
Se alla kommande kurstillfällen  
på baksidan!

VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR

OTROLIGT INTRESSANT  
OCH TANKEVÄCKANDE!
KATARINA LUNDQVIST, CGI SVERIGE AB

ATT LEDA 
ANDRA
UTAN ATT VARA CHEF

FÅ ALLA  
I GRUPPEN  
ATT DRA ÅT  

SAMMA HÅLL!

KURS I 27
OLIKA STÄDER 

I HÖST!



DEN HÄR KURSEN ÄR FÖR DIG SOM  
LEDER ANDRA UTAN ATT SJÄLV VARA 
CHEF

Kanske ansvarar du för en avdelning eller arbetsgrupp.  
Gissningsvis jobbar du som samordnare, teamledare,  
koordinator, projektledare eller liknande. Eller så jobbar du  
kanske med något helt annat, men har viss vana vid att kliva  
in och ta delar av chefens arbete när det behövs. 

En chef följer man för att man måste, en ledare  
följer man för att man vill.

Men hur gör man egentligen för att leda andra, skapa förtroende 

och rätt förutsättningar för att andra ska lyckas? Detta och  

mycket mer får du lära dig under dessa två dagar. Den här  

kursen kommer att hjälpa dig att hitta din outnyttjade potential 

och göra dig till en bättre ledare! 

MAN BEHÖVER INTE VARA CHEF 
FÖR ATT VARA EN LEDARE

Linda Cardeberg 

Kursledare i Stockholm, Linköping,  
Norrköping, Västerås & Karlstad

Linda är legitimerad psykolog och  

organisationskonsult. Linda är engagerad i 

hur man kan arbeta på olika nivåer; individ, 

organisation och samhälle för att öka psykiskt  

välmående och ta tillvara människors resurser. 

Josef Ericson 

Kursledare i Göteborg

Josef är legitimerad psykolog och  

organisationskonsult. Han har mångårig  

erfarenhet av att arbeta med att identifiera 

och utveckla ledare i flera olika branscher.

 
 

Malin Ander

Kursledare i Falun, Gävle, Luleå, Sundsvall, 
Umeå & Östersund

Malin är legitimerad psykolog, doktor i  

medicinsk vetenskap och organisations-

konsult. I sitt arbete hjälper hon individer, 

arbetsgrupper och ledare att utvecklas och nå 

sina mål på effektiva och hållbara sätt utifrån 

ett beteendepsykologiskt perspektiv.

LÄS MER OM ALLA  
KURSLEDARE PÅ

KUNSKAPSGRUPPEN.SE

“KURSEN VAR JÄTTEBRA. 
NU KÄNNER JAG ATT JAG BOTTNAR  
MER I DET JAG HÅLLER PÅ MED.”  
LINUS ÖSTERHOLM, LÄRARE 
REALGYMNASIET, STOCKHOLM

• Vilken ledarstil har du och hur kan du  

bli en ännu bättre ledare?

• Så får du ut maximalt av alla individer i en grupp

• Konsten att hantera personer som  

påverkar negativt

• Kommunicera som en ledare  

– skapa engagemang och locka fram drivkrafter 

hos dina medarbetare

DU FÅR LÄRA DIG



MAN BEHÖVER INTE VARA CHEF 
FÖR ATT VARA EN LEDARE

PROGRAM

HÅLLTIDER FÖR DAGARNA

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

DAG 1
Utveckla din personliga ledarstil
• Ledarskapets grunder

• Lär dig vad som kännetecknar ett gott ledarskap

• Hur leder du andra och vad kan du förbättra?

Genomslagskraft i ledarskapet – våga vara ledare!
• Så får du dina medarbetare att lyssna

• Effektiv och rak feedback till chefer och  

medarbetare – så gör du! 

Målsättning och målstyrning
• Förankra förändringar och få med dig gruppen

• Så sätter du mål för en arbetsgrupp

• Så sätter du mål för individer

Gruppdynamik – skapa lagkänsla i arbetsgruppen
• Så bygger du upp ett fungerande team

• Kartlägg synliga och osynliga strukturer som  

riskerar att försvåra samarbetet

• Skapa ett arbetsklimat präglat av öppen och  

god kommunikation

• Vilka olika stadier går en grupp igenom? 

Coacha dina medarbetare till framgång i jobbet
• Hur coachar man olika personlighetstyper?

• Få en förståelse för vad dina ord och ditt  

engagemang betyder för dina medarbetare

• Så lyfter du fram det bästa hos dina medarbetare

• Balansgången i att vara hård i sak men mjuk mot person

• Så sätter du ner foten utan att trampa dina  

medarbetare på tårna

DAG 2 
Kommunikation – nyckeln till ett tydligare ledarskap
• Bli medveten om hur du uppfattas av dina medarbetare

• Olika personlighetstyper – olika kommunikationsstilar

• Hur vet du att ditt sätt att kommunicera passar dina  

medarbetare?

• Är du en tillräckligt god lyssnare? Testa dig själv

Grundläggande retorik
• Vad bör du tänka på när du talar inför en grupp?

• Så undviker du missförstånd i dialogen med chefer och 

medarbetare

• Enkla retoriska verktyg som du har stor nytta av i ditt 

arbete 

Hantera konflikter på arbetsplatsen
• Tolka innehållet i konflikter och förstå vad som  

egentligen sägs

• Olika personlighetstyper vid osämja och konflikt

• Vad blir ledarens roll i en konflikt mellan två  

medarbetare?

• Konflikträdd? Metoder som hjälper dig att veta när det är 

dags att ta itu med problemen

• Olika konflikter kräver olika lösningar

• Så kan du bidra till att skapa ett öppet klimat där man 

tidigt tar tag i problemen innan de blir till konflikter

Konsten att motivera sig själv och andra
• Vad blir du själv motiverad av?

• Så tar du reda på hur du bäst kan inspirera och  

motivera dina medarbetare

• Vikten av en vi-känsla och hur man skapar den

• Bidra till att positiv stämning varar

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

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

VÄL GENOMTÄNKT MED TEORI OCH ÖVNINGAR. 
VERONICA ANDERSSON, TEAMKOORDINATOR 
FÖRSÄKRINGSKASSAN

EN MYCKET GIVANDE KURS. LÄRORIK OCH BRA UPPBYGGD!
NIKLAS OLSSON, PRODUKTIONSCHEF  
AQ WIRING SYSTEMS AB



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

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

ATT LEDA ANDRA UTAN 
ATT VARA CHEF 2020
Online 

13-14 okt, 9-10 dec 

Stockholm 

16-17 sep, 21-22 okt, 9-10 dec

Göteborg

13-14 okt, 30 nov-1 dec

Malmö

21-22 okt, 2-3 dec

Borås

9-10 nov

Eskilstuna

24-25 nov

Falun

16-17 nov

Gävle

26-27 nov

Halmstad

4-5 nov

Helsingborg

18-19 nov

Jönköping

23-24 nov

Kalmar

15-16 dec

Karlskrona

18-19 nov

Karlstad

11-12 nov

Linköping

1-2 dec

Luleå

2-3 dec

Pris: 9 990 kr (exkl. moms) /person.

Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, 

diplom och dokumentation ingår

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

Norrköping

12-13 nov

Skellefteå

3-4 nov

Skövde

16-17 nov

Sundsvall

16-17 dec

Trollhättan

30 nov-1 dec

Umeå

30 nov-1 dec

Uppsala

1-2 dec

Visby 

15-16 dec

Västerås

4-5 nov

Växjö

25-26 nov

Örebro

11-12 nov

Östersund

14-15 dec
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HELT FANTASTISK,  
LÄRDE MIG SÅ MYCKET!
MARIA KETOLA, SAMORDNARE
STOCKHOLMS STAD

ÄVEN SOM  
DIGITAL KURS!

Kunskapsgruppen följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Följande åtgärder vidtas till 
samtliga utbildningstillfällen under hösten -20: 

COVID-19 

• Handdesinfektion finns tillgängligt under  

utbildningsdagarna

• Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor 

såsom bord, dörrhandtag och hissknappar etc.   

• Alla deltagare med symtom uppmanas att stanna 

hemma

• Kostnadsfri flytt till senare tillfälle vid sjukdom 

• Möblering som möjliggör att hålla rekommenderat 

avstånd till övriga deltagare 

• Inga buffébord – bordsservering vid lunch och fika 

* Åtgärderna kan komma att uppdateras efter hand – se vår hemsida 

för ännu mer aktuell information!


