
VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR

LEDARSKAP FÖR 
ARBETSLEDARE 

UR INNEHÅLLET 

Stockholm
24-25 nov
9-10 feb

✓ Så leder du och fördelar arbetet på bästa sätt

✓ Så skapar du ett väl fungerande team

✓ Kommunikation i ledarrollen

✓ Hantera konflikter i vardagen

✓ Så leder du dina kollegor



Under de här två dagarna kommer du att få kunskap och nya 
redskap att pröva i din vardag. Du kommer att få reflektera över 
din roll på arbetsplatsen och ditt ledarskap. Du kommer att få en 
bas varifrån du kan utveckla ditt ledarskap.

Kursen hjälper dig att hitta fram till ett ledarskap som passar dig. 

Att vara sig själv är oerhört viktigt om man vill vinna förtroende i  

ledarrollen. Samtidigt kan det vara väldigt svårt att leda sina  

tidigare kollegor. Balansgången är svår, men den går att hantera 

om man gör det på rätt sätt. 

På den här kursen lär du dig att vinna medarbetarnas förtroende, 

skapa goda relationer och ett motiverat team. Kursen kommer att 

hjälpa dig att stå väl rustad inför alla de utmaningar rollen som 

arbetsledare innebär!

VÄLKOMMEN ATT UTVECKLA DIG  
I DIN ROLL SOM ARBETSLEDARE 

• Hitta rätt i din roll som arbetsledare

• Att gå från kollega till arbetsledare

• Hur du skapar ett väl fungerande team

• Hur du är effektiv i ledarrollen

• Hur du hanterar konflikter och svåra samtal

DU FÅR LÄRA DIG

Varför tycker du att det är givande att arbeta  
med utbildningar? 

– Jag motiveras av att kunna bidra till att fler får tillgång till ett 
bra ledarskap, vilket jag tror gynnar både individen och arbets-
platsen. Jag har också ett stort intresse av att förmedla kunskap, 
baserad på vetenskap, samt att få möta alla dessa fantastiska 
personer jag gör på utbildningarna jag håller.

 

Linda är väldigt inspirerande och hade en underbar energi! 
Robert Edlund, Gärdin & Persson AB, Östersund 

 

Engagerande och inspirerande. Hon var bra på att fånga upp 
alla i gruppen så att vi deltog i diskussionerna, samt koppla 
ihop olika metoder med faktiska exempel från  
våra yrkesroller.
Ellen Bäckman, Länsstyrelsen i Örebro 

 

Helt grym och otroligt duktig. Fick verkligen gruppen  
att lyssna och ta in allt. 
Niclas Törnros, MCS Sverige AB, Kungsängen

För vem?
Du som är arbetsledare och behöver en bred ledarskapskurs som ger 
dig kunskap och verktyg att utföra ditt arbete och hantera din roll på 
bästa sätt. Kursen är gjord speciellt med tanke på dig som själv är en i 
teamet men som har det arbetsledande ansvaret.

Varför?

Både du själv, dina medarbetare och din chef kommer att ha nytta och 
glädje av att du blir en ännu bättre ledare. 
– Du kommer att känna att du bemästrar din roll allt bättre, och tycka att 
jobbet är ännu roligare och mer meningsfullt. 
– Dina medarbetare får en tydlig och bra arbetsledare som kan motivera 
dem och se till att teamet fungerar bra. 
– Din chef kommer att känna sig trygg i att er grupp fungerar bra och 
självständigt.

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.



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!

Fredrik Bankler
fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se
031 - 22 24 55 / 0765-424 396

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
Förstå och hantera din roll som arbetsledare
• Att vara arbetsledare är en maktposition

• Allt du gör syns och tolkas

• Du är en förebild

• Ditt genomslag är ofta större än du tror

Att vara en bra ledare
• Hur påverkas du av omgivningen?

• Vad är ditt uppdrag?

• Vilken människosyn har du?  

Så leder du och fördelar arbetet på bästa sätt
• Vad gör effektiva ledare som andra inte gör?

• Hur mycket ska du övervaka och instruera?

• Så skapar du självgående medarbetare 

• Så delegerar du på ett bra sätt

Situationsanpassat ledarskap
• Lär dig förstå hur du ska variera ditt sätt att leda beroende 

på person och situation

• Hur kan du anpassa ditt ledarskap? 

Att leda dina kollegor
• Ny roll påverkar dina sociala band

• Lär dig skilja på roll och person

• Att vara arbetsgivarens representant

• Att släppa gamla lojaliteter 

Så skapar du ett väl fungerande team
• En grupps utvecklingsfaser

• Så når du nivån där effektivitet och produktivitet råder

• Nyckelfaktorer för effektiva team

DAG 2 
Att jobba med visioner, mål och delaktighet
• Vad är en vision? 

• Varför behöver vi mål? 

• Vad är ledarens ansvar?

• Så omsätter du målen i verksamheten

• Säkra att ni gör rätt saker 

Kommunikation i ledarrollen 
• Var medveten om hur din hjärna fungerar  

– ofta kommunicerar du omedvetet

• Hur du kan nå fram med ditt budskap

• Vad skiljer dem du har lätt respektive svårt att  

kommunicera med? 

• Så ger du feedback – olika modeller

Coachning i praktiken
• Frigör dina medarbetares potential 

• Så coachar du någon till förändring 

Så genomför du svåra samtal 
• Vad är det som gör vissa samtal svåra?

• Så lägger du upp ett svårt samtal  

• Förstå dina egna reaktioner och beteenden

Så hanterar du konflikter i din vardag
• Vilka olika typer av konflikter finns det?

• Så utvecklas konflikter

• Olika konfliktstilar

• 6-stegsmodellen för att hantera konflikter 

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE



LEDARSKAP FÖR 
ARBETSLEDARE
 

Stockholm 

24-25 nov

9-10 feb 

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

Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, 

dokumentation och diplom 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!


