
Detaljerat Program 
Innehåll 

• Ni lär er ett systematiskt, konkret, arbetssätt; för att förstå och arbeta med arbetsmiljö. 

• Ni lär er ingående aktiviteter i processen/arbetssättet, i vilken ordning de genomförs för att skapa systematik 

i arbetsmiljöstyrningen;  

• Ni lär er ordningen för hur integrering av strategiskt arbetsmiljöarbete hanteras, i strategi, risk-

/möjlighetsanalyser, målarbete osv. 

• Även för operativ nivå lär ni er hur ni navigerar kring risk-/möjlighetsanalyser, revisioner, skyddsronder, 

samrådsmöten, skyddskommittéer etc. Alla är aktiviteter som kan ingå i processen. 

• Ni lär er hur man undersöker, reviderar och analyserar arbetsmiljön, hur ni sammanställer resultatet från 

detta och ta dem vidare till åtgärder och skapar värde i handling, samt även följer upp systematiskt och 

utvecklar arbetsmiljön som en integrerad del av övriga verksamheten med alla krav och behov; både de som 

går ihop som de motstridiga. 

• Ni lär er vem som ansvarar för vad; vilka roller som behöver involveras i arbetsmiljöarbetet. 

• Ni lär er vad som behöver kommuniceras kring arbetsmiljö, både internt och externt, före, under och efter 

genomförda aktiviteter. 

• Ni får också en mer övergripande inblick i hur ni kan kommunicera för att skapa engagemang och förnyelse, 

innovation med hållbarhet i fokus.  

• Vi pratar om pedagogik och psykologi kring hur ni möter människor i viss mån, utifrån intresse hos er. 

Metod 
Internrevisionen utgår från standardens struktur och modell PDCA, Plan, Do, Check, Act. 

• Vi inleder med allmänbildning kring standarder för att förstå det sammanhang kring standarder och 
samhället samt hur man använder ledningssystemstandarder som verktyg i sin verksamhetsstyrning. 

• Vi går igenom förutsättningar för en organisation, hur man planerar för att genomföra arbetsmiljöarbetet; 
vad man måste ha med sig i form av kunskap och verktyg, vad man behöver tänka på. Vi varvar med 
diskussion och analyser utifrån era frågor och behov.  

• Vi går igenom hur man genomför arbetsmiljöarbetet operativt; metoder, verktyg och pedagogik. Vi väver in 
såväl etiska sociala som rent ekonomiska och såklart ekologiska kopplingar för att få med alla 
hållbarhetsperspektiven. 

• Vi lär oss hur vi sammanställer, följer upp och levererar resultat av arbetsmiljöinsatser och hur man tar det 
vidare till konkret handling och utveckling; genom en effektiv systematisk process. 

 

Leverans 
Ni får med er förutsättningar och verktyg för att skapa ett självförtroende i organisationen, kring arbetsmiljö genom 
kunskap i hur ni bygger en systematisk arbetsmiljö som är både stabil och flexibel. Ni får med er förutsättningar att 
skapa en kompetent, stark och hållbar organisation. Ni får med er tydliga modeller, effektiva och konkreta kunskaper 
till nytta för hela organisationen, såväl strategiskt som operativt, såväl för era interna som externa intressenter. Sist 
men inte minst kommer ni kunna koppla på denna kunskap på ert arbete med hållbar utveckling och förnyelse 
genom kopplingen till hållbarhetshetsperspektiven och till hållbar omställning. Detta till affärsnytta för er 
organisation och också genom att bidra till samhällsutvecklingen. 
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