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Trygghet och spelregler för distansutbildning

Ingen fråga är dum

Skriv i chatten

Vill du ha ordet skriver du ditt namn i chatten

Sätt på mikrofonen när du vill prata

Ha mikrofonen avstängd när du inte pratar

Slå gärna på kameran när du pratar

Välkommen till chefens vardag!



Vilka är vi?
Skriv i chatten!

Jag heter….

Jag jobbar…

Jag har varit chef sedan….

Min favoritplats är….



Förväntningar

Jag förväntar mig av utbildningen…

Skriv dina förväntningar i enkäten



Vad är Vision för dig?

Vad tänker du på när du hör Vision?

Vision är…



Vision som fackförbund





Vision om ledarskap
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Utvecklande
ledarskap

Konventionellt
ledarskap

Ledarskap för
självorganisering Medarbetar-

utveckling

(-)  Arbetets komplexitet  (+)

Ledarskapsstilar med utgångspunkt i Larsson (2003)
Fritt tolkat och modifierad av Jonas Karlsson, LOY

Antal medarbetare per chef

(kontrollspann)



Vad är Vision Chef ?

Chef Direkt 
0771-360 600

Vision.se/chef

Bättre förutsättningar och villkor genom Visions politik 

Lokalt inflytande - Förtroendevalda driver frågor lokalt

Störst inom välfärden – ger större inflytande

Utvecklande seminarier och utbildningar

Rabatterade utbildningar hos IHM

Karriärtjänster och  rabatter mm

Personlig chefsrådgivning – Chef Direkt

Personlig ombudsman för chefer

Inkomstförsäkring i toppklass

Chefen i Fokus



Chefers förutsättningar

Chefers arbetsmiljö

Chefers villkor

Chefers rättigheter och skyldigheter

Chefers rätt att organisera sig fackligt

…

Vilken är den viktigaste fackliga frågan för chefer tycker du?

Chefens vardag handlar om



Vi tar en paus!



Hur är en bra chef?

Vad gör en chef till en bra chef? 

Har du någon chefsförebild?

15 minuters diskussion i grupprum

Den bra chefen



Vision Chefstest (learnways.com)

Ta pulsen på dina
förutsättningar som chef



https://vision.se/chef/vart-chefserbjudande/utbildning-och-
natverk/chefsutbildningar/utbildning-chefens-vardag/

E-utbildningen Chefens vardag
Självstudier



Dags för lunch!
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Reflektion



Frågor och funderingar?

Var något otydligt?

Tar du med dig något från utbildningen?

Är det något du behöver ta tag i efter utbildningen?

E- utbildningen 
Chefens vardag



Chefens dubbla roll

Arbetsgivarens företrädare

Anställd

Mina skyldigheter och 
rättigheter som chef



Digitala bikupor för diskussion

Utbildningens fyra teman

Chefens ansvar

Chefens anställning

Chefens arbetsmiljö

Chefens rättigheter

Erfarenhetsutbyte
Dialog och diskussion



Erfarenhetsutbyte och 
diskussion i storgrupp



Vi tar en paus!



Kloka ord från förr…

”Det är visserligen berömvärt att hjälpa 
de sjuka att bli friska, men det är lika 
berömvärt att förmå de friska att förbli 
friska” 

Hippokrates 400 f.v.t.

Den friska chefen



Friskfaktorer för god 
arbetsmiljö

Positiva, tillgängliga och rättvisa 
ledare 

Rolltydlighet med tydliga 
förväntningar och mål 

Positiv socialt klimat

Allas delaktighet

Utvecklad kommunikation, högt i tak

Hjälp att prioritera vid knappa 
resurser

Möjligheten att utvecklas och växa i 
arbetet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
införs strukturerat i verksamheten



Personliga ombudsmän för chefer

Chef Direkt

Chefsombud

Fackliga företrädare

Skyddsombud

Chefsstrateg

Förbundsordförande

Visions stöd till 
chefsmedlemmar



https://vision.se/chef/vart-
chefserbjudande/utbildning-och-natverk/

Kurser och seminarier



Tidningen för chefsmedlemmar

Papperstidning

Nättidning

https://vision.se/chefenifokus/

Handlar om dig

Lämna gärna tips till tidningen!

Chefen i fokus





https://vision.se/chef

Tack!


