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LEDARUTVECKLING 

 

”Du är en förebild – vare sig du vill eller inte” 

Den viktigaste rollen du har som ledare är att kunna interagera och 

anpassa ditt ledarskap utifrån olika händelser och situationer som 

uppstår i din verksamhet. Oavsett om trenden är nedåtgående eller 

uppåtgående behöver du förstå konsekvenserna av ditt agerande och 

hur ditt beteende påverkar din omgivning. Du behöver veta när och hur 

du ska ”styra med tydlighet” eller när och hur du behöver ”backa tillbaka 

och agera vägvisare och inspiratör”. Din förmåga att veta hur du med din 

position och ditt beteende föder motivation och skapar den drivkraft 

som behövs för en positiv och hållbar utveckling är en viktig nyckel till 

din verksamhet och dess framtida utveckling.  

Vi menar att ett effektivt och positivt ledarskap handlar om, förutom att 

ha ett genuint intresse för att leda och utveckla människor, fyra 

grundläggande fundament. Dels handlar det om att kunna sätta tydliga 

mål, att löpande följa upp resultat och ge konstruktiv framåtriktad 

feedback, att kunna kommunicera så att alla förstår och vet vad som ska 

göras samt att du har en närhet till dem du leder.  

När fundamenten är på plats behöver du även träna dig i att instinktivt kunna hantera olika händelser och 

uppkomna situationer. Du behöver inte bara ha kunskapen utan här handlar det om din förmåga och din 

färdighet att interagera med individen eller gruppen. För att stärka dig i detta, så att ledarrollen känns naturlig 

och positiv, går vi tillsammans igenom viktiga tankesätt och enkla modeller. Allt för att du ska utveckla och stärka 

ditt personliga ledarskap och det som gör just dig till en unik och framgångsrik ledare. Det handlar om ditt eget 

självförtroende men också för att du ska förtjäna förtroendet som ledare i din organisation och för de du leder. 

 

"Känner du dig ensam i dina tankar - så behöver du inte vara det”  

Har du ibland tvivlat på din förmåga att hantera situationer utan att ditt agerande leder till att din personal blir 

omotiverade? Då är du inte ensam! Ledarskap handlar inte bara om att veta vad du ska göra i olika situationer. 

Utan det handlar om att veta HUR du i uppkomna situationer skapar och bibehåller motivationen, viljan och 

engagemanget hos din personal genom ett medvetna agerande. Det finns många olika områden du behöver ha 

färdigheter i och veta HUR du ska hantera för att vara en exceptionellt bra ledare! Några områden som är viktiga 

att kunna hantera är:     

 Vad innebär det att vara chef och ledare? Mitt ansvar, mina befogenheter och min lojalitet? Vilka krav har 

jag på mig och vilka krav kan jag ställa på min omgivning? 

 Hur affärsidé, vision, mål och strategier används för att skapa motivation och engagemang för hela 

organisationen.  

 Hur planerar jag min tid och fokuserar på rätt saker både på kort och på lång sikt? Hur hittar jag en bra 

balans mellan arbete, familj och fritid och får tiden att räcka till?   

 Hur motiverar jag mina medarbetare till bra prestationer genom att sätta tydliga mål och följa upp resultat 

på ett engagerande sätt, både för min avdelning och individuellt för den personal jag leder?    
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 Hur säljer jag in idéer och undviker missförstånd och konflikter?  

 Hur inspirerar och motiverar jag min personal till att vilja göra det som förväntas och få dem att se värdet 

av sina insatser?  

 Hur delegerar jag så att uppgifterna blir utvecklande för den jag delegerar till och inte bara uppfattas som 

du vill bli av med mindre viktiga uppgifter? 

 Vad innebär det att ha ett coachande förhållningssätt till sin personal och när ska jag använda, eller inte 

använda mig av det? Hur utvecklar jag min personal med ett coachande förhållningssätt? 

 Hur planerar jag och leder möten på ett effektivt sätt? Hur förankrar jag besluten så att jag undviker 

missförstånd?  

 Hur hanterar jag konflikter, negativa motsättningar och andra utmanande situationer bland min personal? 

 Hur planerar och genomför jag motiverande och engagerande utvecklingssamtal med min personal? 

 Hur lägger jag upp lönesamtalen med min personal och vad behöver jag tänka på för att minimera eventuell 

besvikelse?  

 Hur tar jag tillvara på min personals kreativa sidor och skapar en motiverande miljö för att utveckla 

verksamheten? 

 

 

”Vi ger dig utveckling, feedback och stöd till något bestående” 

Vi ger dig verktygen till att effektivt kunna träna in det du behöver för att du med kraft och positiv energi ska 

kunna agera i din roll. Vi ger dig stöd och feedback i ditt agerande för att du ska kunna nå ditt mål och bli en 

exceptionellt bra ledare med gott självförtroende. Vi utvecklar dig för att du ska kunna leda dina medarbetare 

och din verksamhet på ett medvetet och engagerande sätt.  

Vi utvecklar dig till att nå framgång! 

 

Vill du veta mer? Kontakta mig för mer information!  
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