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Att vara chef innebär att du ställs inför kniviga frågor när det gäller 

personal, arbetsmiljö och arbetsrätt. Ofta kan man komma ganska 

långt på ett bra samtalsklimat med de anställda. Men okunskap om 

juridik kan försvåra arbetsdagen för vilken erfaren chef som helst.  

 

Om Arbetsmiljölagen inte efterlevs kan det bli en fråga om stora 

och dyra processer för arbetsgivaren. Har du inte koll på  

arbetsrätten och ansvar kring omplacering, uppsägning och avsked 

kan du också räkna med rejäla uppförsbackar i både tid och pengar 

räknat. Arbetsrättsliga problem resulterar inte sällan i försämrad  

arbetsmiljö, du riskerar att nyckelpersoner söker sig vidare och 

problemen hopar sig. 

Av dessa anledningar kan det vara klokt att vara förberedd och veta 

vad som ska göras och hur det ska göras, den dagen du sätts på 

prov.  

Förebygg dina personalproblem genom god  
komkatrinmunikation

Den här kursen kommer dessutom att gå igenom de mjuka värden 

som är livsviktiga för en bra organisation, som exempelvis; ett bra 

samtalsklimat, tydlig kommunikation och hållbarhet hos personalen. 

Att ha bra ordning på sina mjuka värden är en nödvändighet för en 

bra chef, eftersom det också hjälper dig att undvika att hamna i de 

riktigt svåra situationerna (ovan) som du troligtvis ändå kommer att 

ställas inför. 

Den här kursen ger dig mer kött på benen, både med kunskap om 

ditt juridiska ansvar, samt om de mjuka värden som gör dig till en 

mer uppskattad person och chef. Kort och gott – allt du måste veta 

för att kunna utföra ditt jobb på ett bra sätt! 

DU HAR FÅTT FÖRTROENDET ATT  
BLI CHEF – KAN DU DINA MÅSTEN? 

Katrin Söderlund Yavari 
Katrin är Leg. Psykolog och fil. kand. i stats- 

vetenskap samt arabiska. Hon dras till  

interkulturella möten mellan människor och 

drivs av att få individer att tala med varandra  

– även när det gäller svåra teman. En stor del av 

Katrins arbete utgörs av trepartssamtal mellan 

chef, medarbetare och organisationskonsult 

för att hitta vägar till förbättrad kommunikation 

samt skapa samsyn och gemensamma mål för 

arbetet. 

Andreas Olsson
Andreas är Leg. Psykolog och organisations-

konsult. I sitt arbete hjälper han människor att 

skapa förändring, lärande och utveckling i sina 

organisationer. Han har ett stort intresse för 

psykosocial arbetsmiljö och för att skapa  

arbetsplatser som främjar hälsa. 

 

Georg Frick
Georg är specialist på praktisk arbetsrätt, 

arbetsgivarkonsult och författare med examen 

från Lunds Universitet. Georg har lång  

erfarenhet som förhandlare, rådgivare och  

arbetsgivarkonsult. Georg driver två företag; 

Frick HRconsulting AB och Frick Publishing AB. 

Erik Mattsson
Erik är föreläsare, författare, moderator och 

utbildare i kommunikation. Erik är fil. kand.  

i statskunskap med matematik, ekonomisk  

historia, fysik och retorik i bagaget. Han har  

varit förbundsordförande för Röda korsets  

ungdomsförbund, undervisat i retorik vid  

Uppsala universitet samt haft skådespelar-  

uppdrag.

EN MYCKET ROLIG OCH GIVANDE KURS! 
JENNY FORSLUND, TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB 



DAG 1
DET GODA SAMTALET 
Samtalet
• Vad är ett svårt samtal? 

• Bli medveten om hur du agerar och reagerar under ett svårt 

samtal 

• Vikten av att visa förståelse för dina medarbetare: 

Spegling och hur man formulerar sig, ex använda två olika 

frågebatterier/samtalsmallar.

• Vad bör du tänka på inför ett svårt samtal? 

• Så förbereder du dig på bästa sätt – checklista 

Olika typer av svåra samtal
• Prestation – vad säger du till en anställd som inte presterar 

som förväntat?

• Så hanterar du personalproblem som rör alkohol och  

droganvändande

• Sjukfrånvaro – vad gör du när den blir orimligt hög? 

• Samarbetssvårigheter – så tar du upp det med berörda parter

• Misskötsel, sen ankomst och bristande arbetsmoral  

– vad göra? 

• Lönesamtal – så bemöter du orimliga krav

• Omplacering och avsked – verktygen som hjälper dig att  

agera korrekt inför det allra svåraste i chefsrollen 

Katrin Söderlund Yavari, Leg. Psykolog  
 

ARBETSMILJÖ 
Arbetsmiljön och ditt ansvar som chef
• Vad du som chef behöver känna till gällande föreskriften  

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

• Hur kan du komma igång med arbetsmiljöarbetet på ett  

bra sätt?

• Hur kan man som arbetsgivare förebygga ohälsosam  

arbetsbelastning och särbehandling?

• Hur gör man arbetsplatsen trivsam och trygg?

• Kränkande särbehandling

STRESSHANTERING 
Stresshantering för chefer
• Tidiga signaler på stress och ohälsa

• Hur gör man stressen hanterbar?

• Verktyg för ett balanserat arbetsliv både för dig och dina  

medarbetare 

Andreas Olsson, Leg. Psykolog & organisationskonsult

DAG 2 
PRAKTISK ARBETSRÄTT 
Uppsägning, avsked eller omplacering? 
• Uppsägning från arbetstagare eller arbetsgivare?  

Juridiska skillnader 

• Så säger du upp en medarbetare korrekt 

• Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet 

• Har arbetstagaren krav på omplacering? 

• När kan arbetstagaren kräva företrädesrätt? 

Fortsättning
• Avsked – då kan det ske

• Vad händer om uppsägningen ogiltigförklaras?

• Överenskommelse om att anställningen upphör (utköp)

• Skadestånd vid felaktig hantering

• Viktiga nyheter inom arbetsrätt, som du som chef  

måste känna till

Georg Frick, specialist på praktisk arbetsrätt 

KOMMUNIKATION 
Bli medveten om dina dåliga vanor och bli en bättre  
kommunikatör
• Dåliga kommunikationsvanor och hur du tar dig ur dem 

• Ska man ”vara sig själv”?

Ledarskap är kommunikation
• Retorikens hemligheter kring disposition och ordval 

• Så får du andra att förstå dina logiska resonemang 

• Reklamfilm och dagspolitik – exempel som fungerar och fällor 

att undvika

• Så använder du ditt kroppsspråk

Träningstips och råd
• Så hittar du ditt eget sätt att kommunicera och övertyga

• Konsten att skaffa dig goda vanor

• Små förändringar som gör stora skillnader i ditt sätt att samtala 

och övertyga!

Erik Mattsson, utbildare i retorik och kommunikation

PROGRAM

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424 390
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VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också – lär 

dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi ett års 

skolmaterial till barn som behöver det. 

VAD EN CHEF MÅSTE VETA 
2019

Stockholm 

5-6 december 

Pris: 10 990 kr (exkl. moms) /person 

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50 

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

LÄRORIKT OCH INSPIRERANDE.  
TUNGA ÄMNEN SOM BESKREVS 
VÄLDIGT LEVANDE OCH BEGRIPLIGT! 
NIKLAS NORDQVIST, EI CARE AB

LÄS MER &  
ANMÄL DIG! 

KUNSKAPSGRUPPEN.SE


