelningen och jämställdhetssamordnare.
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Mål och åtgärder avseende etnicitet, religion och livsåskådning.
Nuläge: Diskriminering på grund av etnicitet förekommer på Chalmers och är, efter
kön, den vanligaste anledningen till att medarbetare uppfattar sin arbetsmiljö som
ojämlik. Också frågor om vilket språk som används vid möten och vilken information
som finns tillgänglig på engelska hanteras ibland på ett sådant sätt att de uppfattas
diskriminerande. Hur situationen för studenterna ser ut ska klarläggas genom den
planerade arbetsmiljöenkäten.
Chalmers är ett icke-konfessionellt universitet.
Mål: Ingen medarbetare eller student ska utsättas för diskriminering på grund av
etnicitet.

Åtgärder:
 Utbildningsmaterial om diskrimineringsgrunderna ska tas fram för studenter och börja
användas. Materialet ska vara utformat så att det också är lämpligt att använda för
personal. 2016.
 Utbildningsmaterial om härskartekniker ska tas fram för studenter och börja användas.
2018.
 Förbättra integration av mastersstudenter både avseende studier och psykosocial
studiemiljö. 2016, sedan löpande.
 Utbilda alla mottagningskommittéer i mångfaldsfrågor. Löpande.
 Analys och åtgärder tas fram med anledning av resultatet i arbetsmiljöenkäten också
för studenter. 2017.
Ansvar för samordning och uppföljning:
Jämställdhetssamordnare, programansvariga och HR-avdelningen.

Mål och åtgärder avseende sexuell läggning.
Nuläge: Medarbetare och studenter möter ibland negativa attityder och direkt
diskriminering med anledning av sexuell läggning. En del situationer har uppstått ur
brist på information om gällande svensk lag på området.
Mål: Ingen medarbetare eller student ska utsättas för diskriminering på grund av
sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Alla ska känna till vad
diskrimineringslagen föreskriver och att sexuell läggning – hetero, homo och bi – samt
könsöverskridande identitet eller uttryck är skyddade diskrimineringsgrunder på en
svensk högskola.
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Åtgärder:
 Informera om diskrimineringslagstiftningen i samband med introduktion av
nyanställda och mottagning av nya studenter. Löpande.
 Översyn av språkbruk och rutiner vid högskolans festarrangemang, exempelvis
inbjudningar, så att inte ett heteronormativt språk exkluderar personer. Löpande.
 Jämlikhetsgruppen ska ta fram förslag för att öka kompetensen om HBTQ-frågor på
Chalmers, bl. a. genom utbildningar för programansvariga, chefer,
jämställdhetsombud och AJK. 2017.
 Utbilda alla mottagningskommittéer i mångfaldsfrågor. Löpande.
Ansvar för samordning och uppföljning: Jämställdhetssamordnare, jämlikhetsgrupp, i
samråd med SO (ordförande för sociala enheten vid Chalmers studentkår).

Mål och åtgärder avseende personer med funktionsnedsättning.
Mål: Chalmers ska vara ett tillgängligt universitet där man utifrån sina förutsättningar
på lika vilkor kan tillgodogöra sig information, delta i aktiviteter, studera eller arbeta
på grund av en funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska kunna
vara delaktiga och jämlika i den verksamhet som bedrivs vid Chalmers.
För lokaler som Chalmers löpande använder ska det finnas beskrivningar så att de med
nedsatt syn och rörelseförmåga kan hitta och röra sig i lokalerna.
Åtgärder:
 Tillsätta en grupp som tar fram en skyltningspolicy. 2017.
 Varje lokalråd ska fortsätta jämlikhetsgruppens inventering av förbättringsområden ur
tillgänglighetssynpunkt. 2017.
 Lokalsamordnare och lokalstrateg ska utifrån inventering föreslå, prioritera och
kostnadsberäkna åtgärder. 2017.
 Chalmers ska ta fram riktlinjer för att beakta frågan om födoämnesallergier i samband
med upphandling av konferansanläggningar mm. 2016.
 Studenter som söker med särskilda skäl bedöms efter vars och ens individuella
förutsättningar. Studenter med funktionsnedsättning ska efter behov erhålla
stödåtgärder. Dessa är individuella för varje student och sätts in i samråd mellan
student och samordnare. Löpande.
 Chalmers ska arbeta med att utforma en tillgänglig web. 2017.
 Personal har möjlighet till utbildning om särskilda behov, tillgänglig undervisning och
bemötande genom funkasamordnare. Löpande.
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Kommenterad [Office1]: Menar ni ett system som TD
(tillgänglighetsdatabasen)? Det är ett extremt stort arbete att
göra. Har vi resurser till det?

Ansvar för samordning och uppföljning: Arbetsmiljösamordnare, funkasamordnare,
lokalstrateg samt serviceavdelningen.

Jämställdhetsintegrering.
Chalmers ska under en fyraårsperiod jämställdhetsintegreras, i samverkan med
Göteborgs universitet och med stöd från Nationella sekretariatet för genusforskning.
Nuläge: Jämställdhetsintegrering har varit den huvudsakliga strategin för att uppnå
ökad jämställdhet hos olika svenska myndigheter och offentliga aktörer, både internt
och utåt i olika samhällsfunktioner. Med jämställdhetsintegrering avses en process där
all verksamhet granskas med målet att jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla
beslut på alla nivåer och drivas av ordinarie beslutsfattare och inte av särskilda
personer som står utanför ordinarier processer. Chalmers tillsammans med GU har valt
att påbörja denna process i samverkan. Arbetet påbörjas 2016 och ska pågå fram till
2019.
Mål: Chalmers ska vara ett jämställdhetsintegrerat universitet 2019.
Åtgärder:
 Ta fram en plan för jämställdhetsintegrering för hela Chalmers. 2016.
 Inleda jämställdhetsintegrering av institutionerna DoIT och K. 2016.
 Inleda jämställdhetsintegrering av grundutbildningsprogrammen K och Ki samt delar
av berörda institutioner. 2016.
 Inleda jämställdhetsintegrering av rekryteringsenheten och deras processer. 2016.
 Genomföra workshop med Chalmers ledningsgrupp om jämställdhetsintegrering. 2016
 Utse 20 nyckelpersoner som får särskild utbildning om jämställhetsintegrering. 2016.
 Genomföra introduktion för ett 50-tal personer som kommer ha särskilda uppdrag i
samband med jämställdhetsintegreringen.
 I samband med jämställdhetsintegreringen av Chalmers utbildningar ska behovet av
jämställdhetsutbildning för olika funktioner i utbildningsorganisationen inventeras och
riktade utbildningspaket tas fram. 2017.
 Projekt med ledningsgruppen på Fysik ska följas och eventuellt användas i ytterligare
miljöer som ett moment inom jämställdhetsintegreringen. 2016.

Ansvar för samordning och uppföljning: Jämställdhetssamordnare.
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Arbetsmiljö
Stärka förmågan att hantera krissituationer
Skydd mot olyckor.
Nuläge: Högskolans centrala krisplan och krisorganisation är i behov av en
uppdatering. Vidare behöver medarbetarnas kunskap enligt medarbetarenkäten 2015
stärkas avsevärt, kunskapsindex för områdena krissituation (57 %), olycka (63 %) och
utrymning (82 %) är för låga.
Övergripande mål: Chalmers ska stärka sin förmåga att hantera incidenter, kriser och
katastrofer. Chalmers medarbetare ska stärka sin kunskap inom områdena
krissituation, olycka och utrymning, medarbetarenkätens kunskapsindex för områdena
ska åtminstone nå upp till 85 % 2018.
Åtgärder:
 Uppdatera högskolans krisplan/-organisation med syfte att stärka högskolans förmåga
att hantera incidenter, kriser samt katastrofer. 2016.
 Utreda orsaken till de låga kunskapsindexen inom områdena utrymning, olycka samt
kris, ta fram åtgärder och genomföra dessa. 2018.
 Lansera ett informationspaket riktat till undervisande personal rörande agerande vid
olika typer av oönskade situationer. 2017.
o Dels genom att inrätta kursen ”Bemötande i hotfulla situationer”,
o dels som en ny informationsinsats inom området ”Agerande vid kris”. Det
senare ska inkludera förebyggande säkerhetsåtgärder (arbetsmiljöansvar,
maxantal i lokal, riskbedömning), rutiner för specifika situationer (hot, våld,
brand, sjukdom) samt generella åtgärder såsom utrymning.
 Lansera ett informationsmaterial för PA om psykosocial studentmiljö, hantering av
psykosociala incidenter samt presentera funktioner inom högskola, studentkår och
teknologsektion. Om önskemål finns kan även UOL och MPA informeras. 2016.
 Undersöka möjligheten av att ta fram ett forum för dialog om psykosociala frågor
etableras. 2018.

Ansvar för samordning och uppföljning: Arbetsmiljösamordnare och säkerhetssamordnare.
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Tydliggöra delegationsordningen av
arbetsmiljöuppgifter samt översyn av
undersökningar och riskbedömningar
inom arbetsmiljöområdet
Mål och åtgärder för att säkerställa tydligt
arbetsmiljöansvar och en verksamhet som är
medveten om arbetsmiljörisker och hanterar sin
arbetssituation utifrån resultatet från fastställa
riskanalyser
Nuläge: Chalmers har nyligen uppdaterat de
utbildningar som riktar sig till anställda med
arbetsmiljöansvar. Dessutom har Chalmers en
dynamisk verksamhet vilket medför att det ofta
tillsätts nya chefer och/eller chefer får nya
ansvarsområden.
Ett prioriterat område inom systematiskt
arbetsmiljöarbete är att minimera
arbetsmiljörisker. Därför är det av största vikt att
undersöka och riskbedöma verksamhet, samt ta
hand om resultatet på ett bra sätt.
Med ett fokus på att kartlägga behov inom
ovanstående områden och åtgärda eventuella
brister bidrar vi till ett hållbart arbetsliv för
anställda och studietid för våra studenter.
Studenterna förbereds dessutom att vara medvetna
arbetstagare i sitt kommande arbetsliv.

Mål: Tydligöra delegationsordningen avseende
fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt genomföra
utbildning av anställda med arbetsgivaransvar.
Chalmers ska ha uppdaterade riskbedömningar
med åtgärder som är väl kända och efterlevda av
relevant personal, berörda studenter samt övriga
intressenter (såsom entreprenörer och
leverantörer).

LAGKRAV

AFS 2001:2 / AFS 2008:15
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om systematiskt
arbetsmiljöarbete och allmänna
råd om tillämpningen av
föreskrifterna
Gäller systematiskt
arbetsmiljöarbete. Ställer krav på
alla arbetsgivare (även de som hyr
in arbetskraft) att systematiskt
undersöka, genomföra och följa upp
verksamheten så att ohälsa och
olycksfall förebyggs och en bra
arbetsmiljö uppnås. Det ska finnas
rutiner som beskriver hur det
systematiskt arbetsmiljöarbetet går
till. Om det finns mer än tio
arbetstagare ska rutinerna vara
skriftliga.
Arbetsgivaren ska fördela
arbetsuppgifter inom
arbetsmiljöområdet i verksamheten
till chefer, arbetsledare och andra
arbetstagare så att risker i arbetet
förebyggs. De som får
arbetsuppgifter fördelat till sig ska
ha kunskaper, kompetens,
befogenheter och resurser för att
kunna utföra sitt uppdrag. Om
någon arbetstagare råkar ut för
ohälsa eller olycksfall i arbetet ska
arbetsgivaren utreda orsakerna,
detta gäller även för sjukfrånvaro,
så att detta kan förebyggas i
fortsättningen. Arbetsgivaren ska
varje år göra en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Uppföljningen ska dokumenteras
skriftligt.
Arbetsgivaren skall regelbundet
undersöka arbetsförhållandena och
bedöma riskerna för att någon kan
komma att drabbas av ohälsa eller
olycksfall i arbetet.
När ändringar i verksamheten
planeras, skall arbetsgivaren
bedöma om ändringarna medför
risker för ohälsa eller olycksfall som
kan behöva åtgärdas.
Riskbedömningen skall
dokumenteras skriftligt. I
riskbedömningen skall anges vilka
risker som finns och om de är
allvarliga eller inte.
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Åtgärder:
 Kartlägga befintlig delegationsordning och tillhörande utbildning. 2016.
 Kartlägga täckningsgrad och aktualitet av riskbedömningar inom arbetsmiljö. 2016.
 Upprätta och genomföra en plan för att anställda med arbetsgivaransvar erbjuds
kunskap om rutiner och ansvar inom arbetsmiljö på Chalmers. 2017.
 Översyn av befintliga undersökningar och riskbedömningar inom arbetsmiljöområdet
samt utifrån detta upprätta och genomföra en plan för att åtgärda eventuella brister,
inkluderat såväl anställda som studenters arbetsmijösituation. 2017.
Ansvar för samordning och uppföljning: Arbetsmiljösamordnare, säkerhetssamordnare och
HR-specialister.

Delegationsordning
Mål: Lämplig delegationsordning på Chalmers
Åtgärder:
• Kartläggning av nuläget. 2016.
• Uppdatera delegationsordningen utifrån det som framkommer av nulägeskartläggning.
2016.
• Erbjuda relevant utbildning till personal med arbetsgivaransvar. Löpande.
• Följa upp dessa områden uppföljningsmötena inom arbetsmiljö. Löpande.
Ansvar för samordning och uppföljning:
Arbetsmiljösamordnare, säkerhetssamordnare, HR-specialister.

Riskanalyser
Mål: Aktuella riskbedömningar med tydliga åtgärder för minimering av risker
Åtgärder:
• Under närmaste årens arbetsmiljörevisioner ha fokus på riskanalyser och utifrån detta
upprätta en lämplig plan för eventuella åtgärder. Löpande.
• Ny rutin för riskbedömningar inom arbetsmiljöområdet på Insidan samt erbjuda
utbildning till verksamheten i densamma. 2016.
Ansvar för samordning och uppföljning:
Arbetsmiljösamordnare, säkerhetssamordnare, HR-specialister.
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Mål och åtgärder för systematisk brandskyddsarbete (SBA).
Mål: Efterlevnad. Bättre tillbudsrapportering. Vid alla riskbedömningar ska
personsäkerheten alltid prioriteras högst.
Åtgärder:
• Vid varje inst/motsv ska det finnas minst en utsedd brandskyddsansvarig och en
brandskyddskontrollant. Löpande.
• Utrymningsövningar genomförs årligen. Löpande.
• Funktionskontroller genomförs. Löpande.
• Avvikelsehantering och riskbedömningar genomförs. Löpande.
• Rutiner finns för specifika (eventuella) riskfyllda händelser. Löpande.
• Årliga brandlarmsuppföljningar tillsammans med fastighetsägarna och
räddningstjänsten. Löpande.
• Redogörelse för brandskyddet per fastighet som omfattas av föreskriften. Löpande.
Ansvar för samordning och uppföljning: Arbetsmiljösamordnare och säkerhetssamordnare.

Mål och åtgärder som främjar hälsa och god arbetsmiljö.
Övergripande mål: Arbetsförhållandena - fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt
arbetets organisation – ska anpassas till anställdas och studenters olika förutsättningar i
fysiskt och psykiskt avseende.
Åtgärder:
 Arbetsmiljöbeaktande åtgärder ska alltid gås igenom inför varje ombyggnation.
Löpande.
 Bedriva ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete för anställda och studenter. Se
”Mål och åtgärder för ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete” sidan 25 samt
”Former för samverkan för studerande beträffande arbetsmiljö och likabehandling”.
Löpande.
 Frågan om kontorslandskap och dess inverkan på arbetsmiljö ska analyseras. Löpande.
 Frågan om hur visstidsanställningar påverkar arbetsmiljön ska följas inom ramen för
fakultetsmedelsfördelningsmodellen. Även könsuppdelad statistik ska göras på detta
område. Löpande.
 Säkerställa att befintlig arbetsmiljöutbildning
(http://www.chalmers.se/insidan/SV/anstallning/kompetensutveckling/arbetsmiljo/arbe
tsmiljoutbildning) ger chefer och arbetsledare nödvändig kunskap om hur ohälsosam



arbetsbelastning förebyggs och hanteras i förhållande till AFS 2015:4, Organisatorisk
och social arbetsmiljö. 2016
Utred hur området ohälsosam arbetsbelastning ser ut på Chalmers, skapa förståelse för
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specifika mekanismer och huvudorsaker. Tag fram verktyg för att tidigt identifiera
trender och tidiga varningssignaler på enhets- och institutionsnivå. Påbörjas 2016.
Kartlägga och ta fram nyckeltal för att följa nivån på ohälsosam arbetsbelastning inom
Chalmers, se AFS 2015:4.
Utifrån arbetsbelastningsperspektiv, utred arbetstagarnas kännedom om
arbetsuppgifter och förväntningar på resultat samt förtydliga vilka krav på nåbarhet
utanför arbetstid som finns i olika miljöer. Påbörjas 2016.

Ansvar för samordning och uppföljning: Arbetsmiljösamordnare i samverkan med HRavdelning.

Mål och åtgärder för en alkohol- och drogfri studie- och arbetsmiljö för studenter och
anställda.
Nuläge: Chalmers alkohol- och drogpolicy är känd bland anställda och efterlevs ganska
väl. Studentkåren har flera dokument som syftar till att driva arbetet med en sund
alkoholkultur. Dokumenten är väl kända bland föreningsaktiva studenter men mindre
kända bland andra studenter.
Mål: Chalmers ska vara en arbetsplats och studiemiljö som är fri från alkohol och
droger. De fester som anordnas på Chalmers ska följa gällande riktlinjer.
Åtgärder:
• Utbildning av chefer i samband med övriga arbetsmiljöutbildningar. Löpande.
• Översyn och eventuell revidering av centrala och lokala regler för alkohol och droger.
2017.
• Framtagande av generella regler för alkoholförtäring i lokaler där högskolan bedriver
verksamhet. 2017.
• Chefer och arbetskamrater ska säga ifrån om någon kommer bakfull eller är påverkad
under arbetstid. Men chefen har ansvaret att agera. Löpande.
• Introduktion om policyn till alla nyanställda. Löpande.
• Avtal med företagshälsovård som kan agera som resurs i detta arbete. Inför
omförhandling av nytt avtal.
• Information om policy till samtliga studenter. Löpande.
• Årlig alkoholföreläsning för studenter. Löpande.
• Studenter erbjuds möjlighet att delta i en nätbaserad alkoholvaneundersökning.
Löpande.
Ansvar för samordning och uppföljning: Arbetsmiljösamordnare och säkerhetssamordnare
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Mål och åtgärder för friskvård.
Nuläge: Chalmers erbjuder anställda ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor per år samt
tillhandahåller motionslokaler och en friskvårdstimme per vecka.
Mål: Chalmers ska vara en attraktiv arbetsplats, peronalens trivsel och hälsa är viktiga
inslag. 40 % av alla anställda ska utnyttja friskvårdsersättningen inom en treårsperiod.
Åtgärder:
• Alla anställda får använda en timma per vecka till friskvård på arbetstid. Löpande.
• Chalmers erbjuder kostnadsfria motionsaktiviteter. Löpande.
• Vid introduktion av nya medarbetare informeras om friskvårdpolicyn. Löpande.
• Policy och nyttjande av friskvårdsförmåner revideras och presenteras för AJK.
Löpande.

Mål och åtgärder för rehabilitering och arbetsanpassning för anställda.
Mål: Chalmers ska utifrån individens förutsättningar underlätta återgång till arbete
efter sjukdom/skada eller vidta andra nödvändiga åtgärder.
Nuläge: Rehabiliteringsarbetet på Chalmers ska sträva mot att den anställde efter
sjukskrivning och rehabilitering i första hand återgår i arbete i sin ordinarie tjänst. Om
det på grund av nedsättning i arbetsförmågan inte är möjligt utreds möjligheten för
personen att få en annan tjänst på Chalmers. Om alla möjligheter inom Chalmers är
uttömda, fokuseras rehabiliteringen på att personen ska kunna få annat arbete utanför
Chalmers.
Åtgärder:
• Anlitande av rehabiliteringskoordinator vid företagshälsovården. Löpande.
• Utarbeta tydliga rutiner om vem som gör vad samt följa upp efterlevnaden. Löpande.
• Följa sjukfrånvarostatistiken kvartalsvis på institutionsnivå/motsvarande och årsvis för
hela Chalmers. Löpande.
• Årlig uppföljning av studenternas fysiska och psykosociala arbetsmiljö och förekomst
av eventulla risker som kan leda till ohälsa. Löpande.
Ansvar för samordning och uppföljning:
HR-avdelning och jämställdhetssamordnare.
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Bilaga 1.

Policy för arbetsmiljö och jämlikhet avseende studenter och
anställda på Chalmers
Chalmers policy för arbetsmiljö och jämlikhet ska bidra till att utveckla en god arbetsmiljö
och motverka alla former av kränkande särbehandling och diskriminering genom att främja
individers rättigheter och möjligheter att utvecklas inom organisationen oavsett kön,
könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder. Syftet är vidare att Chalmers policy ska bidra till att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet och till att såväl studenters som anställdas upplevelser av
studie- och arbetsinnehållet skall vara rika på tillfredsställelse, gemenskap och personlig
utveckling. Denna policy och handlingsplan för arbetsmiljö och jämlikhet är för första gången
på Chalmers gemensam för studenter och personal.

Chalmers policy för arbetsmiljö och jämlikhet:
1. Nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande
särbehandling.
2. Studenter och anställda ges möjlighet att utvecklas och verka på lika villkor inom
organisationen oberoende av fysiska eller psykiska förutsättningar, kön,
könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
3. En studie- och arbetsmiljö där alla har möjlighet att utvecklas utifrån roll eller
uppdrag och där alla tar ansvar för sitt uppdrag och hur man agerar gentemot
andra.
4. Arbetsmiljö- och jämlikhetsinsatser utformas med respekt för individers olika
behov och förutsättningar. Arbetsmiljö- och jämlikhetsaspekter integreras i all
planering, utveckling och uppföljning av verksamhet.
5. Insatser för jämställdhet och jämlikhet ska motverka stereotypifiering av
människor samt uppmärksamma och påverka de normer och värderingar som
påverkar det dagliga arbetet.

Chalmers visionsdokument samt lagar och förordningar inom området ligger till grund för
utformningan av denna policy. Policyn konkretiseras i en handlingsplan för arbetsmiljö och
jämlikhet för 2016-2018.
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Självständighet och ansvar i studierna och arbetet upplevs som en självklarhet men förutsätter
anpassning till våra olika fysiska och psykiska förutsättningar då vi kan reagera olika på de
arbetsmiljöer de arbetar i. Välbefinnande och trivsel förutsätter att studier och arbete läggs
upp och organiseras så att enformighet, stress och isolering undviks.
Allt arbete på Chalmers ska genomsyras av engagemang, tillit och likabehandling.
Chalmers arbete för jämlikhet är en kontinuerlig process som ska genomsyra samtliga
verksamheter t.ex. vid framtagning av olika styrdokument. Grunden för ett framgångsrikt
arbete med jämlikhet är att Chalmers planeringsprocesser i dialog skapar medvetenhet,
engagemang, delaktighet och kunskap inom området på alla nivåer för lika villkor inom
jämlikhet, studie- och arbetsmiljö.
Utifrån policyn har tre prioriterade områden tagits fram för de kommande tre årens arbete
med arbetsmiljö och jämlikhet bland studenter och anställda på Chalmers. Dessa områden är
målsatta och nedbrutna till mål och åtgärder.

Tre prioriterade områden under perioden:
1. Nollvision för trakasserier och diskriminering
2. Jämställdhetsintegrering
3. Stärka förmågan att hantera kriser
Policyn med de prioriterade områdena samt de specifika målen med åtgärder fastslås i
arbetsmiljö- och jämställdhetskommittén.

Göteborg den 27 juni 2016

Stefan Bengtsson
Rektor

Policyn har beretts i AJK 2016-03-09 och
är beslutad av rektor den 2016-06-27.
Dnr C 2016-0756. Processnummer 2.4.8.
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Bilaga 2.

Här syns trenderna de senaste fem åren och vilka befattningar som rör sig mot en jämnare
könsfördelning. Trenderna är positiva utom för doktorer och projektassistenter. Den enda
befattning som ligger inom 40/60-spannet är projektledare.
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Bilaga 3.
Ansvarsfördelning och uppdrag
Rektor har det övergripande ansvaret för jämlikhetsarbetet och arbetsmiljöarbetet; chefer har
den verkställande arbetsuppgiften för anställda; utbildningsområdesledarna och
programansvariga
för
studenter.
Den
partssammansatta
Arbetsmiljöoch
Jämställdhetskommittén (AJK) behandlar och följer upp den långsiktiga och strategiska
jämlikhetsplaneringen och arbetsmiljöarbetet. AJK sammanträder fyra gånger per år.
Jämställdhetsarbetet på Chalmers har en egen organisation som särskilt arbetar med denna
fråga, men arbetet bedrivs också integrerat med arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor.
Varje institution eller motsvarande har ett av arbetsgivaren utsett jämställdhetsombud med
uppgift att vara stöd och pådrivare i institutionens arbete för jämställdhet.
Jämställdhetsombuden ska också vara stöd i frågor om jämlikhet. Varje studerandesektion
har ett utsett studerandearbetsmiljöombud, SAMO, som representerar studenterna vid de
årliga fysiska och psykosociala arbetsmiljöronderna på utbildningsprogrammen.
Jämställdhetsombudet utses av prefekt eller motsvarande och följer därmed prefektens
mandatperiod. Jämställdhetsombuden bildar en grupp tillsammans med den centrala
jämställdhetssamordnaren för idéöverföring, stöd och samordning av det praktiska arbetet.
Strategiska frågor som rör jämlikhetsarbete bereds av Jämlikhetsgruppen, som är
partsammansatt, och sammanträder 1-2 gånger per termin. I Jämlikhetsgruppen ingår två
arbetstagarrepresentanter, två jämställdhetsombud, en studentrepresentant, en HR-specialist
samt centrala samordnare för arbetsmiljö, jämställdhet och lokalfrågor.
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Varje institution eller motsvarande har en egen plan för arbetsmiljö, jämställdhet och
jämlikhet. Prefekt eller motsvarande har ansvar för att planen följs och utvärderas årligen.
Frågor drivs bland annat i de lokala partssammansatta samverkansgrupperna och drivs och
följs upp i verksamhetsplanerna. En del av åtgärderna från den centrala planen kan också
genomföras på en institution/motsvarande.
Jämlikhetsarbetet regleras för anställda och studenter i diskrimineringslagen och i Chalmers
arbetsordning för grundutbildningen.
Uppgiftsfördelningen i arbetsmiljöarbetet följer linjeorganisationen. Från rektor till
prefekt/motsvarande till avdelningschef och ibland även till enhetschefer/forskargruppsledare.
Arbetsmiljöombud utses av den lokala arbetstagarorganisation som är bunden av
kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. På Chalmers finns ett huvudarbetsmiljöombud,
ett institutionsarbetsmiljöombud vid de vardera 17 institutionerna samt ett vid biblioteket och
ett vid administration och service. Det finns även lokala arbetsmiljöombud vilka agerar på
avdelningsnivå.
Huvudarbetsmiljöombudets uppgift är bl. a. att samordna och stödja arbetsmiljöombudens
verksamhet.
Arbetsmiljöombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor inom sitt
organisatoriska/geografiska område och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och
jämlikhet. I detta syfte skall ombudet inom sitt arbetsmiljöområde vaka över skyddet mot
ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i enlighet med
arbetsmiljölagen.
De viktigaste uppgifterna för ett arbetsmiljöombud är:





Representerar arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor (gäller även för inhyrd arbetskraft)
Bevakar arbetsmiljön inom sitt skyddsområde
Deltar vid planering av ändringar som rör arbetsmiljön, till exempel inför en
omorganisation eller när man inför nya arbetsmetoder.
Deltar vid upprättande av handlingsplaner

Befogenheter för ett arbetsmiljöombud är:
 Få information om arbetsmiljösituationen och förändringar
 Få utbildning för uppdraget
 Har rätt till den ledighet som fordras för uppdraget
 Att få framställning prövad av Arbetsmiljöverket
 Att stoppa farligt arbete – gäller även för ensamarbete som inte bedöms som
uppenbart farligt arbete. Rätten att stoppa farligt arbete gäller även för inhyrd
arbetskraft.
 Om ett arbetsmiljöombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en
tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och
begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska
göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet.
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Arbetsmiljöombud har tystnadsplikt om vissa uppgifter.
Ytterligare information om arbetsmiljöombudens roll finns på Insidan.
https://www.chalmers.se/insidan/SV/om-chalmers/arbetsmiljo/organisation/instruktionerfor/arbetsmiljoombud

Jämställdhetsombudens roll:


Prefekten har ansvar för arbetsmiljön och jämställdheten på institution. Som särskild
resurs ska finnas ett jämställdhetsombud, som utses av prefekten efter samråd i
samverkansgrupp



Jämställdhetsombudet får inte uppfattas som den som har ansvar för jämställdheten på
institutionen



Jämställdhetsombudet företräder jämställdhetens främjande och ska arbeta proaktivt och
inte i första hand förvaltande eller granskande



Jämställdhetsombudet är medlem i den lokala samverkansgruppen och
jämställdhetsombuden är representerade i Arbetsmiljö- och jämställdhetskommittén och i
Jämlikhetsgruppen



Jämställdhetsombuden träffas regelbundet för utbyte av information och
kompetensutveckling



Jämställdhetsombudet ska bevaka kvantitativa jämställdhetsaspekter



Jämställdhetsombudet ska bedriva ett kvalitativt jämställdhetsarbete och verka för en god
arbetsmiljö genom att attityder i jämställdhetsfrågor medvetandegörs och utvecklas



Jämställdhetsombudet ska tillse att jämställdhetsplaner utarbetas på institutionsnivå



Jämställdhetsombudet ska bevaka genusaspekter i grund- och forskarutbildning



Jämställdhetsombudet ska verka för att föräldraskap och arbete går att förena



Jämställdhetsombudet är kontaktperson på institutionen i jämställdhetsfrågor och ska se
till att information finns om dessa frågor



Jämställdhetsombudet ska vara stöd i frågor om jämlikhet
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Studerandearbetsmiljöombudens roll: (SAMO)
• SAMO bevakar den fysiska arbetsmiljön för studenterna i samråd med UOL,
utbildningsområdesledaren, som är ansvarig för studenternas fysiska arbetsmiljö.
SAMO medverkar i de fysiska arbetsmiljöronderna. SAMO bevakar också den fysiska
miljön i studentsociala sammanhang och i föreningslokaler.
• SAMO bevakar den psykosociala arbetsmiljön för studenterna i samråd med PA,
programansvarig, som är ansvarig för studenternas psykosociala arbetsmiljö. SAMO
medverkar i de psykosociala arbetsmiljöronderna. SAMO ska också arbeta för en god
och jämlik miljö i studentsociala sammanhang.
• SAMO ska bevaka jämlikhets- och jämställdhetsaspekter i grundutbildningen. Att
synliggöra normer i lärandemål, pedagogik, kurslitteratur, examinationsformer och hur
roller och arbete fördelas i projekt- och grupparbeten är exempel på vad som kan
uppmärksammas. Syftet är att synliggöra eventuella exkluderande normer och att
problematisera dessa.
SAMO bevakar så att individbaserad statistik alltid är könsuppdelad.
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Bilaga 4.
Om jämställdhet.
Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
Det finns olika typer av jämställdhet:
Kvantitativ jämställdhet utgår från de mänskliga rättigheterna och ett rättviseperspektiv. Det
är orättvist att vissa människor utan särskilda skäl ska ha lägre lön, sämre arbetsvillkor och
mindre möjligheter till inflytande, osv. Jämn könsfördelning anses råda då båda könen är
representerade till minst 40 % vardera.
Kvalitativ jämställdhet handlar om att rutiner, värderingar, organisation och förväntningar är
könsneutrala och inte präglas av könsmärkning av kompetens. Förändras den kvantitativa
fördelningen mellan könen finns förutsättningar för kvalitativa förändringar och omvänt.
Det finns också en skillnad mellan formell och reell jämställdhet. Formell jämställdhet, i
meningen att det inte längre finns några formella eller rättsliga hinder för
jämställdhet, har successivt uppnåtts i Sverige, t.ex. genom att alla yrken och utbildningar är
öppna för båda könen och genom särbeskattningen. Arbetet för reell jämställdhet, dvs. att
kvinnor och män har lika villkor i realiteten, pågår dock fortfarande.
I syftet att uppnå jämställdhet är positiv särbehandling tillåten och befogad i vissa situationer.
Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör sedan länge ett brett förankrat och högt prioriterat
nationellt politiskt mål. På Chalmers bedrivs ett aktivt jämställdhetsarbete inom detta område.
Vissa åtgärder pågår ständigt på Chalmers:
•
•
•
•

•
•
•

Att arbeta för jämn könsfördelning i olika utbildningar, råd, nämnder, kommittéer,
arbetsgrupper osv.
Bjuda in föreläsare av båda könen vid Chalmers-arrangemang.
Vid hedersutmärkelser bör både kvinnor och män nomineras.
Under föräldraledigheten får man idag som anställd vid Chalmers 10 % av lönen i
föräldralön. Detta hanteras centralt för att inte belasta enskilda forskningsprojekt eller
miljöer.
Positiva attityder till föräldraledighet och god kunskap om föräldrapolicyn bland
chefer.
Förlägga möten efter kl 9 och före kl 16.
Vid annonsering av lediga anställningar: infoga särskild text om jämlikhet och där så
är relevant, om kvinnor och män.
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Ytterligare mål och åtgärder för ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete.
Mål: Chalmers ska ha ett ledningssystem som är effektivt för det systematiska
arbetsmiljöarbetet och som rymmer momenten undersöka, riskbedöma, åtgärda och
kontrollera. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas som en naturlig del i den dagliga verksamheten.
Arbetet på Chalmers ska ge arbetstillfredsställelse och gemenskap samt befrämja
välbefinnande. Ledarskapet vid Chalmers ska främja arbetsmiljön så att medarbetarnas
engagemang och förmåga till fullo kan utvecklas.
Löpande åtgärder:
• Sammanställning av skador och tillbud för studenter och anställda
• Riskbedömning/utredning
• Handlingsplan
• Instruktioner om allvarliga risker
• Arbetsmiljöpolicy
• Rutiner
• Uppgiftsfördelning
• Uppföljning
• Arbetsmiljöutbildning
• Introduktion
• Utrymningsövning
• Medarbetarsamtal
• Det nödvändiga samtalet
• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Företagshälsovård
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Bilaga 5.

Några definitioner:
AJK Arbetsmiljö-och jämställdhetskommittén är Chalmers motsvarighet till en
skyddskommitté. Fyra gånger per år träffas denna partsammansatta grupp och behandlar
frågor som arbetsmiljö och jämställdhet på Chalmers.
Diskriminering: När en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation och som
har samband med de lagstadgade diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning (livsåskådning), sexuell läggning, könsöverskridande identitet
och uttryck, funktionshinder samt ålder.
Direkt diskriminering kan beskrivas som olika behandling av lika fall och innebär att en
enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har
behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.
Indirekt diskriminering är när ett till synes neutralt beslut/motsvarande i praktiken visar
sig missgynna vissa individer eller grupper.
Instruktion att diskriminera: Order eller instruktioner att diskriminera någon och som
lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar
ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.
Enkelt avhjälpta hinder Detta avser exempelvis att strategiska punkter är markerade, att
dörrar och dörrfoder kontrasterar mot väggar samt att andra viktiga strategiska punkter
kontrasterar mot bakgrund, att vägvisningssystemet inklusive skyltning är enhetligt, väl
genomtänkt och konsekvent, till exempel med ledstråk till utvalda målpunkter, tydlig
skyltning och logiska färgsystem och att hinder som kan utgöra fara inte förekommer eller är
tydligt varningsmarkerat
Etnicitet och etnisk tillhörighet Etnicitet relateras vanligen till gruppbildning samt till
föreställda eller verkliga kulturella skillnader (som språk, religion osv.) samt maktrelationer
mellan majoritet och minoritet. Etnisk tillhörighet handlar om upplevd eller tillskriven
kulturell och social samhörighet.
FHV-gruppen Företagshälsovårdsgruppen
Funktionsnedsättning En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat
tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller
skador kan vara av bestående eller av övergående natur.
Genus Begreppet genus innefattar de föreställningar som finns i samhället om vad som
definieras som kvinnligt och manligt. Genus uppkommer i ett samspel mellan biologiskt kön
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och människans sociala och kulturella miljö och är därmed möjligt att förändra.
Genusordningen är den ordning som påverkar fördelningen av uppgifter och resurser mellan
könen. I dagens samhälle är manligt genus strukturellt sett överordnat kvinnligt.
HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. T-begreppet är i
sig ett paraplybegrepp som innefattar transsexuella, bland många andra.
HBTQ Samma som ovan inklusive Queer (se nedan).
Jämlikhet handlar om att människor oavsett bakgrund ska ha samma och lika rättigheter.
Används på Chalmers som ett samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet och genus, etnisk
och religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning,
sexuellt likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller könsöverskridande
identitet/uttryck.
Jämställdhet Jämställdhet avser jämlikhetsförhållandet mellan könen och innebär att kvinnor
och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i
livet.
Jämställdhetsintegrering. Med jämställdhetsintegrering avses enligt Europarådets
definition: (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så
att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av
processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.
Kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses på arbets- eller studieplatsen
ovälkommet uppträdande som kränker den personliga integriteten.
Kön Att någon är kvinna eller man.
Könsidentitet Avser en persons självupplevda könstillhörighet.
Könsöverskridande identitet eller uttryck Att någon inte identifierar sig som kvinna eller
man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Mobbning är en företeelse som ingår i begreppet kränkande särbehandling.
Mångfald En blandning av olikheter och likheter som exempelvis kön, ålder, sexuell
läggning, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och
social bakgrund. Begreppet innebär för Chalmers att tillvarata denna blandning.
Queer/Queerteori Kan dels vara en syn på samhället där (könsliga och sexuella) normer
ifrågasätts och dels en identitet där personen försöker eftersträva att inga könsrelaterade
normer ska vara hindrande för deras liv. Detta är en syn på samhället och/eller ett sätt att leva.
Sexuell läggning Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
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Sexuella trakasserier är ett beteende av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan
handla om sexualiserade kommentarer, blickar, beröringar eller innehåll i e-post.
Strukturell diskriminering: Med strukturell diskriminering menas att vissa regler, normer,
rutiner, förhållningssätt och beteenden som förekommer i organisationer och andra
samhällsstrukturer systematiskt diskriminerar vissa grupper av människor.
Trakasserier är kopplat till någon av de lagstadgade diskrimineringsgrunderna och är ett
ovälkommet beteende som kränker någons värdighet.

Transperson Individer vars könsidentitet och/eller könsidentitetsuttryck tidvis eller alltid
skiljer sig från normen för det kön som registrerats för dem vid födseln.
Transsexuell En person som upplever sig vara av motsatt kön jämfört med sitt biologiska
kön. Många önskar korrigera sin kropp genom hormonbehandling och kirurgi. Det handlar
inte om en sexuell läggning.
Transvestit En person som är transvestit vill tidvis, ofta eller alltid använda sig av motsatta
könets kläder och/eller andra attribut. Det är ett könsrollsuttryck.
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