
  

 

 

 

Vad är Healthy Workplace? 
Genom att ledning och medarbetare samarbetar i 

en systematisk förbättringsprocess för att skydda och 

främja hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla 

anställda, arbetsplatsens- och organisationens 

framtida hållbarhet inom: 

• Fysisk arbetsmiljö 

• Organisatorisk och social arbetsmiljö 

• Personliga resurser och upplevd arbetsmiljö 

• Digital arbetsmiljö 

• Samhällsengagemang 

 

 

 

 

 

 

Vilka är vi? 

Vi stödjer organisationer i resan mot att bli en 

hälsomedveten organisation där organisationen 

och medarbetarna mår bra och fungerar över 

tid – där det finns tillräckligt med resurser för att 

klara uppdraget och de krav som ställs - och för 

att kunna förverkliga organisationens mål.  

Healthy Workplace Sweden är ett initiativ som 

togs december 2019 mellan akademiker och 

praktiker med en brinnande passion för att 

översätta aktuell forskning till praktisk tillämpning 

inom systematiskt främjande arbetsmiljöarbete. 

 

Healthy Workplace Sweden 

Program 2021 

We strengthen your human resilience 



 

 

Kontakta oss 

Healthy WP Sweden AB 

c/o Clever Collaboration Group Europe AB 

Östra Hamngatan 17 

411 10 Göteborg 

0735-07 35 37 

carolin.wilhelm@healthywp.se 

 

Besök oss på webben: 

www.healthywp.se 

 

 

Vi erbjuder 

Under hösten 2021 har ni möjlighet att starta er 

utvecklingsresa mot ett Healthy Workplace. Vi erbjuder 1-

åriga program som avslutas med en Healthy Workplace 

gradering där ni tar emot er nya grad. 

• Utbildning i 4 moduler (3 dagar/modul) för 

strategisk grupp  

• Coachning individuellt och till er strategiska grupp 

• Healthy Workplace gradering 

 

4 utbildningsmoduler 

I vårt 1-åriga program ingår samtliga 

utbildningsmoduler och i varje modul får ni 2 tim 

coachning/deltagare som ni kan nyttja individuellt 

eller samlat för er strategiska grupp. Modulerna 

innehåller både teoretiska moment och praktiska 

verktyg som stöd för ert arbete. Mellan gångerna 

arbetar ni i er egen organisation, läser och 

reflekterar samt arbetar med er coach. 

Modul 1: Healthy Workplaces – En modell för handling 

• Introduktion till modellen Healthy Workplaces 

• Arbetsliv och hälsa – en välmående organisation 

• Yttre och inre villkor – kontextens betydelse 

Modul 2: Verksamheten som utgångspunkt 

• Verksamheten som utgångspunkt 

• Ledarskap och medarbetarskap 

• Organisatorisk arbetsmiljö – arbetsvillkor 

Modul 3: Arbetsmiljö och hälsa 

• Hälsa och hälsoarbete 

• Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete 

• Analys av arbetsmiljö och hälsa – de inre villkoren 

Modul 4: Förändring och lärande 

• Förändring och förändringsarbete 

• Lärande kopplat till förändringsarbete 

• Förändringsprocessen i Healthy Workplace - 

från tanke till handling! 
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