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Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet 
 
Sedan den 1 juli 2001 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöar-
bete (AFS 2001:1) med ändring 1 juli 2003 (AFS 2003:4). De skall användas tillsammans 
med Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets övriga föreskrifter som gäller för 
verksamheten i arbetsmiljöarbetet. 
 
Föreskrifterna innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar hela verksamhe-
ten oavsett om den bedrivs på samma ställe hela tiden, är spridd eller rörlig. De gäller 
också vid till exempel fältarbete, ombord på fartyg eller när arbetstagaren utför arbete i 
sitt eget hem. 
 
Definition 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter 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. 
 
Naturlig del i verksamheten 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verk-
samheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har 
betydelse för arbetsmiljön.  
 
Arbetsmiljöpolicy 
Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i verksam-
heten skall vara för att hälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsstäl-
lande arbetsmiljö uppnås. 
 
I det lokala arbetsmiljöavtalet för Göteborgs universitet, daterat 1 juli 1995, har parterna 
enats om gemensamma värderingar till grund för arbetsmiljöarbetet och om organisa-
tion av arbetsmiljöarbetet inom universitetet. De har också gemensamt formulerat DEN 
GODA ARBETSMILJÖN som är universitetets övergripande arbetsmiljöpolicy. 
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Varje fakultet/motsv. skall formulera en arbetsmiljöpolicy för fakultetens/motsv. verk-
samhet som skall dokumenteras skriftligt. De risker som finns i verksamheten är en vik-
tig utgångspunkt när arbetsmiljöpolicyn skall formuleras. 
  
Varje institution/motsv. skall fastställa konkreta mål för arbetsmiljöarbetet som doku-
menteras och kan följas upp.  
 
Uppgiftsfördelning 
Rektor har den 18 september 2006 skriftligt fördelat uppgifterna i det systematiska ar-
betsmiljöarbetet inom universitetet. 
 
Samverkan 
Prefekt/motsv. skall samverka med anställda, arbetsmiljöombud, studenter och stu-
dentarbetsmiljösombud och stimulera till ett aktivt deltagande i det systematiska ar-
betsmiljöarbetet. 
 
Kunskaper 
De befattningshavare som mottagit uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöar-
betet inom universitetets verksamhet skall ha tillräcklig kompetens. 
 
Prefekt/motsv. skall se till att anställda och studenter har kunskaper om arbetet och ut-
bildningsmoment samt dess risker så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas. Detta in-
nebär att ansvara för att anställda och studenter får tillräcklig introduktion, att de har 
den utbildning och information som behövs och att nödvändiga skriftliga instruktioner 
finns.  
 
Rutiner 
Det skall finnas skriftliga rutiner som beskriver dels hur det systematiska arbetsmiljöar-
betet skall gå till, dels hur det praktiska arbetet skall utföras för att förebygga ohälsa och 
olycksfall. Av rutinerna skall framgå när, hur och av vem det systematiska arbetsmiljö-
arbetet skall genomföras och vilka som skall medverka. 
 
Undersökning och riskbedömning 
I arbetsmiljöarbetet är förebyggande insatser den viktigaste grunden för att förhindra 
ohälsa och olycksfall i arbetet. 
 
Arbetsförhållandena skall regelbundet undersökas, och riskerna för ohälsa eller olycks-
fall skall bedömas. Det är viktigt att planera när och hur undersökningar av arbetsför-
hållandena skall göras. Vid ändringar i verksamheten, skall bedömningar göras om de 
medför risker för ohälsa eller olycksfall som måste åtgärdas. 
 
Varje institution/motsv. skall göra en riskbedömning av arbetsförhållandena som do-
kumenteras skriftligt. I den skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga el-
ler inte. Bedömningen skall alltid resultera i åtgärder för att få bort eller minska risker-
na. Om allvarliga risker ändå kvarstår skall skriftliga instruktioner finnas. 
 




