
  

INSPIRATION ARBETSMILJÖ 
– FÖRELÄSNINGAR – SEMINARIER – UTBILDNINGAR 

 

 

 
 

 

Kan du skriva vad som helst på sociala medier? 
– sociala medier, yttrandefrihet och lojalitet 

 

Genom användningen av sociala medier kan numer våra reflektioner, kommentarer och de-

lade händelser få en långt större spridning än tidigare! Detta skapar fantastiska möjligheter – 

men kan även ge upphov till utmaningar på en arbetsplats! 

 

 Kan du skriva vad som helst på social medier – vad gäller för anställningar inom er 

verksamhet? 

 

Lojalitetsplikt är en av de grundläggandende delarna av ett anställningsavtal.  

 Hur förhåller sig lojalitetsplikten till vår grundlagsskyddade yttrandefrihet?  

 

Under de senaste två åren har det tillkommit två nya lagar som reglerar ovanstående områden; 

 ”Visselblåsarlagen” 

 Lagen om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.  

 

En halvdagsutbildning om lojalitetsplikt och sociala medier. Vi tydliggör var gränserna går 

mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikt inom anställningar och på vilket sätt man kan arbeta 

förebyggande med dessa frågeställningar.  



  

Tuffar krav på arbetsgivaren i rehabiliteringsprocessen 

 
Utvidgat ansvar för arbetsgivaren gällande den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, träder i 

kraft 1 juli 2018. Vilket bland annat innebär att en rehabiliteringsplan alltid ska upprättas och 

detta ska göras på ett tidigt stadium. Samtidigt visar studier att återgången i arbete efter sjuk-

skrivning, ofta är trög i Sverige – jämfört med t ex Norge.  

 

Om arbetsmiljöarbete 

 Om arbetsmiljöansvar och om att förebygga ohälsa 

 När det ändå händer – om vikten av rutiner och planering 

Aktörer och regelverk i rehabiliteringsarbetet 

 Regelverket – det är lätt att gå vilse 

 Sekretess 

 Många aktörer inblandade    

 Skilj på ansvar och ansvar 

Hur gör man? 

 Kontakt under sjukskrivning 

 Upprättande av rehabiliteringsplan i samverkan med den sjukskrivne 

 Att återgå i arbete efter utmattningssyndrom – ska vi tänka på något särskilt? 

 Underlätta för återgång i arbete – om attityder, information och kommunikation 

 Vidta åtgärder – anpassa arbetsplats/arbetssituation/arbetsuppgifter 

Om vi inte lyckas 

 Om den anställde inte medverkar 

 Om vi vidtagit alla åtgärder som är möjliga 

 Om vi inte är överens 

Under detta seminarium reder vi ut vem som har ansvar, hur vi kan lyckas i vårt arbete och 

hur attityder på arbetsplatsen kan vara avgörande för den sjukskrivnes återgång i arbete. Ett 

interaktivt verklighetsnära seminarium alternativt heldag som är en blandning av teori, re-

flektioner och samtal. 

 

 

Meddelarfriheten 
– hur står det till med tystnaden på arbetsplatsen?  

 

 Hur ser regelverket ut? … och hur ser det ut när det gäller att framföra sina synpunkter 

offentligt? 

 Vad gäller juridiskt med meddelarfrihet, meddelarskydd offentlighet och sekretess?  

 Vad gör vi när medlemmar upplever att de inte vågar framföra sina åsikter?  

 Hur kan vi som fackliga jobba med frågan på ett bra sätt? 

 
Ett halvdagsseminarium som varvar teori med samtal och reflektioner. 

 

 



  

Organisatorisk och social arbetsmiljö – i praktiken 
– klara vi en inspektion? 

 

Klarar vi en inspektion? Många arbetsplatser har lagt ner mycket arbete på att implementera  

föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” i SAM strukturen. Under det första året 

har Arbetsmiljöverket genomfört ett flertal inspektioner – många med krav på åtgärder…  

 

Hur ska vi göra utifrån de krav som ställs? Diskussioner förs på arbetsplatsnivå, bland  

forskare, journalister, jurister och beteendevetare. Hur utreder vi kränkande särbehandling, 

vad ska ersätta det klassiska medarbetarsamtalet och kan föreskrifternas krav strida mot det 

individuella anställningsavtalet?  

 

Innehåll: 

 Föreskrifternas syfte och innehåll – kort sammanfattning 

 Arbetsmiljöverkets inspektioner- innehåll och slutsatser 

 Anställningsavtalet - Föreskrifterna 

 Ohälsosam arbetsbelastning… 

 Att utreda kränkande särbehandling 

 Den norska modellen, case 

 Medarbetarsamtal - Kontinuerlig dialog – Signaler om ohälsa 

 Det gränslösa arbetslivet – Rätten att logga ut – Arbetstidens förläggning  

 

 

Hur långt har vi kommit på vår arbetsplats i arbetet att förebygga ohälsosam stress och främja 

psykisk hälsa? Vad behöver vi utveckla och hur gör vi det? 

 

En fördjupande utbildningsdag som genom samtal, case, erfarenhetsutbyte och föreläsning går 

ett steg längre i arbetet kring föreskrifterna ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” 

 

Förkunskaper: Grunder i arbetsmiljölagstiftningen samt ansvar/roller i arbetsmiljöarbetet. 

 

 

 

Digitaliseringens konsekvenser, utmaningar och kompetensbehov  
 

Digitaliseringen i samhället 

Seminariet ger en generell beskrivning av digitaliseringen i samhället - med ett särskilt fokus 

på konsekvenserna för arbetslivet  

Analys 

Genomgång av en särskild analys gällande den aktuella branschens utmaningar.   

Kompetensutveckling 

Den avslutande delen handlar om och behandlar framtidens kompetensutvecklingsbehov. 

 

Seminariet är en mix av föreläsning, gruppövningar och andra involverande element. 

Seminariet kan genomföras på 2-3 timmar. Genomförs med en eller två kursledare. 



  

Osaklig lönesättning  
– praktisk tillämpning utifrån ett arbetsgivar- och chefsperspektiv  

 

Målgrupp: Chefer och lönesättande personal  

 

Seminariet syftar till att ge deltagarna en god förståelse för vad begreppet osaklig lönesättning 

innebär, både i rent juridisk betydelse, men också hur det skall tolkas ”objektivt”. 

 

Seminariet skall ge deltagarna insikt i och förståelse för hur de egna uppfattningarna/åsikterna 

kan påverkarna hens uppfattning vid lönesättning – även om hen inte är medveten om att så 

sker. Det handlar om metoder att ”pröva” sin egen objektivitet i samband med lönesättningar. 

 

Seminariet tar också upp och går igenom vikten av att de kriterier som överenskommits avse-

ende lönesättning är tydliga, tillämpas och väl kända och konkreta för medarbetarna. 

 

Seminariet kommer att belysa de olika frågorna ur ett diskrimineringsperspektiv och en ge-

nomgång av vilka lagar som överhuvudtaget kan vara aktuella i dessa situationer kommer att 

göras. 

 

Innehåll: 

 Att kunna förstå begreppet osaklig lönesättning och vad det innebär samt vilka lagar 

som ligger till grund för begreppet. 

 Att kunna förstå skillnader mellan sakliga och osakliga löneskillnader utifrån ett ”ob-

jektivt” synsätt. 

 Hur påverkar våra egna och andras uppfattningar om lönesättningen av våra medarbe-

tare – är det ”objektiva” skäl och kan vi på ett strukturerat och systematiskt sätt 

”mäta” vår objektivitet. 

 Genomgång av vad som kan utgöra underlag för skäliga löneskillnader. Kan t.ex. 

”marknadsmässiga” löner utgöra osakliga lönesättningar. 

 Kriterier samt tydlighet för löneutveckling. Vikten av att chefen och medarbetaren har 

en gemensam syn på vilka förväntningar som finns – att man förstår varandra och är 

tillräckligt konkret – samt vikten av att följa upp och kommunicera med sina medarbe-

tare om man ser brister. 

 Lönen som diskrimineringsverktyg. 

 

Ett seminarium på 3-4 timmar med inriktning på praktisk tillämpning i den lönesättande rol-

len hos chefer/lönesättande personal - hur vi kan och bör resonera samt agera för att undvika 

att lönesättningen påverkas osakligt – medvetet eller omedvetet… 

 

Den slutliga utformningen av seminariet sker tillsammans med kund för att få rätt fokus, 

tyngdpunkt och innehåll för målgruppen. 

 

 

 



  

Systematiskt arbete mot diskriminering 
– diskrimineringslagen, aktiva åtgärder och samverkan  

 

Diskrimineringslagen - ändringar 1 januari 2017.  

Ändringarna innebär att arbetet med att förebygga diskriminering liknar det systematiska  

arbetsmiljöarbetet på flera sätt.  Precis som när det gäller arbetsmiljön ska arbetsgivaren  

arbeta systematiskt, målinriktat, förebyggande och främjande. 

 

 Aktiva åtgärder omfattar samtliga diskrimineringsgrunder 

 Allmänt krav på dokumentation istället för planer 

 Riskerna för diskriminering ska upptäckas och undersökas  

 Förebyggande och främjande åtgärder ska vidtas, följas upp och utvärderas 

 Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagarna 

 Mandat för dem som har ansvar för arbetet 

 Tillräckliga kunskaper hos både arbetsgivare och arbetstagare 

 

Även reglerna kring lönekartläggning ändras och innebär att kartläggningen nu ska göras  

årligen hos alla verksamheter med 10 eller fler anställda.  

 

Genom att integrera arbetsmiljö- och diskrimineringsarbetet ökar möjligheterna till framgång 

för arbetsgivaren. Ett målinriktat arbete ger inte bara de anställda en god och säker arbetsmiljö 

fri från diskriminering, utan bidrar också till andra positiva effekter för verksamheten. 

 

Diskrimineringslagens innehåll i sammanfattning, med fokus på ändringarna 

 Vad innebär ändringarna i lagen? 

 

Hur integrera SAM och arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering? 

 Ansvar och roller, arbetsgivaren, arbetstagaren och skyddsombudet 

 SAM processen 

 Samverkan 

 

Nuläge och utvecklingsarbete 

 Hur arbetar vi idag för att motverka diskriminering? 

 Hur arbetar vi med SAM? 

 Vad behöver vi för att lyckas i vårt arbete? 

 

 

Upplägg: Hel eller halvdag med en mix av teori, övningar, reflektion och verkliga case.  

 

 

 

 

 

 



  

Introduktion i Arbetsrätt  
Enligt föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö ska alla medarbetare med ledaransvar 

i en verksamhet ha tillräckliga kunskaper för att kunna förebygga ohälsosam arbetsbelastning 

och kränkande särbehandling.  

För att förstå vilka olika roller vi har inom arbetslivet och vilka rättigheter och skyldigheter 

som följer av en anställning är första steget grundläggande kunskap om arbetsrätt! 

Introduktion till Arbetsrätt 

 Medbestämmandelagen 

 Kollektivavtalens ställning 

 Inledning och avslut av anställning 

 Diskrimineringslagen 

 Ledigheter inom anställningen 

 

Denna utbildningsdag ger deltagarna en grundläggande kunskap gällande arbetsrätt och en 

introduktion till de arbetsrättsliga områden som de i sina respektive roller som chef/ledare, 

skyddsombud eller medarbetare behöver ha kännedom om - för att få en förståelse för vad 

som förväntas av dem i respektive roll. 

Utbildningen kan genomföras på 1-2 dagar. Mer tid ger mer fördjupande teori samt fler öv-

ningar och djupare diskussioner. 

 

 

”Det är bara för mycket”… 
– om stress, stressrelaterad ohälsa och kränkande särbehandling  

 

Syftet med föreskriftens om organisatorisk och social arbetsmiljö är att förebygga stress-

relaterad samt psykiska ohälsa. Enligt 6 § ska alla medarbetare med ledande befattningar ha 

den kunskap som krävs för att förebygga stress, ohälsosam arbetsbelastning och kränkande 

särbehandling. Är stress bara en upplevelse av att det är för mycket att göra… eller?   

 

Vad är stress och stressrelaterad ohälsa?  

 Vad är stress och hur påverkar stress kroppen samt vårt beteende? 

 Vilka sjukdomar kan stress orsaka? 

 Kopplingen mellan stress och kränkande särbehandling  

  

Vi går igenom vad som händer för individen i samband med att det förekommit kränkande 

särbehandling, eller att någon upplevt sig kränkt – samt vad som krävs för att komma vidare. 

 

Vad kan vi då göra för att förebygga stress samt kränkande särbehandling – individuellt samt 

på arbetsplatsen? 

 

En halvdagsutbildning som ger en fördjupad kunskap samt förståelse kring stress och krän-

kande särbehandling. Vi mixar teori med övningar, reflektioner och diskussioner 



  

SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete 
– hur gör vi i praktiken? 

 

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet syftar till att förebygga ohälsa och olycka på arbets-

platsen, men också till att främja den goda arbetsmiljön.  Reglerna kring SAM har funnits 

länge men har nu aktualiserats extra mycket tack vare föreskriften ”Organisatorisk och social 

arbetsmiljö”.  

 

För att lyckas med sitt arbetsmiljöarbete behöver vi följa den struktur som beskrivs i SAM, 

samt göra det systematiska arbetet till en naturlig del i verksamheten 

 

SAM är grunden för allt arbetsmiljöarbete i Sverige. Under utbildningen får deltagarna stöd 

och vägledning kring det systematiska arbetsmiljöarbetet - genom samtal och genomgångar.  

 

Fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller 

 Om arbetsgivaren, skyddsombudet och arbetstagaren 

 Om delegering, ansvar och straffansvar 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, att förebygga ohälsa och olycka på arbetsplatsen 

 Om SAM-strukturen 

 Om verktyg för riskinventering, risk- och konsekvensbedömning 

 Om åtgärder och uppföljning   

 

Samverkan 

 Om att säkerställa arbetsmiljöarbetets kvalitet genom samverkan 

 Om struktur för samverkan samt samverkan som metod  

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

 Hur använder vi SAM-strukturen för att arbeta förebyggande med ohälsosam arbets- 

belastning, Kränkande särbehandling samt Arbetstidens förläggande?  

 

Under utbildningen får deltagarna, genom samtal och genomgångar, stöd och vägledning 

kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Kan genomföras som en halv eller heldagsutbildning. Mer tid ger fler och mer fördjupande 

exempel och diskussioner kring struktur och verktyg.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Mikrostress i en gränslös värld 
– den digitala arbetsmiljön  

 

Den tekniska utvecklingen har varit till stor nytta för oss genom att den frigör tid och under- 

lättar flödet av information mellan människor. Samtidigt kan utvecklingen bidra till stress då 

gränserna mellan arbete och fritid blivit alltmer diffusa.  

 

Mikrostress, att bli negativt påverkad av smartphone och mailens inkorg, är idag ett växande 

problem som i förlängningen kan leda till både psykisk ohälsa och fysisk utmattning.  

 

Arbetsgivare och medarbetare har mycket att vinna på att se över sättet att strukturera sin till-

varo, samt att hitta lösningar som säkerställer ett arbete som är hållbart i längden. 

 Vad är mikrostress? 

 Grundläggande kunskaper om stress och stressfysiologi 

 Se signaler i tid - egna och andras 

 Hur kan vi bidra till en god arbetsmiljö – utan onödiga stresspåslag? 

 Att sätta gränser 

Egna signaler och arbetsgivarens ansvar 

 Hur du kan bli observant på dina egna signaler och hur du med enkla medel kan bidra 

till att skapa en arbetsmiljö som motverkar onödiga stresspåslag? 

 Vad är arbetsgivarens ansvar för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö?  

 Verktyg ger dig verktyg för att kunna arbeta både smartare och mer vilsamt! 

 

Seminariet på 1,5-3 timmar är en blandning av föreläsning, forskning, interaktivitet och  

reflektion – samt ger dig verktyg för att kunna arbeta både smartare och mer vilsamt! 

 

 

 

Juridiken kring arbetstider 
Hur begränsande är reglerna i Arbetstidslagen och EUs arbetstidsdirektiv?  

Är det riktigt att det t.ex. inte längre går att ordna nöjesresor med övernattning i gruppboen-

dets verksamhet, att bussarna inte kan repareras på natten eller att en personlig assistent inte 

kan följa med vårdtagaren som åker in på sjukhus? 

 

 Var finns reglernas gråzoner? 

 Vad kan vi lära av rättspraxis?  

 Vilka möjligheter och risker finns? 

 

Ett verklighetsförankrat praktiskt inriktat seminarium där teori mixas med faktiska fall 

Ett seminarium som anpassas utifrån organisation och målgrupp. 

 

 

 

 



  

Reagera - Rehabilitera 
– riskbedöma, förebygga och främja 

Den psykosociala ohälsan ökar och stress är den vanligaste orsaken. Det är inte ovanligt att 

individens ohälsa av olika skäl upptäcks sent och då hamnar vi direkt i en rehabilitering med 

allt vad det innebär både för arbetstagare, arbetsgivare och facklig organisation. 

Kortsiktigt behöver vi ha ett väl fungerande rehabiliteringsarbete och i samverkan.  

Långsiktigt och strategiskt behöver vi arbeta mer förebyggande och främjande för att minska 

antalet rehabiliteringsärenden. 

 

Organisationsnivå  

 Lagstiftning - AML och SAM 

 Roller och ansvar  

 Rutiner och Rehabiliteringskedjan 

Gruppnivå  

 Hur reagerar gruppen när någon blir sjuk? 

 Sekretess och information 

 Hur kan vi förebygga att andra medarbetare drabbas av ohälsa? 

Individnivå  

 Att arbeta med individärenden – vad krävs? 

 Ansvar för både arbetsgivare och medarbetare 

 Den fackliga rollen vid enskilda samtal, beslut om åtgärder 

 Dokumentation 

 Är sjukdom saklig grund för uppsägning? 

 

Hur kan vi utveckla SAM och arbeta mer förebyggande och främjande – samtidigt som vi blir 

skickligare på rehabiliteringsärenden? Vi mixar teori med faktiska fall samt diskussioner och 

reflektioner. Kan genomföras som halv- eller heldag. En heldag ger utrymme för fler faktiska 

fall samt diskussioner och reflektioner kring den egna arbetsplatsen.  

 

 

Arbetsmiljödomar 
– seminarium om ansvar och straffansvar i arbetsmiljön 

 

Arbetsgivaren skall göra allt för att förebygga ohälsa och olycka 

 Vad innebär lagens formulering? 

 Vad händer om en arbetstagare skadas eller förolyckas i sitt arbete? 

 

Vi tittar på hur domstolar dömer enligt brottsbalkens formulering om ”Arbetsmiljöbrott”. 

På ett tillämpbart sätt tolkar vi domar, drar slutsatser och gör kopplingar till vår egen verk-

samhet. Till exempel ”Krokom domen”. 

 

Ett interaktivt seminarium som i första hand vänder sig till chefer och ledare. 



  

Skyddsombud – AML 66a 
AML 66a: Skyddsombudets rätt att vända sig till arbetsgivaren och begära arbetsmiljö-

förbättringar eller undersökning av arbetsmiljön.  

 

Syftet med skrivningarna i arbetsmiljölagens sjätte kapitel, är att skyddsombuden på detta sätt 

ska initiera samverkan med arbetsgivaren för att förebygga ohälsa och olycka på arbetsplatsen 

Om inte arbetsgivaren agerar, har skyddsombuden rätt att till Arbetsmiljöverket sända en 

framställan för att tillsynen ska ta ställning om ett eventuellt föreläggande eller förbud. 

 

 66a – rättslig och praktisk bakgrund samt nuläge 

 66a i förhållande till Arbetstidslagen 

 Hur tillämpar vi 66a idag på våra arbetsplatser?  

 Vad fungerar bra och vad skulle vi vilja utveckla? 

 Om juridik respektive kommunikation – vad är samverkan? 

 Plan för utvecklat arbetsmiljöarbete med 66a som grund 

 

Seminariet på 3-4 timmar varvar teoretisk genomgång med diskussion och reflekterande  

samtal. Möjlighet finns att arbeta med ett verkliga fall som utgångspunkt.  

 
 

 

Chefens arbetsmiljö – balans mellan krav och resurser? 
 

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för chefer och arbetsledare och är oroad över 

riskerna för psykisk överbelastning. Hur chefen har det påverkar både medarbetarna och  

verksamheten. Om chefen inte mår bra så mår vanligen inte heller medarbetarna bra.   

 

Arbetsmiljöförhållanden    

 Vilka är arbetsuppgifterna - finns tydliga mål uppställda?  

 Vet arbetsgivaren vilka uppgifter chefen faktiskt utför? 

 Stämmer det med de arbetsuppgifter arbetsgivaren anser chefen ska utföra?  

Endast tre av tio chefer tycker att de hinner med sitt jobb 

 Krav och resurser  

 Att prioritera och prioritera rätt  

 Hur agerar överordnade chefen? 

 Finns stöd från chef och arbetskamrater när så behövs?   

 Övertid, hälsobesvär och sjukfrånvaro 

 Riskinventering – chefens arbetsmiljö      

 

Interaktiv workshop där vi mixar teori med dialog, forskning, reflektion och feedback. 

Kan genomföras som 3 timmars workshop eller en heldagsutbildning. Heldag ger utrymme 

för mer/fler diskussioner och frågor som är aktuella för just er organisations utmaningar.  

 



  

Ohälsosam arbetsbelastning 
– i praktiken 

 

Arbetsbelastning är ett centralt ämne i forskningen om hälsa och arbete.  För att mer utförligt 

beskriva vad ohälsosam arbetsbelastning kan vara behöver begreppen krav och resurser för-

klaras var för sig. Föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” ställer särskilda krav 

på att Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbets-

tagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Krav och resurser ska vara i balans.  

 

Att arbeta praktiskt och förebyggande med ohälsosam arbetsbelastning 

 Forskning och föreskriftens bakgrund 

 Balans mellan krav och resurser samt egenkontroll  

 Hur ska arbetsgivaren få veta att arbetstagaren upplever för hög arbetsbelastning? 

 Hur hanterar vi skilda/individuella upplevelser? 

 Risk- och konsekvensbedömning, åtgärder och uppföljning 

 Ansvar – vem gör vad? 

 Samtal kring ett verkligt case 

 

Det behövs resurser för att balansera upp kraven i arbetet. Rätt resurser bidrar till att hantera 

kraven och nå uppsatta mål i arbetet. Att det finns möjlighet att ta upp problem och svårighet-

er i arbetet är också en resurs. 

Reflektioner kring nuläge och framtid på min arbetsplats 

 

 

 

Kränkande särbehandling 
– i praktiken  

 

Föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” innebär att Arbetsgivaren ska klargöra 

att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder 

för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. 

 

Att arbeta praktiskt och förebyggande med kränkande särbehandling 

 Vad betyder kränkande och vad betyder särbehandling? 

 Hur ska vi få veta - att vara uppmärksam på organisation, grupp och individ 

 Bemötande 

 Kunskap, rutiner och tydlighet 

 Samtal kring verkliga case 

Om det ändå händer… Vad gör vi när kränkande särbehandling ändå sker? 

 Rutiner, Information och Utredning 

Reflektioner kring nuläge och framtid på min arbetsplats 

 Det här gör vi - det här ska vi göra 

 

Ett praktiskt seminarium där vi arbetar utifrån deltagarnas verklighet och arbetssituation.  



  

”Korten på bordet”… 
– ett seminarium om spelberoende 

 

Spel har alltid lockat, fängslat och roat människor även om spelformen och utbudet förändrats 

genom tiden. I antiken umgicks grekerna och spelade tärning som tillverkats av bränd lera 

eller av fårens fyrkantiga hälben. I dag tillverkar vi tärningar av plast, skrapar lotter för 

pengar, spelar TV- och dataspel samt tillbringar gärna lördagskvällen med bingolotto. 

 

Vad är spelberoende/spelmissbruk? 

 Traditionella ”pengaspel” 

 TV- och dataspel 

 Internetpoker/andra nätbaserade spel 

 

Spelberoende och sociala relationer 

 Vad är orsaken till spelberoende och vilka drabbas?   

 Ser spelberoendet olika ut för olika åldersgrupper? 

 Genusperspektiv, finns det skillnader i spelbeteende? 

 Vilka kopplingar finns till andra beroende? 

 Hur ser hjärnans belöningssystem ut? 

 

Varningssignaler för ett spelberoende 

 Fixering 

 Förändrad sinnesstämning 

 Höjd tolerans 

 Abstinensbesvär 

 Ständiga ekonomiska problem 

 Konflikter med omgivningen 

 Återfall 

 

Hur ser de anhörigas situation ut i spelberoendet?  

 Vad kan vi göra om någon i vår närhet är fast i ett spelberoende?  

 Vilken hjälp går att få?  

 

 

Ett interaktivt seminarium med en blandning av teori, fakta, egna reflektioner samt diskuss-

ioner kring frågor om spelmissbruk.  

 

Kan genomföras som ett seminarium på 2-3 timmar upp till en heldagsutbildning.  

Heldagen innebär mer av bemötande, samtalsmetodik och grupparbeten. 

 

 

 

 

 



  

Ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling 
– samverkan för en god Organisatorisk och social arbetsmiljö  

 

Arbetet med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har länge varit reglerat i Arbets-

miljölagen. Kraven på arbetsgivaren har nu skärpts genom föreskriften ”Organisatorisk och 

social arbetsmiljö”.  Föreskriftens mera detaljerade beskrivningar ska underlätta för arbets-

givaren att göra ”rätt” i arbetet med frågorna. Arbetsgivarens ansvar är, liksom tidigare, själv-

klart men för att lyckas och nå hållbara resultat kommer samverkan med medarbetare och 

skyddsombud att bli än mer viktigt än tidigare. 

 

Förmiddag  

Arbetsmiljölagstiftningen 

 Kort sammanfattning av lagens ändamål, ansvar och de roller som beskrivs för arbets-

givare, arbetstagare och skyddsombud 

 Det systematiska arbetsmiljöarbetet i relation till nya föreskriften 

Nya föreskriften 

 Bakgrund och syfte 

 Föreskriftens innehåll 

 Konsekvenser av föreskriften 

Genomgång och samtal arbetsgivare och skyddsombud kring helheten. 

• Hur påverkar föreskriften oss på vår arbetsplats? 

• Hur se vårt arbetsmiljöarbete ut idag när det gäller organisatoriska och sociala frågor? 

• Hur ser vårt systematiska arbete ut i sin helhet? 

 

Eftermiddag 

Skyddsombud och arbetsgivare arbetar under handledning av konsult - i varsin grupp. 

Syfte: 

• Att bearbeta förmiddagens genomgångar och samtal inom ramen för respektive roll 

och ansvarområde. 

• Att värdera det nuvarande arbetet med att förebygga ohälsosam arbetsbelastning och 

kränkande särbehandling 

• Att utvärdera vad vi behöver utveckla för att lyckas med vårt förebyggande arbete 

• Att utifrån den egna rollen reflektera kring samverkan, i allmänhet och specifikt för 

arbetet med de organisatoriska och sociala frågorna. Här behöver också medarbetarnas 

roll diskuteras. 

 

Samtal i helgrupp 

Sammanfattning och reflektion kring vad de båda grupperna kommit fram till. Vid behov  

ytterligare kunskapspåfyllning. Handlingsplan för fortsatt arbete. 

 

Utbildningen bygger på gemensam genomgång, reflektioner och samtal samt grupparbeten 

utifrån respektive roll. 

 
Utbildningen är ett upplägg för arbetsgivaren dvs. ledningsgrupp, chefer och skyddsombud  



  

Om våld och hot i arbetsmiljön 

Seminarierna gällande våld och hot i arbetsmiljön/arbetslivet tar utgångspunkt utifrån en lag-

stiftande del - samt en mer praktisk del som handlar om hur vi skall förstå, förebygga och  

bemöta våld och hot. 

 

Seminarierna kan med fördelas genomföras som steg 1 och steg 2, men fungerar även utmärkt 

som enskilda seminarier. 

 

 

 

 

 Om våld och hot i arbetslivet – steg 1 
 – lagstiftningen 

 

Mänsklig fientlighet påverkar oss mycket starkt, starkare än många andra händelser.  

Att mötas av aggressivitet, hot eller våld kan sätta djupa spår i människor. 

 

Om du arbetar i verksamhet där du möter människor, finns risk för konflikt. Är de människor 

du möter dessutom stressade, i behov av hjälp eller upplever att de har få eller inga handlings-

alternativ, så ökar risken för en tillspetsad situation. 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Våld och hot i arbetsmiljön”, ”Organisatorisk och social  

arbetsmiljö” och ”Första hjälpen och krisstöd” reglerar alla, på olika sätt, arbetsgivarens  

skyldighet att arbeta förebyggande och omhändertagande. Detta för att hindra att ohälsa eller 

olycka uppstår i arbetsmiljön och för att medarbetare som är med om hot eller våld på arbets-

platsen, ska få bästa möjliga omhändertagande. 

 

 Om hot och våld och dess konsekvenser för människan 

 Olika typer av våld 

 Hur är situationen på vår arbetsplats? 

 Innebörden i arbetsmiljöverkets föreskrifter 

 Systematiskt arbete mot hot och våld i arbetsmiljön- så här kan vi göra 

 Omhändertagande vid hot- och våld händelse.   

 

 

Under seminariet varvas teori med diskussioner och reflektioner kring den egna verksamheten 

och med utgångspunkt från egna specifika tillfällen/faktiska situationer.   

 

 

 

 

 

 

 



  

Om våld och hot i arbetslivet – steg 2 
– förbereda, förebygga och bemöta 

 

Risker för våld och hot samt aggressivitet, kan skapa osäkerhet och rädsla på arbetsplatsen.  

Genom kunskap om hur vi bemöter aggressioner samt våld och hot på ett främjande sätt kan  

risken för skador minskas. Genom att förstå de bakomliggande orsakerna så minskar vi också 

risken för att situationer med våld och hot skall uppstå. 

 

Vardagssäkerhet och självförtroende  

 Hur kan jag förbereda mig för en hotfull eller våldsam situation? 

 Hur kan jag arbeta förebyggande? 

 Hur kan jag skydda mig mot verbala angrepp? 

 Hur bemöter vi olika typer av aggressivitet? 

 Hur känner jag igen och undviker farliga situationer? 

 Hur kan jag hantera ett aggressivt beteende eller farlig situation? 

 

Kunskap om våld och hot samt hur vi kan förebygga, undvika, fastställa, utvärdera och han-

tera hotfulla eller våldsamma situationer motverkar känslor av rädsla och vanmakt. Denna 

kunskap ger även ett ökat självförtroende och därmed en säkrare och tryggare arbetsmiljö. 

  

Seminariet ger deltagarna grundläggande teoretisk kunskap samt praktiska råd för att hantera 

hot och våld på sin egen arbetsplats. Möjlighet finns att titta på några specifika exempel från 

den egna arbetsplatsen. Deltagarna får även göra några enkla övningar med varandra. 

Vid grupper om maximalt 20 deltagare finns utrymme för ett mer interaktivt upplägg.  

  

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö – i praktiken 
– kommer vi att klara en inspektion? 

 

Under det första året har Arbetsmiljöverket genomfört ett flertal inspektioner – många med 

krav på åtgärder… Har inspektioner genomförts inom den egna branschen? Vad har dessa 

inspektioner inneburit?  

 Föreskrifternas syfte och innehåll – kort sammanfattning 

 Arbetsmiljöverkets inspektioner- innehåll och slutsatser 

 Hur kan Arbetsgivaren i samarbete med Huvudskyddsombuden arbeta och agera  

utifrån föreskriften? 

 Ohälsosam arbetsbelastning och arbetstidens förläggning  

 Att utreda kränkande särbehandling  

 

Hur kan Arbetsgivaren och HSO, i samverkan, arbeta med föreskriften för att förebygga 

ohälsosam stress och främja psykisk hälsa?  

 

Ett fördjupande seminarium utifrån föreskriften samt den specifika verklighet som gäller för 

aktuell bransch.  



  

Organisatorisk och social arbetsmiljö 
– SAM och psykosociala frågor 

 

 
Föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” behandlar olika orsaker till stress och 

ställer krav på ett förebyggande arbete. Föreskriften ställer även specifika krav på arbetsgivar-

företrädarens kunskap och kompetens.   
 

Den psykosociala ohälsan ökar och är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskriv-

ningar. Regeringen och Arbetsmiljöverket har skärpt kraven på arbetsgivarna att riskbedöma 

den psykosociala arbetsmiljön.  

 

Starkt fokus finns på stress och orsaker till att stress uppkommer. Föreskriften tar exem-

pelvis upp frågor kring konflikter och kränkande behandling, ohälsosam arbetsbelastning, 

krav i arbetet, ledning, styrning och graden av inflytande, resurser för arbetet samt samarbete 

och stöd.  

 

Olika typer av organisationer arbetar på olika sätt med arbetsmiljöfrågor – reagerande,  

förebyggande eller främjande. 

 

 Forskning och beprövad erfarenhet i psykosociala frågor 

 Förändringsarbete 

 Hot och våld 

 SAM och de psykosociala frågorna 

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

 Kränkande särbehandling 

 Gränslöst arbete i tid, rum och innehåll 

 Arbetsbelastning 

 

Vilka verktyg är lämpliga att använda för att hitta psykosociala risker och vilka åtgärder 

finns att tillgå? Vilka alternativ finns till medarbetarenkäterna? 

 

Förkunskaper: Grundkunskaper i arbetsmiljölagstiftningen samt gällande ansvar och roller i 

arbetsmiljöarbetet. 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

Ingen solskenshistoria 
– inget schyst arbetsliv 

 

Vi reser allt mer och allt längre, bor på charterhotell och gärna på All Inclusive - för 

barnens skull. Enkelt och billigt, men på vems bekostnad?  

 Papperslös arbetskraft 

 Löner under minimilön  

 Avsaknad av skriftliga anställningskontrakt 

 

Seminariet ger en inblick i hur situationen är för arbetare i Thailand och Turkiet 

 Arbetsmiljö och social säkerhet 

 Tvångsarbete och barnarbete på tvätterier 

 Diskriminering av gravida 

 Fackföreningsfrihet? 

 

Seminariet baserar sig på rapporten” Ingen solskenshistoria” från nätverket Schyst resande. 

Seminariet tar upp frågan om charterföretagens sociala ansvar och om hur du kan agera som 

en medveten resenär. 

 

Seminariet tar 2-3 timmar, den första delen består av en föreläsning kombinerat med en bild-

visning och den andra delen av reflektioner, diskussioner och interaktivitet med deltagarna.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

För mer information kontakta  
Eva Rundlöf 0704-62 49 30 eller eva.rundlof@sensus.se 


