
Efterfrågad handledarutbildning 
i Kraftkartans arbetsmiljöverktyg

22.11.2018  •  06.12.2018  •  9:00-16:00 (Fler på hemsidan) 
IAU, Swedenborgsgatan 2, Mariatorget, Stockholm

Kraftkartan är ett beprövat verktyg som har visat 
sig fungera i praktiken. Redan på kort sikt ger 
Kraftkartan positiva effekter på både sjuktalen 
och teamkänslan. På lite längre sikt skapar Kraft-
kartan kulturförändringar  som leder till attrakti-
vare arbetsplatser.

Kraftkartan är utvecklad för att hjälpa chefer och 
medarbetare att kunna fokusera på sina respektive 
uppdrag. Här fokuserar man på förebyggande in-
satser som förenklar chefernas arbetsmiljöuppgift.

Kraftkartan tillgodoser:
• Avtalet om Samverkan och Arbetsmiljö
• SAM, OSA, GDPR 

Välkommen till Mariatorget i Stockholm där vi var-
je månad utbildar nyckelpersoner inom offentlig 
sektor. Under denna välrennomerade utbildning 
får deltagarna lära sig hur organisationen och 
medarbetarna kan arbeta med Kraftkartan. Med 
Kraftkartan arbetar man systematiskt med arbets-
miljö och verksamhetsutveckling, så att ingenting  
rinner ut i sanden.

Programmet består av en utbildningsdag,
med möjlighet till certifiering genom ytterligare 
en utbildningsdag. Allt är kostnadsfritt.

Kraftkartan sänker sjuktalen 
i Kommunerna

Om utbildningen

”Bra utbildning i ett mycket  
bra verktyg.” 
 
Jonas Jönsson,  
Personalchef, 
Karlshamns kommun

”Bra utbildning i ett unikt verktyg. Sedan 
följer ett bra stöd och snabb hjälp när 
man behöver.”
Christhine Karlsson, 
HR-konsult, 
Enköpings kommun



Våra utbildare
Caroline Patychakis är  
företagsledare, entreprenör, 
föreläsare och författare. 
De senaste 15 åren har 
hon haft ledande positio-
ner i familjeägda företag, 
nordiska bolag och globala 
verksamheter. Idag finns 
hon i främsta linjen i IAU:s 
kontakter med kunderna, 
både de gamla, de nya och 
de blivande.

Hon arbetar tillsammans med kommunerna i deras arbete 
mot stigande sjuktal och låg produktivitet. Caroline delar 
med sig av sina egna gedigna erfarenheter och deltagarna 
får ytterligare dimensioner till sitt arbete med att förbättra 
kommunens verksamheter.

Vem vänder sig utbildningen till?
Till dig som arbetar i en kommunal verksam-
het. Du är personalchef, HR-strateg, hälsout- 
vecklare eller arbetar med andra personal- 
eller arbetsmiljörelaterade uppgifter.

För anmälan
Maila för- och efternamn, arbetstitel och  
vilken organisation du arbetar på, till:
kontoret@iau.se
Utbildningen är kostnadsfri. Allt kurs- och  
arbetsmaterial får du av oss i samband med 
att vi samlas. Kursdeltagarna står själva för  
resor och lunch, medan vi står för frukt och 
fika.

 

Om IAU
Institutet för arbetsliv och uveckling 
är ett forsknings- och utbildnings- 
företag grundat 1996 på initiativ av 
forskare och praktiker. IAU utvecklar 
egna systematiska verktyg som främjar 
det organisatoriska och sociala arbets- 
miljöarbetet.

Vi producerar verktyg och hjälpmedel 
för att utveckla och mäta organisationer 
kring frågor som arbetsmiljö, grupp- 
effektivitet och kvalitet.

En fördel med dessa verktyg är att de 
ska användas av organisationerna själva 
med hög kvalitet, utan konsulter ut-
ifrån.

Stina Öhman lär grupper 
att arbeta som grupper 
och ledare att vara ledare. 
Tydlighet och trovärdighet i 
kommunikationen är 
nyckeln för att skapa glädje 
och resultat, och ingen är så 
bra på att förklara det hos 
IAU:s kunder som Stina.
Sina färdigheter har hon 
utvecklat särskilt längs två 
vägar: dels som vd under 
många år för en av Stock-
holmsregionens mest fram-

gångsrika smärtkliniker, och dels som operasångerska med 
scenvana från världens scener. 

Stina använder en del av sin tid för att vid Uppsala universitet  
utbilda blivande lärare i retorik och kroppsspråkets roll 
för ledarskapet. På IAU utbildar och coachar hon blivande 
handledare och chefer så att de kan maximera utfallet av 
Kraftkartan.

”Bra utbildning i ett mycket bra verktyg. 
Via forskningsrön, noga genomtänkt upplägg 
och delaktiga medarbetare ger det en bra grund 
för arbetsmiljöarbetet.
Kraftkartan är ett bra verktyg som vilar på forsk-
ningsbaserad grund. Där både upplägg, ordval, 
etc är genomtänkt men som även ger med- 
arbetare möjlighet att vara delaktiga i skapandet 
av en god arbetsmiljö”.

Maria Hallgren, HR-strateg, 
Hässleholms kommun

”Den här utbildningen lägger grunden 
till ett bra och tydligt arbetsmiljöarbete 
i en kommun med en unik metod.”
Fredrika Andersson f.d. Personalchef, 
Österåker Kommun, Nuvarande HR-chef, 
AB Svenska Bostäder  

”En mycket bra, givande och 
professionellt genomförd utbild-
ning..”
Maria Lindén HR-konsult,
Linköpings kommun


