
 
 

Leda utan att vara chef 

2 dagar 
Den här kursen är för dig som leder utan att ha den formella chefstiteln och vill kunna påverka andra och 
utöva inflytande mer effektivt. Under de två dagarna får du en ökad medvetenhet och förståelse för ditt 
ledarskap och hur du kommunicerar. Du kommer att uppnå en ökad självinsikt och förståelse för din 
egen utvecklingspotential, och därigenom erhålla en ökad självkännedom och självkänsla. 
I syfte att kunna utvecklas och tillämpa ett ledarskap som är mer effektivt, får du tillgång till ett antal 
verktyg, bla kommunikationsverktyg som hjälper dig att kunna utforma information och budskap utifrån 
mottagarens behov och förutsättningar. Vilka maktbaser använder du och vilka saknar du. 
För att du ska kunna leda dig själv och andra, och för att du ska kunna vara en förebild arbetar vi för att 
kunna ge och ta emot feedback på sätt som är utvecklande för både mottagare och givare. 
Inför utbildningen får du göra en Social Style analys som är en analys av din kommunikations- och 
observerbara beteendestil. Självkänsla och självinsikt är viktigt i din roll som ledare och förberedelserna 
ger dig värdefull information som vi jobbar med under utbildningen. 
Under två givande och utmanande utbildningsdagar kommer du träna på att leda mer effektivt utan att 
ha den formella chefstiteln. Med konkreta aktiviteter och övningar stärker vi dig i rollen som ledare. Du 
kommer att utveckla din förståelse om dig själv, teamet, din egen roll och organisationens mål. 

Del av kursinnehåll 
• Hur du ser på din egen prestation och tar du fullt ansvar för din utveckling 
• Effektiv kommunikation 
• Vad motiverar dig och vad motiverar de du arbetar med 
• Ökad förståelse för hur du effektivt påverkar andras förmåga att prestera 
• Ökad självkänsla och självkännedom 
• Verktyg för ökad effektivitet och hur du skapar resultat genom andra 
• Kunskap om hur du jobbar med effektiv feedback 

Målgrupp 
Leda utan att vara chef är utbildningen för dig som leder andra utan att formellt vara chef. 

Förkunskaper 
Inga förkunskaper behövs.
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