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Mål/Förväntat studieresultat
  Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 
• formulera kriterier för en god psykosocial arbetsmiljö
• beskriva Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö och hur det kopplar till det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.
• redogöra för hur individer och grupper påverkar och påverkas av organisatoriska och sociala förhållanden i 
arbetsmiljön.
• tillämpa teorier om organisatorisk och social arbetsmiljö i analyser av arbetsplatser och teknik och i förslag till 
förbättringsåtgärder för att skapa ett hållbart arbetsliv.  

Kursinnehåll
I kursen kommer vi att behandla de teoretiska grunderna för organisatorisk och social arbetsmiljö, t.ex. human 
relationsteorier, systemteori, socioteknik, psykosocial arbetsmiljö. Vi kommer även att behandla aktuella teorier om 
organisatorisk och social arbetsmiljö (t.ex. organisationsstruktur, organisationskultur, organisationsutveckling och 
förändring, arbetsinnehåll, lärande, genus och jämställdhet, delaktighet, makt och konflikter, hälsorisker mm). Kursen 
behandlar också de lagar, föreskrifter, kollektivavtal och standards som reglerar organisatorisk och social arbetsmiljö 
och hur detta integreras i arbetsmiljöarbetet. Aktuell statistik som berör OSA behandlas även. Kursen behandlar 
slutligen framtidsperspektiv i arbetslivet och konsekvenser för både anställda och företag.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs i form av lärarledda föreläsningar i kombination med egen instudering av kurslitteraturen. I kursen 
ingår ett projektarbete där teori från kursens ingående delar undersöks och analyseras utifrån en befintlig 
organisation och arbetsplats. Arbetet redovisas muntligt under ett obligatoriskt seminarium och skriftligt i form av en 
textinlämning.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Lärandemålen examineras vid seminarier samt en skriftlig rapport där genomförande och resultat av projektarbetet 
bedöms.

Övrigt
Kursen ges av LTU och ingår i utbildningen Arbetsmiljötekniker 60 hp, en utbildning i samverkan med LKAB för 
anställda inom gruvsektorn. 
 
Kursen genomförs på distans med undantag för fysiska träffar vid uppstart och avslut. Dessa kommer att ske i 
Malmberget respektive Kiruna. 
 

Kontakt: ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se.

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Bohgard, M. m.fl. (red.) (2019). Arbete och teknik på människans villkor. Stockholm: Prevent 
Kurslitteraturen finns även tillgänglig som mooc på: http://lms.onhumanterms.org 
 
Arbetsmiljölagen, (laddas ner via www.av.se) 
 
Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (laddas ner via www.av.se) 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 (laddas ner via www.av.se)
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