
Säkerhetsdagen 2023 
Ett hållbart arbetsliv 

Förutsättningar för ett bra ledarskap 
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Exempel på förutsättningar för ett bra ledarskap
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Dialogmaterialet Säkerhetsdagen 2023

Förslag på Säkerhetspass

6 Länkar

Dagens program



Vad menas med ledarskap?

Allt från självledarskap, roll som skyddsombud till chefsskap



Exempel på förutsättningar för ett bra ledarskap 

Föreutsättningar för dialog i organisationen

Fokus från individ till organisation

Vilket stöd i ledarskapet finns det

Antalet medarbetare per chef



Allas ansvar 

Alla behöver hjälpas åt, drar vi åt olika håll kommer vi inte framåt…

Relation mellan chef, ledare, medarbetare och kollegor…   

Alla kan ge sina ledare bra förutsättningar för att utföra sitt uppdrag!



Resultat av allas ansvar och bra förutsättningar 

• En rättvis och öppen organisation

• Ett engagerat, tillitsfullt och närvarande ledarskap

• Kunna påverka sin organisation och arbetssituation

• En kommunikativ organisation som ger återkoppling och feedback

• Kunna prioritera arbetsuppgifter med balans mellan resurser och krav 

• Möjlighet att utvecklas under hela sitt arbetsliv 

• Ett praktiskt tillämpande av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

• Snabba insatser mot ohälsa och tidigt starta rehabinsatser

• Stävja och bearbeta konflikter

• Nöjda medarbetare! 



Hälsofrämjande ledarskap från Prevent



https://byggforetagen.se/app/uploads/2023/02/Sa%CC%88kerhetsdagen2023_A4-plano.pdf

Förutsättningar för ett bra ledarskap 

https://byggforetagen.se/app/uploads/2023/02/Sa%CC%88kerhetsdagen2023_A4-plano.pdf


30 min 

• 5 min - Samla berörda

• Läs igenom dialogmaterialet

• Genomgång

• 10 min – Diskutera

• Vad är ledarskap på den här arbetsplatsen

• Gå igenom hur vi stärker ledarskapet 

• 15 min - Ledarskap

• Gemensamt skapa rutiner för 

ledarskapskulturen

60 min

Förslag på Säkerhetspass

• 5 min - Samla berörda

• Läs igenom dialogmaterialet

• Genomgång, utgå från den enskilde vad kan 

hen göra för att skapa förutsättningar för bra 

ledarskap 

• 25 min – Fördjupade diskussioner

• Vad är ett gott ledarskap på den här 

arbetsplatsen

• Gå igenom hur vi stärker dessa och bygger 

en organisation som gör personalen friskare 

• 30 min - Ledarskap

• Gemensamt skapa rutiner för 

ledarskapskulturen



Chefer och ledares arbetsmiljö

• Rapport

• Webbinarium

• Dialogverktyg 

Användbara länkar

• https://www.suntarbetsliv.se/forskning/ledarskap/5-steg-till-battre-forutsattningar-for-chefer/

• https://www.prevent.se/jobba-med-arbetsmiljo/osa/ledarskap/halsoframjande-ledarskap/chefens-forutsattningar/

https://byggforetagen.se/app/uploads/2022/10/Ha%CC%8Allbara-byggchefer_2022_Final_UPPSLAG-1.pdf
https://vimeo.com/776092134
https://byggforetagen.se/2022/10/sa-vill-fack-och-arbetsgivare-tillsammans-forbattra-chefers-och-tjanstemans-arbetsmiljo/
https://www.suntarbetsliv.se/forskning/ledarskap/5-steg-till-battre-forutsattningar-for-chefer/
https://www.prevent.se/jobba-med-arbetsmiljo/osa/ledarskap/halsoframjande-ledarskap/chefens-forutsattningar/

	Inledning
	Bild 1: Säkerhetsdagen 2023  Ett hållbart arbetsliv   Förutsättningar för ett bra ledarskap 
	Bild 2: Innehåll

	Vad menas med ledarskap?
	Bild 3

	Exempel på förutsättningar för ett bra ledarskap
	Bild 4

	Allas ansvar
	Bild 5
	Bild 6
	Bild 7

	Dialogmaterialet Säkerhetsdagen 2023
	Bild 8: Förutsättningar för ett bra ledarskap 

	Förslag på säkerhetspass
	Bild 9: Förslag på Säkerhetspass

	Länkar
	Bild 10: Chefer och ledares arbetsmiljö


