
Seminariet anordnas av Sjuhärads samordningsförbund som driver projektet med medel från ESF-projektet 
PRIA-Positiv Riktning i Arbetslivet. Mer information www.sjusam.se/pria 

PÅ VÄG MOT DEN GODA ORGANISATIONEN

ESF-projektet PRIA bjuder på en unik möjlighet till lärande och kunskap

16 maj kl. 9.00-16.30 

En seminariedag om förändringsprocesser och chefers förutsättningar att
 • nå god arbetsmiljö och hög kvalitet i verksamheten
 • kunna utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra
 • skapa goda organisatoriska förutsättningar 

Det finns verktyg för att skapa förståelse, och grundlägga positiv utveckling. För att nå goda resultat 
behövs kunskap. Seminariedagarna ger kompetensutveckling i vad organisatoriska förutsättningar 
innebär och hur verktyget Chefoskopet kan nyttjas för att nå önskade effekter. 

Grundlägg positiv utveckling med förståelse om teorier bakom förändring.  
Deltagandet är kostnadsfritt och bidrar till medfinansiering i projektet PRIA. Det kommer sedan 
(hösten 2022) finnas möjlighet att genom projekt PRiA få support, handledning och operativ kunskap 
parallellt med ett genomförande av Chefoskop i den egna organisationen. 

KOSTNADSFRITT!
ANMÄLAN: www.sjusam.se/pria Senast anmälningsdag 13/5 Teamslänk skickas till dig.
KONTAKT: Projektledare Åsa Lisevall Telefon: 073-4022 492 Mail: asa.lisevall@sjusam.se

PROGRAM 16 MAJ:

Ett strukturellt och kontextuellt perspektiv 
på ledarskap och organisation
Forskning som knyter samman chefers  
organisatoriska förutsättningar till diskussio-
nen om tillit i offentlig förvaltning
ERIK BERNTSON, professor i Ledarskap vid  
Försvarshögskolan.
LISA BJÖRK, utvecklingsledare vid Institutet 
för stressmedicin, Västra Götalandsregionen.
Erik och Lisa var involverade i CHEFiOS och 
därefter i utvecklingen av Chefoskopet.

Att påverka utan makt - är det möjligt? 
HANS LINDGREN senior inom sociologi och  
arbetsvetenskap som deltog i Chefiosstudien 
och stod för interventionsstudien.  
 

12-13 Lunch/Paus

Chefoskopet –ett verktyg från Suntarbetsliv
Stöd för att förstå och utveckla chefers 
organisatoriska förutsättningar 
MALIN LJUNGZELL, projektledare och ANNA 
PRAMBORG, kommunikatör på Sunt arbetsliv

Utveckling genom Chefoskopet.
Göteborg Stad, Borås Stad och Bollebygd 
kommuns erfarenheter.

Dialogsamtal och summering av dagen 

Dagen avslutas senast 16.30

http://www.sjusam.se/pria
https://chefoskopet.suntarbetsliv.se/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchxIU0cIIA-mglppjt3rrcXZas-U1KAtdnXx_7OuUtuHUZbw/viewform
mailto:asa.lisevall%40sjusam.se?subject=

