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STEG 2
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ANDRA
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15-16 dec 
8-9 jun
 

VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR



Det här är ledarskapsutbildningen för dig som leder en  
arbetsgrupp utan formellt chefsansvar. Det är en fördel om du 
tidigare har deltagit på kursen ”Att leda andra utan att vara 
chef”. 

Kursen kommer delvis innebära viss repetition så att du kan 

försäkra dig om att dina nya rutiner blir till vanor.  

Vi kommer också ha ett stort fokus på fördjupning och  

övning av färdigheter.

Under ”Att leda utan att vara chef steg 2” får du som leder  

andra utan formellt chefsansvar möjlighet att fördjupa dina  

kunskaper i effektivt och tydligt ledarskap. Vi fördjupar  

kunskaperna om de verktyg som är viktiga för att i ledarrollen 

vara tydlig, effektiv samt att leda gruppen mot de övergripande 

målsättningar som finns inom organisationen. 

ATT LEDA ANDRA UTAN ATT  
VARA CHEF STEG 2!

• Mer om dig själv som ledare och dina  

egna utvecklingsområden

• Situationsanpassat ledarskap

• Att få individer och grupp att arbeta i definierad  

riktning med hjälp av beteendepsykologiska principer

• Coachning, feedback, svåra samtal och  

kommunikation

DU FÅR LÄRA DIG

Linda Cardeberg
Linda är legitimerad psykolog och  

organisationskonsult. I sitt arbete jobbar hon  

för att företag med dess medarbetare och  

ledare ska nå sin fulla potential. 

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. 

LINDA ÄR KUNNIG, SKICKLIG  
OCH FANTASTISK PÅ ATT  
SKAPA ENGAGEMANG.
MIKAEL ÖSTMAN, LEAD ENGINEER 
ABB



ATT LEDA ANDRA UTAN ATT  
VARA CHEF STEG 2!

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
Jag och mitt personliga ledarskap utifrån min  
arbetsgrupp
• Fördjupning i mig som ledare, styrkor och  

utmaningar utifrån personlighet

• Personerna i gruppen och ditt förhållande till dem

Situationsanpassat ledarskap
• Teori 

• Beteendets ABC

• Case/rollspelsövning 

Kommunikation
• Effektiv kommunikation i tal och skrift, teori och analys  

av exempelvis mail

Fördjupning – verktyg för effektivt ledarskap
• Coachning – teori och övning

• Feedback – teori och övning

DAG 2 
Fördjupning – verktyg för effektivt ledarskap, forts
• Konflikthantering – teori och caseövning

• Svåra samtal – teori kring MI och caseövning  

– att motivera omotiverade medarbetare

Att hantera belastning
• Att skilja på roll och person – ”kollegiala” samtal om rollen 

som ledare och hur du hanterar detta

• Stressade gruppmedlemmar, hur hanterar vi dessa på 

bästa vis?

Handlingsplan
• Min individuella utvecklingsplan som ledare

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

GIVANDE OCH INSPIRERANDE!
ISABEL DUARTE, KOORDINATOR  
COMLINGO

LÄS MER OCH  
ANMÄL DIG PÅ  

KUNSKAPSGRUPPEN.SE!



ATT LEDA ANDRA UTAN 
ATT VARA CHEF STEG 2
 

Stockholm 

15-16 dec 

8-9 jun 

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

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 genom Unicef  

skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 
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kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

Kunskapsgruppen följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Följande åtgärder vidtas till 
samtliga utbildningstillfällen:

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!


