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”Skapa god psykosocial arbetsmiljö på ett 
systematiskt sätt” 

 
”Ett hållbart arbetsliv där ingen slits ut fysiskt eller psykiskt i förväg. Det gynnar 
alla: individ, organisation och samhälle. Med ett fungerande arbetsmiljöarbete på 
alla arbetsplatser kan vi ta oss dit.” 

 
 
Ovanstående är ett citat ur rapporten ”Långsiktig verksamhetsutveckling ur ett 
arbetsmiljöperspektiv” som Näringsdepartementet på Regeringskansliet gav ut 
2001. 

 
”Samtidigt har vi i Sverige idag fler människor sjukskrivna av psykosociala skäl än av 
fysiska när det gäller arbetsrelaterade sjukskrivningar.  Det handlar om en god 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Hösten 2014 skickade Arbetsmiljöverket ut en 
ny föreskrift på just det temat på remiss. Detta område kommer att bli allt viktigare.  
Vi har genom åren blivit ganska bra på det här med fysisk arbetsmiljö. Vi behöver bli 
lika bra på att skapa god psykosocial arbetsmiljö.” 

 
Syfte och målgrupp 
 
Kursen vänder sig till företagare, chefer och ledare i syftet att ge insikt i och 
kunskap om vad psykosocial arbetsmiljö är och redskap för hur man skapar en 
god sådan samt uppfyller kravet på ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom just 
det psykosociala området. Även arbetsmiljö- och skyddsombud har nytta av 
denna kurs. Efter genomförd kurs ska man känna sig trygg i att man vet vad det 
handlar om och veta hur man ska gå vidare på hemmaplan. 
 
Upplägg och innehåll 
 
Kursen omfattar en dag och innefattar: 
 

 Vad är en frisk organisation? 

 Arbetsmiljö, trivsel, hälsa och prestationer 

 Roller och ansvar, lagar och regler 

 Attityder och ambitioner 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Vad är psykosocial arbetsmiljö? 

 Organisation – grupp – individ  

 Psykosociala risk- och friskfaktorer 

 Kommunikation, relation, situation och människors olikheter 

 Grund för uppsägning om man missköter sig psykosocialt? 

 Hur arbetar man systematiskt med psykosociala frågor? 
 
Vi blandar teori med praktiska övningar. Vi utgår från såväl strategi som vardag 
och har verklighetsanpassade frågeställningar för verksamhetsnära tillämpning. 
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Fakta kring utbildningen våren 2015 
 

 

Kurs nr Datum Plats Tid Sista 

anmälningsdag 

1 12 mars IndustriForum i 
Jönköping, 
Fridhemsvägen 
29 

kl. 8.30 - 
16.30 

1 mars 

2 28 april IndustriForum, 
Anderstorpsvägen 
24 i Gislaved 

kl. 8.30 - 
16.30 

17 april 

 
 

Pris 

Pris 3 900 kronor per deltagare, exkl. moms, vilket inkluderar dokumentation, för- och 
eftermiddagskaffe samt lunch. 

Anmälan är bindande. Vid för få deltagare äger IndustriForum rätten att ställa in 

utbildningen alternativt erbjuder vi plats på alternativ ort. 

Som deltagare får Du ett intyg som verifierar innehåll och omfattning av kursen. 

 

Utbildare, Margareta Carlsson på Atheragram Structura 
 
Margareta Carlsson arbetar med chefsstöd, ledarskapsutveckling och 
organisationsutveckling. 
Mångsidig managementkonsult och executive coach med ett genuint 
intresse för och tilltro till människor, gedigen färdighet i ledarskap och 
organisation och med en passion för förändrings- och 
utvecklingsarbete. Egen bakgrund som chef och ledare. Erfarenhet av 
förändringsarbete, omorganisationer och omstruktureringsarbete inkl. 
erfarenhet av såväl uppbyggnadsskeden som uppsägningar och 
omplaceringar. Stor erfarenhet av systematik i arbetsmiljöarbete och 
krishantering. Gedigen utbildning, studier vid universitet samt ytterligare 
kurser inom ledarskap, organisation och beteendevetenskap. Flerårig 
utbildning inom coaching av såväl individ som grupp och PCC-
certifierad coach (ICF). Förmåga att se till både detalj och helhet, skapa 
mening och sammanhang, och att länka mellan intressegrupper. En 
glad, öppen och framåt person som skapar förtroende och engagemang 
i arbetet.” 
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Anmälan och information  

 
Skicka Din anmälan via e-post, info@industriforum.se eller 0733 – 244 965. 

Jag anmäler mig/oss till utbildningen i  

          Jönköping 12 mars  (sista anmälningsdag 1 mars) 

         Gislaved 28 april  (sista anmälningsdag  17 april) 

 

Namn  ......................................................................................................................................  

Namn  ......................................................................................................................................  

Namn  ......................................................................................................................................  

 

Företag ....................................................................................................................................  

Telefon/Mobil  ..........................................................................................................................  

E-post  .....................................................................................................................................  


