
 

PSST!
DEN HÄR KURSEN KAN  
DU ÄVEN GÅ ONLINE! 

KURSEN GÅR BÅDE I STOCKHOLM, GÖTEBORG & MALMÖ!
Gå in på vår hemsida för att hitta kurstillfället som passar dig!

10 990 KR (EXKL. MOMS) PER PERSON
Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, diplom och dokumentation ingår.

• Du som chef – hitta din ledarstil

• Att delegera och ge mandat

• Så skiljer du på rollen som kollega och chef

• Konflikthantering och svåra samtal

• Rekrytering – så väger du kompetens och  

personlighet

• Så skapar du ett väl fungerande team

• Strategiskt ledarskap – lyft blicken och planera  

3-5 år framåt

DU FÅR LÄRA DIG

ATT LEDA I DET  
LILLA FÖRETAGET

LARS HENRIK FRITZ, VD



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

PSST!
DEN HÄR KURSEN KAN  
DU ÄVEN GÅ ONLINE! 

PROGRAM

DAG 1
Vem är du som ledare? Hitta din ledarstil
• Lär känna dig själv. Vem är du som ledare?

• Relationen till de runt dig – att samtala i vardagen med 

dina medarbetare 

• Att vara chef och/eller kompis. Det kan kännas ensamt att 

vara chef, hur hanterar du det?

• Så skapar du motivation och engagemang

• Vilka är dina viktigaste utvecklingsområden?

 
Så bygger du ett fungerande team med bra dynamik
• 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?

Hantera olika personlighetstyper
• Millenials, den nya generationens bild av arbetslivet kan 

skilja sig från din. Hur hanterar du det?

• Så handskas du med ”mycket snack och lite verkstad”

• De kompetenta, men osäkra – hur får du dem att ta  

för sig?

Konflikthantering och svåra samtal
• Så hanterar du som ledare konflikter på arbetsplatsen 

• Hur hanterar du anställda som är i konflikt med varandra?

• Att ta tag i och förändra misskötsel och dåligt beteende

DAG 2 
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 

Din personliga utveckling
• Hantera stress och press

• Så sätter du gränser gentemot andra

• Så jobbar du med din egen utveckling och inte bara 

teamets

Målsättning och målstyrning 
• Förankra förändringar och få med dig gruppen

• Så sätter du mål för en arbetsgrupp

• Så sätter du mål för individer

Strategiskt ledarskap – lyft blicken och planera  
3-5 år framåt
• Sätt målsättningar och visioner för ditt team

• Utveckla medarbetarna medvetet åt det håll du vill att de 

befinner sig i framtiden

• Ligg steget före med rekryteringar 

 

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

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

Hör gärna av dig till mig om  
du har några frågor! 

Fredrik Bankler 
fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 55  /  0765-424396

ATT LEDA I DET  
LILLA FÖRETAGET


