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 Föreläsningar & workshops

Executive
 UTVECKLING PÅ EN ANNAN NIVÅ

Ett specialutbud för dig som är medlem i Unionen Chef i region Sydväst.

Boka in en föreläsning eller workshop. 
På jobbet.

https://www.unionen.se/medlemskapet/chef
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Investera i ditt ledarskap. På jobbet. 
För att förenkla och underlätta när ni är flera på samma arbetsplats som vill ha en kompetensboost, har du  
som medlem i Unionen Chef i region Sydväst möjlighet att ta del av ett specialutbud av föreläsningar och 
workshops. På jobbet.  
Välj, boka och vi kommer ut till dig och dina kollegor. Alla uppgifter om hur du bokar hittar du längst bak i den 
här broschyren.  
 
Unionens längre och mer djupgående utbildningar hittar du på unionen.se under Kurser och aktiviteter.

All kompetensutveckling, långa utbildningar såväl som kortare kurser, seminarier eller erfarenhetsutbyte är en 
investering i din karriär och framtid. Du stärker företagets men också din egen konkurrenskraft och därmed 
trygghet. Du sitter säkrare på jobbet – eller kan ta nästa steg i karriären, beroende på vad du själv vill.

Oavsett var du befinner dig i karriären hittar du nya utmaningar och möjligheter att spetsa kompetensen i 
Unionen Chefs kursutbud. Vi erbjuder grundläggande basutbildningar, inspiration och kvalificerad fördjupning. 

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Unionen är Sveriges största arbetstagarorganisation för tjänstemän och chefer inom privat sektor med runt  
650 000 medlemmar varav cirka 120 000 är chefer. Unionen består av 18 regioner med 24 kontor från Luleå  
i norr till Malmö i söder med nästan 1 000 anställda som stöttar våra medlemmar i vardagen. Inom Unionen 
finns Unionen Student, Unionen Egenföretagare och Unionen Chef.

Innehåll

 ▶ Föreläsningar - Arbetsrätt & arbetsmiljö   

 ▶ Föreläsningar - Varierande ämnen  

 ▶ Föreläsningar - Pension & försäkringar   

 ▶ Föreläsningar & Workshops   

 ▶ Handledning & facilitering

https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter-region?field_region=790
https://www.unionen.se/medlemskapet/chef
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KUNSKAPSPÅFYLLNING
När du blir chef blir du också ansvarig för att 
medarbetarna i ditt team mår bra på jobbet 
och har allt de har rätt till. Det kan vara en 
utmaning att ha koll på allt som gäller. 
Med utvalda föreläsningar och workshops 
från Unionen Sydväst får du en bra grund 
att stå på.

Och det bästa av allt - vi kommer till dig. 
På jobbet. 
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ARBETSRÄTT

Maila din bokningsförfrågan till    
chef.sydvast@unionen.se 
Läs mer på sista sidan.    

Arbetsrätt

För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap behöver 
du känna till de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som 
du möter i ditt dagliga arbete. Vi tar upp de vanligaste 
paragraferna i Medbestämmandelagen (MBL) och Lagen 
om anställningsskydd (LAS).

FORM & TID 1 h föreläsning

Håll rätt på ledigheterna

Semester, föräldraledigt, studieledigt? Är du osäker 
på vilka regler som gäller när medarbetare ber om 
ledigt? Tillbringa en förmiddag med oss och få svar 
på de vanligaste frågorna när det gäller semester, 
föräldraledighet, studieledighet och de andra formerna av 
ledigheter som finns enligt lag och kollektivavtal.

FORM & TID 1 h föreläsning

Omorganisation i praktiken  
– uppsägning arbetsbrist

Vi går igenom processen kring en omorganisation som 
leder till övertalighet med påföljande uppsägning på 
grund av arbetsbrist. Vi berör begreppet saklig grund, 
omplaceringsutredning, förhandlingsprocessen, risk- 
och konsekvensanalys, upprättande av turordningslista, 
tillräckliga kvalifikationer samt verkställande av 
uppsägning. 

FORM & TID 1 h föreläsning

Misskötsamhet  
– avsked och uppsägning personliga skäl

Den yttersta konsekvensen av att vara oaktsam eller 
vårdslös på arbetsplatsen kan vara uppsägning på grund 
av personliga skäl eller avsked. Vi går igenom gällande 
lagstiftning samt aktuella rättsfall för att bättre förstå i 
vilka situationer dessa åtgärder kan vara aktuella samt 
vilka kriterier för saklig grund som måste vara uppfyllda.

FORM & TID 1 h föreläsning

Att tänka på vid rekrytering

Är det verkligen fritt fram att anställa vem man vill? 
Nej, det finns en hel del regler att hålla rätt på för att 
rekryteringen skall bli lyckad och inte skapa en stor 
onödig kostnad. Vi går igenom reglerna, processen, 
beslutet – samt förstås det bästa avtalet. En avslutad 
rekrytering skall förstås kännas bra – både i hjärtat och i 
hjärnan.

FORM & TID 1 h föreläsning

Utveckling och lönesamtal

Att skapa positiva samtal som är fruktsamma och ger ett 
driv och en vilja att komma framåt är värdefullt för både 
företag och medarbetare. Vi ger dig tips på hur bra samtal 
kan planeras, genomföras och utvärderas.

FORM & TID 1 h föreläsning

mailto:chef.sydvast%40unionen.se?subject=Bokningsf%C3%B6rfr%C3%A5gan%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20Unionen%20Chef
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ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö för chefer – en introduktion

Arbetsmiljö är mer än stolar och handledsskydd. Det 
är också vår trivsel och vår gemenskap på arbetet. Hur 
vi möter varandra och hur vi hanterar konflikter och 
knepiga situationer. Vi går igenom de grundläggande 
regelsystemet, lagarna, föreskrifterna och pekar på de 
viktigaste delarna att komma ihåg. Det finns många 
fallgropar – men efter denna introduktion kommer du 
känna det allt tryggare.

FORM & TID 1 h föreläsning

Organisatorisk och social arbetsmiljö  
– vad är det som gäller?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och 
social arbetsmiljö (OSA) lyfter vilket ansvar du som chef 
har i dessa frågor. Men, hur göra du för att leva upp till 
dessa krav? I detta seminarium erbjuder vi konkreta 
verktyg som bidrar till en arbetsplats med tydliga ramar, 
hälsosam arbetsbelastning, och medarbetare som mår bra 
på och av jobbet.

FORM & TID 1 h föreläsning

Arbetsmiljö - forskningsfronten

Hur ser forskningsfronten ut inom arbetsmiljöområdet? 
Du får en sammanfattning av senaste årets internationella 
och nationella konferenser kring arbetsmiljö med aktuella 
forskningsresultat och trender.

Also available in English

FORM & TID 1 h föreläsning

FÖRELÄSARE Mikael Widell Blomé
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Chefslinjen 
0771 - 344 344
chef@unionen.se

”Chefslinjen” är rådgivning för dig som är chef eller projektledare 
och har arbetsrättsliga frågor eller frågor som rör ledarskap.

Ibland dyker det ju upp situationer då du kan behöva hjälp eller 
någon att bolla idéer med. 

Då finns vi där för dig.

mailto:chef%40unionen.se?subject=
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PERSONLIG UTVECKLING FÖR 
DIG OCH DINA KOLLEGOR
Att vara chef. Vad innebär det 
egentligen? Gör jag rätt? Hur gör 
jag både medarbetare och mina egna 
chefer nöjda? Vad behöver jag själv för 
att trivas i min chefsroll? Vad behöver vi 
som arbetsgrupp för att fungera och 
utvecklas tillsammans? Det är inte lätt 
alla gånger. Unionen Sydväst har tagit 
fram föreläsningar och workshops som 
hjälper dig att utvecklas inom ditt 
ledarskap på flera olika nivåer.
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FÖRELÄSNINGAR

"Lite stress får man väl tåla?"

En stund av självreflektion kring att förebygga både din 
egen och andras stress.

Saker ska hinnas med i alla hörn, det finns förväntningar 
från höger och vänster och vi ska gärna alltid prestera och 
leverera på topp. Stressen gör sig påmind överallt omkring 
oss idag och inte minst på våra arbetsplatser.

FORM & TID 1 h föreläsning

FÖRELÄSARE Annica Ollerstam

Tankens kraft

En stund av självreflektion med kognitiv pedagogik, kring 
hur vi styrs och påverkas av våra tankar och hur vi kan ta 
kontrollen över dem.

FORM & TID 1 h föreläsning

FÖRELÄSARE Annica Ollerstam

Personlig Mental Träning

Inom Personlig Mental Träning utgår vi ifrån att alla 
människor kan gå från bra till bättre – de behöver bara 
tillgång till de rätta verktygen. Föreläsningen är en 
introduktion.

FORM & TID 1 h föreläsning

FÖRELÄSARE Mats Pahlman

Det professionella samtalet

En metod för flödet av ett professionellt samtal, så som 
medarbetarsamtal, coachning och svåra samtal. Du får 
med dig pedagogiska verktyg att använda i vardagen.

FORM & TID 1 h föreläsning

FÖRELÄSARE Annica Ollerstam

Aktivt lyssnande

Hur många skulle skriva ditt namn på sin lista som en god 
lyssnare? Hur många namn skulle DU skriva på din lista 
som goda lyssnare? Aktivt lyssnande är en kompetens i att 
kunna lyssna på olika nivåer.

Även tillgänglig med workshop.

FORM & TID 1 h föreläsning

FÖRELÄSARE Annica Ollerstam

FIRO

Ett perspektiv kring gruppens egna utveckling, 
utmaningar och hur du kan situationsanpassa ditt 
ledarskap som chef.

FORM & TID 45 min föreläsning

FÖRELÄSARE Annica Ollerstam
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Kompetensbegreppet

Hur kan jag tänka kring begreppet kompetens? Kartlägg 
dig själv och bli förberedd inför utvecklingssamtalet.

FORM & TID 1 h föreläsning

FÖRELÄSARE Annica Ollerstam

Jungs typindex – vill alla behandlas lika?

Det finns många teorier kring mänskliga beteenden och 
Decision Dynamics modell ”JTI - Jungs typindex” är en 
av dem. En kort webbaserad enkät ger dig bättre koll 
på dina egna preferenser likväl som din arbetsgrupp. Vi 
erbjuder dig verktyg för att skapa en bättre och effektivare 
gruppdynamik – samt minska risken för konflikter.

Även tillgänglig med workshop.

FORM & TID 1 h föreläsning

FÖRELÄSARE Mats Pahlman

Maila din bokningsförfrågan till    
chef.sydvast@unionen.se 
Läs mer på sista sidan.    

mailto:chef.sydvast%40unionen.se?subject=Bokningsf%C3%B6rfr%C3%A5gan%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20Unionen%20Chef
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FÖRELÄSNINGAR

Generation Z gör entré  
- strategier för ett bättre ledarskap 

Anställda på en arbetsplats kan idag bestå av så många 
som fem generationer. Som chef kan du behöva göra mer 
innovativa insatser än någonsin tidigare, för att möta olika 
behov och förväntningar. 

Lär dig fem steg du kan ta för att kommunicera 
effektivare och bli en bättre arbetsgivare för dina 
flergenerationsanställda.

FORM & TID 1 h föreläsning

FÖRELÄSARE Mikael Widell Blomé

Maila din bokningsförfrågan till    
chef.sydvast@unionen.se 
Läs mer på sista sidan.    

mailto:chef.sydvast%40unionen.se?subject=Bokningsf%C3%B6rfr%C3%A5gan%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20Unionen%20Chef
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Visuell kommunikation 

Föreläsningen ger dig insikt i vilka principer som påverkar 
en effektiv visuell kommunikation samt praktiska 
verktyg för att utforma en verksamhetsanpassad visuell 
kommunikation.

Även tillgänglig med workshop.

Also available in English.

FORM & TID 1 h föreläsning

FÖRELÄSARE Mikael Widell Blomé

Engagemang – skapa, underhålla och utveckla

Vad är engagemang? Det är den avgörande skillnaden 
mellan en arbetsplats med framåtanda och en arbetsplats 
som stagnerar. I denna föreläsning får du inspiration och 
några verktyg för att motverka ett bristande engagemang. 

FORM & TID 1 h föreläsning

FÖRELÄSARE Mats Pahlman

Framtidens utmaningar på arbetsmarknaden
 

”Homo Useless” är ett resultat av den artificiella 
intelligensens intåg på arbetsmarknaden enligt Yval Noha 
Harari. Stiftelsen för strategisk forskning pekar på att 
vartannat jobb automatiseras inom 20 år. Ser verkligen 
framtiden så mörkt ut? Finns det ingen sysselsättning 
kvar? 

I denna föreläsning erbjuds en personlig reflektion kring 
framtidens arbetsmarknad – både dess utmaningar och 
möjligheter. 

FORM & TID 1 h föreläsning

FÖRELÄSARE Mats Pahlman

Kompetensutveckla internt med mentorskap

Mentorskap är ett kraftfullt verktyg och ett fantastiskt sätt 
att arbeta med erfarenhetsutbyte, verksamhetsutveckling 
och reflektion internt. 

Föreläsningen ger dig vägledning för att lägga upp 
mentorskapsprogram internt och tar upp det som är 
viktigt att tänka på när ni går in i mentor- respektive 
adeptrollen.

FORM & TID 1 h föreläsning

FÖRELÄSARE Anna Sjöberg Petersson
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FÖRELÄSNINGAR - PENSION OCH FÖRSÄKRINGAR

Unionen förklarar  
– pension, försäkring och trygghet i arbetslivet

Vi förklarar hur ditt försäkringspussel ser ut, vilket 
skydd som redan finns i lag och kollektivavtal samt 
vilka försäkringar du kan komplettera med. Du får veta 
hur du bättre kan skydda dig och din familj inför livets 
förändringar, om du till exempel blir sjuk, skadar dig på 
jobbet, blir förälder, hamnar mellan jobb eller avlider i 
förtid. Vi tipsar också om vilka val du bör göra för att tjäna 
in så mycket pension som möjligt under ditt arbetsliv.

Föreläsningen riktar sig till alla på arbetsplatsen som 
omfattas av Unionens kollektivavtal.

FORM & TID 1,5 h föreläsning

FÖRELÄSARE Jonas Andersson alt. Jessica Rundgren

Unionen förklarar  
– gör rätt val idag och påverka din pension

Vi förklarar hur du kan påverka din pension medan 
du tjänar in till den, vilka val du kan göra och vad som 
händer om du inte gör några val. Du får också veta hur 
du gör valen och vi ger tips som hjälper dig att se över ditt 
totala sparande. 

Föreläsningen riktar sig till alla på arbetsplatsen som 
omfattas av Unionens kollektivavtal.

FORM & TID 1,5 h föreläsning

FÖRELÄSARE Jonas Andersson alt. Jessica Rundgren

Unionen förklarar  
– uttag av pension, planera och maximera

Vi förklarar hur du kan ta ut din pension oavsett om 
du vill gå före, vid eller efter 65. Du får veta hur du kan 
anpassa din arbetstid, maximera din pension och göra 
smarta val utifrån dina behov. 

Föreläsningen riktar sig till alla på arbetsplatsen som 
omfattas av Unionens kollektivavtal.

FORM & TID 1,5 h föreläsning

FÖRELÄSARE Jonas Andersson alt. Jessica Rundgren
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Chef – det här behöver du veta om tjänstepension

Hur får du själv och dina medarbetare ut mest pension 
för pengarna? Under föreläsningen går vi igenom hur 
tjänstepensioner fungerar i stort. Vi fördjupar oss i ITP, 
det tjänstepensionavtal som ingår i de flesta av Unionens 
kollektivavtal för privatanställda tjänstemän.

FORM & TID 1,5 h föreläsning

FÖRELÄSARE Jonas Andersson alt. Jessica Rundgren

Singel, sambo eller gift  
– vem får dina pengar den dagen du dör?

Vem ärver mig och vad händer om jag separerar?  
Vad är det för skillnad på att vara sambo eller gift och 
vad händer om vi har barn i hushållet som inte är 
gemensamma?

Efterlevandeskydd i form av försäkringar finns både i den 
allmänna pensionen och tjänstepensionen. Men vilka är 
obligatoriska och vilka är tillval? Vi pratar om vad de olika 
efterlevandeskydden kostar och vilka ersättningar som 
betalas ut. Du får också veta vem som får dina pengar och 
om du kan påverka vem som får dem.

Du får konkreta tips så du vet vad du behöver göra för att 
kunna säkerställa att ”rätt” person får dina pengar.   

FORM & TID 1,5 h föreläsning

FÖRELÄSARE Jonas Andersson alt. Jessica Rundgren

Maila din bokningsförfrågan till    
chef.sydvast@unionen.se 
Läs mer på sista sidan.    

mailto:chef.sydvast%40unionen.se?subject=Bokningsf%C3%B6rfr%C3%A5gan%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20Unionen%20Chef
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FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS

Aktivt lyssnande

Hur många skulle skriva ditt namn på sin lista som en god 
lyssnare? Hur många namn skulle DU skriva på din lista 
som goda lyssnare? Aktivt lyssnande är en kompetens i att 
kunna lyssna på olika nivåer. 

Även tillgänglig som enbart föreläsning.

FORM & TID 3 h workshop och föreläsning

FÖRELÄSARE Annica Ollerstam

Livscirkeln (obalans i livet)

En visualisering som ger begriplighet kring dina 
livspositioner och ger en riktning i din obalans och balans.

FORM & TID 3 h workshop. Max 6 personer.

FÖRELÄSARE Annica Ollerstam

Kompetensinventering

Vill du få insikt vad du och dina medarbetare kan, är bra 
på eller vill bli bättre på? Då är Kompetensinventering en 
bra investering - både personligt och yrkesmässigt.

Delta i en workshop kring kompetenser, egenskaper och 
drivkrafter. Ni kommer få insikter kring vad ni kan idag 
och vad ni vill utveckla i ert fortsatta yrkesliv. 

FORM & TID Min. 1 heldag alt. 2 x halvdagar workshop

FÖRELÄSARE Annica Ollerstam

Jungs typindex – vill alla behandlas lika?

Är du verkligen omgiven av idioter eller är det du bara 
missförstådd? Det finns många teorier kring mänskliga 
beteenden och Decision Dynamics modell ”JTI-Jungs 
typindex” är en av dem. Genom en kort webbaserad enkät 
får du bättre koll på dina egna preferenser likväl som din 
arbetsgrupp. En grupp är inte starkare än de individer 
som ingår – vi erbjuder dig verktyg för att skapa en bättre 
och effektivare gruppdynamik – samt minska risken för 
konflikter.

Även tillgänglig som enbart föreläsning.

FORM & TID 2 h workshop och föreläsning

FÖRELÄSARE Mats Pahlman

Visuell kommunikation 

Föreläsningen ger dig insikt i vilka principer som påverkar 
en effektiv visuell kommunikation samt praktiska 
verktyg för att utforma en verksamhetsanpassad visuell 
kommunikation.

Även tillgänglig som enbart föreläsning.

Also available in English

FORM & TID 3 h workshop och föreläsning

FÖRELÄSARE Mikael Widell Blomé
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HANDLEDNING & FACILITERING

Chefshandledning och coachning

Riktar sig till dig som vill utvecklas i din nuvarande 
roll eller utvecklas mot en chefs- och ledarroll. Utifrån 
ett första kartläggande möte där du berättar om dina 
tankar, behov och önskemål skräddarsyr vi en plan. Du 
bestämmer själv om du vill ha handledning och coachning 
ute på din arbetsplats, online eller i en kombination.

FORM & TID Skräddarsydd efter behov

KONTAKTA Annica Ollerstam för mer information.

Facilitering av lednings- eller arbetsgrupp 

Annica Ollerstam guidar er igenom en egen skräddarsydd 
process med utgångspunkt i behov och önskemål.

FORM & TID Skräddarsydd efter behov

KONTAKTA Annica Ollerstam för mer information.

Maila din bokningsförfrågan till    
chef.sydvast@unionen.se 
Läs mer på sista sidan.    

mailto:Mailto:annica.ollerstam%40unionen.se?subject=Bokningsf%C3%B6rfr%C3%A5gan%20chefshandledning/coachning
mailto:Mailto:annica.ollerstam%40unionen.se?subject=Bokningsf%C3%B6rfr%C3%A5gan%20Facilitering%20lednings-%20eller%20arbetsgrupp
mailto:chef.sydvast%40unionen.se?subject=Bokningsf%C3%B6rfr%C3%A5gan%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20Unionen%20Chef
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Så här bokar du
•  Ni måste vara minst 3 deltagare för att boka en föreläsning eller workshop. 

•  Skicka en förfrågan till chef.sydvast@unionen.se med god framförhållning,  
 så blir du kontaktad av föreläsaren. 

•  Alla föreläsningar och workshops genomförs i mån av tid och kapacitet och enbart på 
 arbetsplatser i region Sydväst. 

•  Unionen Sydväst kan inte garantera att hela utbudet alltid är bokningsbart.
 

Du hittar Unionens ordinarie kursutbud på www.unionen.se under Kurser & aktiviteter.

I våra sociala kanaler kan du ta del av nyttig information, inspiration, tips och mycket mer.

Följ oss på:

@unionensydvast

För att förenkla och underlätta när ni är flera på samma arbetsplats som vill ha en kompetensboost, 
har du som medlem i Unionen Chef i region Sydväst möjlighet att ta del av ett specialutbud av 
föreläsningar och workshops. På jobbet. Välj, boka och vi kommer ut till dig och dina kollegor. 

mailto:chef.sydvast%40unionen.se?subject=Bokningsf%C3%B6rfr%C3%A5gan%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20Unionen%20Chef
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter-region?field_region=790
https://twitter.com/unionensydvast
https://www.facebook.com/UnionenSydvast/?ref=br_rs
https://se.linkedin.com/company/unionen-sydvast


18

www.unionen.se/chef

Ett specialutbud för dig som är medlem i Unionen Chef i region Sydväst.

Boka in en föreläsning eller workshop. 
På jobbet.

https://www.unionen.se/medlemskapet/chef

