
Ledarskapsutveckling 
enligt Arbetsmiljöverkets nya krav
UGA, UPPLEVELSEBASERAD GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ 
0,5 dag + 0,5 dag. Fakta och färdighetsträning, steg 1 och 2.
Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap för att leva upp till de krav som ställs 
i arbetsmiljölagen samt om hur en positiv arbetsmiljö skapar verksamhetsresultat.

Steg 1. Fakta 0,5 dag.  Arbetsmiljö för chefer, 
arbetsledare, skydds- och arbetsmiljöombud med 
fokus på nya föreskriften organisatorisk och social 
arbetsmiljö (2015:4). Praktikfall och interaktiva 
övningar tydliggör innehållet.  
• Lagar, regelverk och föreskrifter som påverkar 
arbetsmiljön. Hur påverkar det min arbetsplats?
• Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
• Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
bedrivas i samverkan
• Olika metoder att undersöka arbetsförhållanden
• Nya föreskriften AF 2015:4 om ”Organisatorisk 
och social arbetsmiljö” (gäller fr o m 31 mars 2016)
• Hur förebygga och hantera arbetsbelastning och 
kränkande särbehandling?
• Praktiska tips hur företag kan arbeta hälsofräm-
jande och förebyggande med arbetsmiljö

Steg 2. Färdighetsträning 0,5 dag. 
Här omsätts kunskaperna med praktisk till-
lämpning. Deltagarna tränar på dialogen för 
att skapa delaktighet genom att möta skåde-
spelare som gestaltar medarbetare med olika 
arbetsmiljörelaterade problem. Erfarna kon-
sulter ger personlig feedback och coaching. 
 
Få utbildningen betald? Som privat arbets-
givare kan du få ekonomiskt stöd till arbetsmiljö-
utbildningar för chefer, skyddsombud och arbets-
miljöombud. Exempel: stödet ges med 5 000 kr 
per deltagare och dag. Två halvdagar räknas som 
en heldag.  AFA Försäkring betalar ut stödet efter 
genomförd utbildning.
Learning4u är godkänd utbildningsanordnare av 
AFA Försäkring. Kontakta oss så får du hjälp med 
ansökningsprocessen.

Learning4u har sedan 2001 utbildat 
ca 2 000 chefer årligen i dialogen 
mellan chefen och medarbetaren. 
Därför är det naturligt för oss att 
fokusera än mer på chefens ansvar 
för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Vår pedagogik är upp-
levelsebaserad och bygger på fakta-
grund.

Vi antar Arbetsmiljöverkets 
utmaning till Sveriges 
organisationer – uppfyller 
era chefer de nya kraven? 

learning4u.se 08 743 00 90. Kenth Dejenstam 070 777 03 31.


