
  

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP 
– FÖRELÄSNINGAR – SEMINARIER – UTBILDNINGAR 

 

 

 
 
 

Ledarskap i ett öppet kontorslandskap 
 

Öppet kontorslandskap – stress eller kreativitet? 

Människor är olika - vilket vi ofta säger är bra och utvecklande.  

MEN i ett öppet kontorslandskap kan olikheterna bli övertydliga och vi retar oss på varandra. 

Detta kan bli grogrund för stress som leder till konflikter, eller tvärtom - istället för en tillgång 

 

 ”Den provocerande olikheten”- om att förebygga konflikter  

 Om spelregler – kan vi komma överens om beteende?  

 Om vikten av tydlig kommunikation     

 Om vikten av ett tydligt ledarskap  

 

Ett öppet kontorslandskap kräver mer av både chefer/ledare och medarbetare –  

allt sker inför ”öppen ridå” 

 

 Öppenhet ger kontakt – avskildhet ger koncentration 

 Hur kan vi skapa kreativitet och goda samtal/möten?  

 Hur kan jag som chef/ledare skapa förutsättningar för goda samtal och kreativitet? 

 

En interaktiv föreläsning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. 

 



  

Ledarskap i förändring    
– att klara förändringar på ett hälsosamt sätt  

  

Vi lever i ett samhälle och ett arbetsliv i ständig förändring. Omvärlden ställer krav, saker 

inträffar som vi inte kan styra över och beslut om förändringar tas som det ”bara är att för-

hålla sig till” …  

 Hur kan du som chef/ledare klara detta på ett hälsosamt sätt – både för dig själv och 

dina medarbetare?    

 

Hälsa i förändring 

 Vad är god hälsa? 

 Frivilliga och ofrivilliga förändringar 

 Reaktioner på, förhållande till och hantering av förändringar 

 Kriskurvan 

 

Förändring stöter ofta på motstånd. Detta beror ofta på att människor gillar att veta hur det är. 

Hjärnan tycker om att veta hur det är - det är det förutsägbara som skapar en känsla av trygg-

het. Medarbetare som upplever trygghet blir mer effektiva och kreativa.   

 

En känsla av sammanhang är avgörande för vår hälsa  

 KASAM 

 Begripligt 

 Hanterbart  

 Meningsfullt 

 

I en god förändringsprocess bör det därför skapas många tillfällen till dialog, frågestunder och 

gemensamma utvecklingstillfällen.  

 

Ett lättsamt och jordnära seminarium eller utbildningsdag som handlar om att klara de föränd-

ringar vi möter i livet och arbetslivet på ett för alla hälsosamt sätt. Teori blandas med verkliga 

vardagssituationer, reflekterande samtal och meningsfulla insikter. 

 
 
 
Interkulturellt ledarskap och varför? 
I dagens mångkulturella samhälle finns stor potential till innovation och kreativitet.   

Att ha förståelse för sitt eget och andras kulturella ramverk är grunden för ett framgångsrikt 

interkulturellt ledarskap.  

 Vad är interkulturellt ledarskap och varför 

 Interkulturell kompetensutveckling i ledarskap 

 Verksamhetsutveckling från monokulturellt till interkulturellt 

 

Ett inspirerande seminarium som ger insikt i hur du kan anpassa ditt ledarskap efter olika  

kulturella sammanhang för att uppnå effektivt samarbete, bättre förståelse och önskat resultat. 

Ett interaktivt upplägg med tankeuppgifter och ” kontrasteringar" 



  

Neuroledarskap - att leda med hjärnan i fokus  
– nya perspektiv på ledarskapet                                   

  

När vi blir stressade på arbetsplatsen reagerar vår hjärna på liknande sätt som när vi står inför 

ett fysiskt hot – överlevnadsläget kopplas på och hjärnans kreativa funktioner dämpas.  

Med andra ord; vi blir ineffektiva och låsta. 

 Varför agerar och reagerar vi som vi gör?  

 Varför upplever vi stress och varför är det så svårt med förändring?  

 Vad krävs för att öka både min egen och medarbetarnas motivation?  

 

De flesta ledare har någon gång brottats med frågor som de här, men det har varit svårt att 

hitta bra svar. Det är inte så konstigt - det är först under senare år som hjärnforskningen har 

kunnat förklara hur vi människor faktiskt fungerar och vad som krävs för att vi ska må och 

prestera så bra som möjligt.   

 

Skapa en känsla av trygghet och förutsägbarhet på arbetsplatsen 

När vi befinner oss under stark stress har vi inte tillgång till den viktigaste delen i våra  

hjärnor. Vi hamnar i "reptiltänk", vi går in för att överleva och stänger ute den del som  

kan tänka kloka tankar. För mycket stress eller oro minimerar kapaciteten hos medarbetarna. 

De som upplever trygghet och en känsla av förutsägbarhet blir däremot effektiva och kreativa.  

 

Skapa förståelse och insikt i hur hjärnan fungerar – skapa möjlighet att motivera och engagera 

medarbetarna och samtidigt minska stressen… 

 

Inspirationsföreläsning på 2-3 timmar som ger inspiration kring ledarskap med utgångspunkt 

från senaste forskningen kring neuroledarskap – att leda med hjärnan i fokus. 

 

 

 

Interkulturellt ledarskap - för framgång genom mångfald 

 
I dagens mångkulturella samhälle finns stor potential till innovation och kreativitet.   

Att ha förståelse för sitt eget och andras kulturella ramverk är grunden för ett framgångsrikt 

interkulturellt ledarskap.  

 

 ”Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna”  

 Mångfald leder till framgång: Case, exempel och forskning som stödjer detta 

 Normer och strukturer för att skapa en inkluderande och inbjudande organisation 

 Action plan för hur vi ska göra detta konkret 

 

Ett seminarium som bygger på såväl kompetens som egna livserfarenheter - vilket ger  

seminariet en extra tyngd och dimension. Ett inspirerande seminarium som ger insikt i  

hur du kan anpassa ditt ledarskap efter olika kulturella sammanhang för att uppnå effektivt 

samarbete, bättre förståelse och önskat resultat. 



  

Motiverande ledarskap 
– positivt ledarskap i vardagen 

 

Vad motiverar mig som chef och ledare? 

 Vad driver mig i mitt chefskap? 

 Var hittar jag min energi och inre drivkraft? 

 Hur fyller jag på min egen motivation?  

Vad skapar motivation hos människor? 

 Vad motiverar respektive demotiverar mina medarbetare? 

 Inre och yttre motivation 

 Motivation som energikälla 

 Vad är det som skapar engagemang? 

 Hur gör vi för att hålla motivationen uppe? 

 

Seminariet går igenom olika teorier för att ge deltagarna förutsättningar och verktyg att hitta 

sin egen/andras drivkraft. Heldag ger mer utrymme för erfarenhetsutbyte, workshops, där  

deltagarna arbetar med sina egna drivkrafter. 

 

 

Är du där du vill vara?  
– mina möjligheter och mitt chefskap   

  

Seminariet handlar om hur du som chef kan driva din egen utveckling och styra din  

karriär/ditt arbetsliv mot den framtid du önskar och längtar efter. Det handlar om att hitta  

sina egna drivkrafter och att skapa sina egna möjligheter. 

  

Motivation är en inre drivkraft och en önskan eller vilja att åstadkomma någonting.  

Vad driver och inspirerar just dig?  

 Vad driver mig i mitt chefskap? 

 Var hittar jag min energi och inre drivkraft? 

 Hur skapar jag ny möjlighet till utveckling? 

 Motivation som energikälla 

 Vad är mitt nästa steg? 

  

Ett inspirerande och underhållande seminarium på 2-3 timmar som ger en mix av teori,  

verktyg för utveckling samt diskussioner och egen reflektion.  

 

Ett seminarium med hög igenkänningsfaktor samtidigt med många skratt och klokheter.  

 

 
 
 
 



  

Från tomgång till framgång 

– fokusera på det som fungerar 

 

En inspirationsdag för dig som är ny som chef, jobbat några år som chef eller bara  

funderar över ditt chefskap.  

 

I chefsuppdraget förväntas du agera professionellt, med kompetens, empati samt klokhet!  

Som nyanställd, blivande chef eller erfaren chef har du inte bara det allra tuffaste uppdraget 

utan också ett av de allra meningsfullaste.  

 

”Hamburgerchefen” 

Kraven är många och skiftande – det är lätt att bli klämd mellan politiker/högre chefer och de 

egna medarbetarna. Ett många gånger förvirrande tillstånd. Förväntningarna på välbetänkta, 

snabba och effektiva beslut är stora.  

 

 Att lyckas med chefsuppdraget – på ett hälsosamt sätt  

 Lösningsfokuserat förhållningssätt – gör mer av det som fungerar 

 Lösningsfokuserade verktyg 

 

Utbildningen har ett rättframt anslag där en personlig ton och självupplevda exempel ger både 

insikter och konkreta tips om yrkesrollens komplexitet! Det blir en hög grad av interaktivitet 

med andra deltagare vilket ger möjlighet till många värdefulla kontakter. 

Kan genomföras som en halv- eller heldag.  

En heldag innebär mer interaktivitet, diskussioner och erfarenhetsutbyte.  

Genomförs med två kursledare.  

Notera: Det finns möjlighet att köpa in kursledarnas bok: 

Från tomgång till framgång – lösningsfokuserade verktyg för nyanställda chefer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Osaklig lönesättning  
– praktisk tillämpning utifrån ett arbetsgivar- och chefsperspektiv  

 

Målgrupp: Chefer och lönesättande personal  

 

Seminariet syftar till att ge deltagarna en god förståelse för vad begreppet osaklig lönesättning 

innebär, både i rent juridisk betydelse, men också hur det skall tolkas ”objektivt”. 

 

Seminariet skall ge deltagarna insikt i och förståelse för hur de egna uppfattningarna/åsikterna 

kan påverkarna hens uppfattning vid lönesättning – även om hen inte är medveten om att så 

sker. Det handlar om metoder att ”pröva” sin egen objektivitet i samband med lönesättningar. 

 

Seminariet tar också upp och går igenom vikten av att de kriterier som överenskommits  

avseende lönesättning är tydliga, tillämpas och väl kända och konkreta för medarbetarna. 

 

Seminariet kommer även att belysa de olika frågorna ur ett diskrimineringsperspektiv och en  

genomgång av vilka lagar som överhuvudtaget kan vara aktuella i dessa situationer. 

 

Innehåll: 

 Att kunna förstå begreppet osaklig lönesättning och vad det innebär samt vilka lagar 

som ligger till grund för begreppet. 

 Att kunna förstå skillnader mellan sakliga och osakliga löneskillnader utifrån ett ”ob-

jektivt” synsätt. 

 Hur påverkar våra egna och andras uppfattningar om lönesättningen av våra medarbe-

tare – är det ”objektiva” skäl och kan vi på ett strukturerat och systematiskt sätt 

”mäta” vår objektivitet. 

 Genomgång av vad som kan utgöra underlag för skäliga löneskillnader. Kan t.ex. 

”marknadsmässiga” löner utgöra osakliga lönesättningar. 

 Kriterier samt tydlighet för löneutveckling. Vikten av att chefen och medarbetaren har 

en gemensam syn på vilka förväntningar som finns – att man förstår varandra och är 

tillräckligt konkret – samt vikten av att följa upp och kommunicera med sina medarbe-

tare om man ser brister. 

 Lönen som diskrimineringsverktyg. 

 

Ett seminarium på 3-4 timmar med inriktning på praktisk tillämpning i den lönesättande rol-

len hos chefer/lönesättande personal - hur vi kan och bör resonera samt agera för att undvika 

att lönesättningen påverkas osakligt – medvetet eller omedvetet… 

 

Den slutliga utformningen av seminariet sker tillsammans med kund för att få rätt fokus, 

tyngdpunkt och innehåll för målgruppen. 

 

 

 



  

Samtal om svåra saker 
– en utmaning för dig som chef och ledare 

 

Förr eller senare hamnar du som chef i ett läge där du behöver genomföra ett svårt samtal.  

Det kan handla om att framföra besked om krav på förändrat beteende, utebliven befordran, 

droger eller till och med bristande hygien.   

 

I ett svårt, eller utmanande samtal, står ofta saker och ting på spel. Det finns olika perspektiv 

att ta hänsyn till och det är ofta mycket känslor med i bilden. Det är därför viktigt med goda 

förberedelser samt ett professionellt och omtänksamt genomförande. 

 

Förberedelser 

 Att förbereda fakta istället för att undvika förutfattade meningar 

 Att sätta sig in i den andres situation – vad står på spel? 

 Att bli klar över vad du vill och kan uppnå med samtalet 

 Vilka åtgärder kan bli aktuella? 

Genomförande 

 Förbered dig på reaktioner – hos dig själv och hos den andre 

 Att möta motangrepp, martyrskap, ilska, tårar, tystnad, sarkasm  

 Att vara tydlig  

 Att låta samtalet ta tid - att bry sig om 

Uppföljning 

 Hur kan du bäst följa upp samtalet, beroende på hur själva samtalet gick? 

 

Under seminariet får du träning, tips och verktyg som hjälper dig att strukturera och hantera 

samtalet på bästa sätt. 

 

 

 Personligt Mästerskap – tydligt ledarskap 
– ditt personliga mästerskap 

 

Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap – hitta ditt personliga mästerskap… 

 Att chefa och/eller leda – vad är skillnaden? 

 Vad menar vi med ett tydligt ledarskap? 

 Personligt Mästerskap – innebörd, metoder och verktyg 

 Självkännedom och delaktighet 

 Ledarstil – framgång och fällor 

 Roller och gruppdynamik 

 Stress och arbetstempo 

 Personligt Mästerskap och omvärlden 

 

Seminariet tar upp frågor kring vilka förutsättningar du som chef behöver för att utöva ett 

tydligt och konkurrenskraftigt ledarskap. Vi pratar Personligt Mästerskap… 



  

Att leda och kommunicera med färger  
– kommunikationsstilar och ledarskap                                   

  

I tider av ökad komplexitet, snabbare tempo och global utveckling har kravet på effektivare 

kommunikation blivit alltmer påtaglig. För att såväl individen som gruppen skall utvecklas 

handlar det om att vinna över hjärtan och sinnen – att ha förmågan att möta skiftande attityder 

och olika beteenden på ett positivt och för alla utvecklande sätt. 

Det räcker inte med yrkeskunniga chefer/ledare och medarbetare – det behövs även en för-

måga att skapa och upprätthålla goda relationer. Vi uppfattar saker och situationer på olika 

sätt. Genom att förstå hur vi själva samt andra fungerar kan vi lära oss kommunicera med 

varandra på bästa sätt – för ett positivt samarbete. 

 

*DISC-teorin - Kommunicera med färger  

 Olika beteendestilar/färger 

 Färgernas interaktion med varandra 

 Gruppdynamik – likheter och olikheter 

 Att lyckas i vardagen  
 

Seminariet/utbildningen syftar till att ge ökad förståelsen för och medvetenheten om omgiv-

ningens likheter och olikheter.  Det handlar om att få en insikt kring egna svaga och starka 

sidor i mötet med andra människor. Det handlar om att undvika onödiga missförstånd och att 

bemöta människor utifrån situation och person – att skapa förtroende.  

Kan genomföras som en heldagsutbildning, en interaktiv workshop på 3-4 timmar eller en 

inspirationsföreläsning på 2 timmar. 

 

 

Att möta människor i kris - att hantera det oväntade  
– om extrem livsstress och Posttraumatiskt stressyndrom  

 

Vad händer vid en akut kris, svår eller hotfull händelse - hur kan jag som chef stötta mina 

medarbetare på bästa sätt? 

 

Utbildningen bygger på ett synsätt som betonar den enskildes ansvar och förmåga att ta kloka 

och utvecklande beslut, också i mycket påfrestande och krisrelaterade situationer. Utbildning 

bygger också på ett existentiellt synsätt avseende kriser.  

 Kristeori - Möta människor i kris - hantera akuta kriser 

 Möta människor som efter traumatiska upplevelser och påfrestningar hamnat i tillstånd 

av depression, handlingsförlamning, utanförskap, långvarig nedstämdhet, hopplöshet 

 Sätta gräns gällande sitt pedagogiska och sitt mellanmänskliga ansvar 

 Möta svåra situationer 

 Använda och stötta den enskildes hopp, initiativ och handlingskraft 

 

Under utbildningen varvas föreläsning med reflektioner, erfarenhetsutbyten samt diskussioner  

Kan genomföras som en utbildningsdag alternativt två halvdagar.  



  

Coachande ledarskap  
– konsten att få andra att växa 

 

Ett coachande ledarskap bygger på ett förhållningssätt, en ödmjuk attityd där medarbetarna 

själva är experter på sitt eget liv. Med ett coachande ledarskap kan du hjälpa medarbetare och 

team att utvecklas, skapa tydliga målbilder och hantera utmaningar.  

 

Coaching handlar om att ta fram det bästa hos varje individ genom att koppla ihop hens inne-

boende kunskap, värderingar, motivation och mål - samt knyta detta till handling. Som 

coachande ledare behöver du ge socialt stöd, uppmuntra till självdialog och bidra till fokus. 

 Om coaching 

 Coachande ledare + moget medarbetarskap = sant 

 Att frigöra potential 

 Aktivt lyssnande och nyfikna frågor 

 Smarta mål och inriktning på handling 

 

Seminariet går igenom grunderna i ett coachande förhållningssätt. Genom praktiska övningar, 

där det aktiva lyssnandet och förmågan att ställa nyfikna frågor har en viktig roll, får du verk-

tyg för att coacha dina medarbetare till en självständig och utvecklande arbetssituation.  

 

 

 

Hälsofrämjande ledarskap på aktivitetsbaserade arbetsplatser 

  
Fler organisationer gör övergången från öppna kontorslandskap till aktivitetsbaserade arbets-

platser - med alla fördelar som detta kan innebära. För att fördelarna ska förbli fördelar krävs 

ett ledarskap som fångar upp och hanterar de specifika frågeställningar som man stöter på hos 

denna typ av arbetsplatser eller övergång till.  

    

Seminariet ger kunskap och verktyg för att; 

 Fånga upp tidiga signaler på stress och ohälsa - då medarbetarna kan vara mindre syn-

liga för chefen 

 Hantera de högre kraven på att medarbetarna interagerar med varandra, vilket en akti-

vitetsbaserad arbetsplats medför, samt öka motivationen till detta 

 Vara förberedd på att hantera de sociala utmaningarna som aktivitetsbaserade arbets-

platser medför 

 Hantera vanliga problem i arbetsmiljön på aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

 

Under seminariet blandas teori med övningar, samtal och egen reflektion. 

Seminariet kan vid behov även ta upp viktiga punkter i förändringsledning för att öka tydlig-

het och minska motstånd till förändring hos medarbetarna. 

  

Kan genomföras på 2-3 timmar upp till en heldagsutbildning. En heldag ger fördjupning i 

olika frågeställningarna samt ökad anpassning till specifika organisationens utmaningar. 



  

Att leda och motivera på distans 
– att tänka nytt  

 

För att vara en väl fungerande och ”närvarande” chef, trots att medarbetare är utspridda rent 

geografiskt, behövs nya sätt att tänka och nya kunskaper. 

 

Det ställer krav på dig som ledare att hitta nya sätt att motivera, stötta och samordna dina 

medarbetare att arbeta mot gemensamma mål. Hur kan du använda digitala verktyg för att 

motverka känslor av utanförskap och isolation? Lär dig skapa effektiva arbetssätt, bygga  

relationer och hitta kanaler för samverkan mellan dig och ditt team - på distans.  

 

Seminariet ger kunskap och verktyg för att; 

 Utveckla verksamheten och relationen till medarbetarna 

 Motivera och engagera på distans 

 Stötta team som befinner sig på en annan ort/annan lokal 

 Undvika vanliga fallgropar vid distansarbetsledning 

 Hitta metoder för effektiv kommunikation 

 Forskning kring att leda på distans – positiva och negativa aspekter.  

 

Seminariet är en mix av teori, forskning, övningar, samtal och egna reflektioner.  

Seminariet kan genomföras på 2-3 timmar eller som en heldagsutbildning. En heldag ger  

fördjupning i de olika frågeställningarna samt fler övningar, samtal och reflektioner. 

 

 

Att leda i samverkan  
Samverkan kräver nya roller, förhandling ska till stor del ersättas med samverkan och detta 

kräver i sin tur förtroende och tillit. Chefens förmåga till kommunikation sätts på prov. En 

verksamhet i ständig förändring kräver ofta flexibla lösningar och snabba beslut. Samverkan 

chef - medarbetare bidrar till hållbara beslut samt snabbare och mer kvalitativ effektuering.  

 

Vad är samverkan? 

 Grundtankar kring samverkan - vilka frågor ska vi samverka kring? 

 Om samverkan i lag och avtal 

Ledarskap och medarbetarskap i en samverkanskultur 

 Coachande förhållningssätt - för att skapa delaktighet, motivation och ansvarstagande 

 Olika typer av medarbetarskap 

Samverkansarbetet - en process 

 Om samverkansgrupp, arbetsplatsträff och medarbetarsamtal- struktur och innehåll 

 Dialog och diskussion som verktyg 

 Fatta beslut i samverkan - Genomföra och följa upp för avsedd effekt 

 

Utbildningen kan genomföras på 1-2 dagar – i följd eller som halvdagar med tid för reflektion 

och praktiskt arbete på hemmaplan.  



  

Professionella lönesättande samtal och lönesamtal 
– tydligt, konkret och utvecklande (steg 1) 

 
Tydliga och konkreta lönesättande samtal och lönesamtal bidrar till både individens och  

organisationens utveckling. 

 Löneprocessen 

 Mål, lönekriterier och prestation 

 Mäta och bedöma 

 Beteende, förväntningar och fallgropar 

 Förberedelser 

 Att genomföra och följa upp 

 

Ett seminarium på 3-4 timmar där vi mixar teori med praktiskt träning, i skarpt läge.  

Vi tar tillsammans fram verkliga igenkännande vardagssituationer att träna på. 

 

 

”Lön för vad?” 
– professionella lönesamtal (steg 2) 

 

Många, såväl chefer som medarbetare, anser att lönesamtalet är ”svårt”. Vad som ofta döljer 

sig bakom ”svårt” är en stor osäkerhetskänsla över vad som är ”skälig lön och lön för vaddå?”  

För att få en bra grund för ett ”professionellt” lönesamtal behöver verksamhetsnyttan vara 

tydligt definierad i organisationen och målen som ska uppfyllas precisa och mätbara…  

Kan vi mäta ett beteende? Kan vi ge lön för en hög arbetsmoral? Är det tillåtet att subjektiva 

bedömningar påverkar lönenivån? 

 

”Lön för vad?”  

 Från ”verksamhetsidé” och ”verksamhetsnytta” till organisationens mål och  

målformuleringar. 

 Lönen en hygienfaktor – ”men motivationen då”? 

Att formulera och sätta hårda mål – kopplat till resultat 

 Har vi mål för ”den dagliga driften”? 

 Hur formulera vi mål och mätbara kriterier?  

 Förslag på olika målområden i organisationen (Kaplans styrkort) 

 Verktyg för att definiera mål.  

Att formulera och sätta mjuka mål – kopplat till beteende 

 Att bedöma medarbetare  

 Att bedöma ledare  

 Hur går processen till vid lönesamtal?  

 

Under seminariet repeterar vi kort viss bärande delar från tidigare seminarium – för att sedan 

fördjupa oss i samtal kring samt få konkreta verktyg kring olika delarna för det professionella 

lönesättande samtalet och lönesamtalet. (OBS! Kan genomföras som ett separat seminarium) 

Ett interaktivt seminarium med en mix av föreläsning, diskussioner samt grupparbeten 



  

Projektledarskap – att planera 
 

Utbildningen fokuserar på att ge deltagarna en grundlig genomgång av projektets planerings- 

teknik. Deltagarna får lära sig ett antal verktyg samt att använda dessa i projektplaneringen. 

 

 Projektmodell 

 Projektets faser, beslutspunkter och milstolpar 

 Projektets olika roller och projektdokumentation 

 Gantt-schema 

 Riskanalys och Skattningsteknik 

 

Utbildningen är på 2 +1 dagar med hemarbete mellan dag 2 och 3. Deltagarnas uppgift under 

utbildningen är att ta fram en fullständig projektplan med dess nyckelrubriker. 

Vi kan även utgå från ett verkligt projekt eller fokusera på de delar som ni har behov av. 

 

 

Projektledarskap – att leda 
 

Utbildningen fokuserar på att gå igenom de grundläggande teorierna kring kommunikation,  

ledarskap och gruppdynamik. Deltagarna får använda ett antal verktyg och genomföra själv-

skattningar för att ge möjlighet till ökad självkännedom.  

 

 Kommunikation, informationsmatris och kommunikationsplan 

 Olika inlärningsstilar 

 Ledarskap i projekt 

 Situationsanpassat ledarskap 

 Grupputveckling, gruppdynamik och teamroller 

 Konflikthantering och Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument 

 Etik och moral samt kopplingen till ledarskapet 

 

Utbildningen är på 2 + 1 dagar med hemarbete mellan dag 2 och 3. Deltagarnas uppgift under 

utbildningen är att ta fram en plan för hur de skall utveckla sitt personliga ledarskap. 

 

Vi kan även utgå från er verklighet eller fokuserat på de delar som ni har behov av. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Verksamhetsutveckling i företag och organisationer 
– vision, verktyg och verksamhetsplan 

 

 

Målgrupp: statlig förvaltning, kommuner, organisationer samt affärsdrivna företag. 

 

Syfte och mål:  

Skapa en förståelse för verksamhetsplaneringens betydelse och funktion – med målet att:  

 ta fram tidsatta och mätbara mål att jobba emot 

 skapa verksamhetsplaner som kan styra och hjälpa till i det dagliga arbetet 

 skapa en mindre stressig tillvaro och ändå hinna med det man föresatt sig att göra 

 

Innehåll:  

Vision, verksamhetsidé, mål och aktiviteter 

Vad är skillnaden mellan dessa begrepp och vad är egentligen deras funktion? Under kursen 

görs en tydlig beskrivning av dessa begrepp och deltagarna får själva börja använda dem i den 

egna verksamheten. 

 

Vår kultur och möjligheterna till förbättring och förändring 

Trots alla goda intentioner så strandar många gånger förbättringar och förändringsförslag. 

Detta beror många gånger på den rådande kulturen. Kursen innehåller en kartläggning utav 

kulturen och dess påverkan på det dagliga arbetet. 

 

Vart tar tiden vägen? 

När det är mycket som ska ordnas känns många gånger tiden som en bristvara. I kursen går vi 

igenom hur vi kan planera så att vi hinner med de viktiga insatserna – samtidigt som vi skapar 

en mindre stressig arbetsplats. 

 

Verktyg och metoder 

Kursen innehåller ett antal olika verktyg och metoder som deltagarna lär sig använda i det 

egna arbetet. Målet med kursen är att hjälpa deltagarna att använda verktygen så att de skapar 

en hållbar, tydlig och mätbar verksamhetsplan för framtiden och sin organisation/företag. 

 

 

Omfattning: Fyra heldagar med mellanliggande tid för hemarbeten. 

 

Eftersom kursen fokuserar på den egna verksamhetsplan, förutsätts att detta material skickas 

till kursledaren innan kursstart. För att skräddarsy insatserna. 

 

 

 

 

 

 



  

Hållbart ledarskap för en hållbar arbetsmiljö  
– en god arbetsmiljö chef och medarbetare 

 

En utbildning med fokus på chefens arbetsmiljö samt chefens roll att driva arbetsmiljö- 

arbetet framåt  

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

 Vad innebär föreskriften för dig som chef/ledare? 

 Vilka möjligheter och verktyg ger den nya föreskriften? 

Att följa den nya föreskriften är ett strategiskt arbetsmiljöarbete 

 

Chefens egen arbetsmiljö – förebyggande verktyg  

 Att vara chef – riskfyllt och hälsofrämjande? 

 Hur kan du som chef/ledare koppla den egna arbetsmiljön till föreskriften? 

 Att arbeta med samspel, samverkan, delaktighet och ansvar  

 Vilket ledarskap och medarbetarskap behövs för att säkerställa arbetsmiljön för chefer 

och medarbetare?  

 

Utifrån förskriften fokuserar vi på positiva verktyg och friskfaktorer för chefens egen arbets-

miljö. Förebyggande och hälsofrämjande.  

 

Upplägget är en mix av teori, reflektioner och diskussioner – samt möjlighet att genomföra 

med gestaltade scener, då med två kursledare 

 

Kan genomföras på 1-2 dagar eller som ett seminarium med endast någon del av upplägget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta  
Eva Rundlöf 0704-62 49 30 eller eva.rundlof@sensus.se 

 



  

 


