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Leda framgångsrikt utan att vara chef 

Kursöversikt 

Den här kursen är för dig som inte är i en chefsroll idag men ändå leder andra och/eller är 

nyfiken på vad ledarskapet innebär, kanske vill du i framtiden ta dig an en chefsroll.  

Kursen syftar till att öka ditt självförtroende för och din förmåga att leda och ge redskap för att 

kommunicera effektivt och nå fram med ditt budskap till andra. Du får en bra grund att utgå 

ifrån i ditt ledarskap för att på ett framgångsrikt sätt kunna leda arbetet i exempelvis ett projekt 

eller i en grupp och nå önskade resultat. 

Kursmål 

Målet med kursen är att: 

• Stärka självförtroendet för att leda andra 

• Utveckla en tydlig kommunikation och öka förmågan att kommunicera effektivt för att nå 

fram med sitt budskap 

• Skapa förståelse för och kunskap om coaching som verktyg för att leda och utveckla andra 

• Öka din självkännedom och förmåga att leda dig själv och andra 

• Skapa trygghet i ledarrollen 

• Skapa förståelse för hur motivation och engagemang skapas  

• Utveckla och öva på att använda verktyg och modeller som stöd i ledarrollen 

 

Kursinnehåll (2 + 1 + 1 dagar) 

Steg 1 – Kommunikation och feedback (2 dagar) 

Kommunikation är grunden i allt ledarskap och genom att utveckla en tydlig kommunikation för 

att nå fram med ditt budskap och kännedom om hur du kan uppfattas av andra finns goda 

förutsättningar för ett lyckat ledarskap. Även förmågan att ge och ta emot stärkande och 

utvecklande feedback är grunden i din egen och andras utveckling. 

Innehåll Steg 1: 

- Nulägesanalys och Målbild 

- Självledarskap/Våga leda andra 

- Kommunikation – kommunicera tydligt och nå fram med ditt budskap 

o Effektiv kommunikation 

o Kommunikationsstilar 

- Vinsten med att ge och ta emot konstruktiv feedback 
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Steg 2 – Grupputveckling och effektiva team (1 dag) 

I steg 2 bygga vi vidare på områdena kommunikation och feedback från steg 1. Både 

kommunikation och feedback är viktiga komponenter för att utveckla och arbeta i effektiva 

team. Syftet med steg 2 är att förstå grupputveckling och dess inverkan på ledarskapet samt 

hur och varför team skapas. Modeller som förklarar och tydliggör hur grupper utvecklas från en 

sammansatt grupp av människor till ett effektivt och högproduktivt team behandlas. 

Modellerna jämförs sedan med verkligheten och vilket ledarskap som passar i respektive 

utvecklingsfas. Steg 2 inkluderar även hur vi kan skapa en effektiv möteskultur och leda möten 

som genererar värde. 

 Innehåll Steg 2: 

- Uppföljning Hemuppdrag 1 

- Grupputveckling och effektiva team 

- Möteskultur, uppföljning och struktur  

Steg 3 – Coaching och motivation (1 dag) 

Steg 3 bygger vidare på områdena kommunikation och feedback samt grupputveckling och team. 

Detta görs genom att hemuppdraget från steg 2 redovisas med hjälp av en presentations och 

feedbackövning. I ledarrollen kommer du hamna i situationen när du har ett meddelande att 

kommunicera till andra och då görs det ofta genom en presentation. Vi lär oss mycket genom att 

öva, ta emot feedback av andra men även av att se andra presentera. Med presentationsövningen 

förstärktes kunskaperna i att kommunicera tydligt och ge och ta emot stärkande och utvecklande 

feedback från Steg 1 ytterligare. 

Ett coachande förhållningssätt och ledarskap är utvecklande för dem du arbetar med och leder. Det 

underlättar också ledarskapet på sikt eftersom coaching är ett sätt att skapa effektiva och 

motiverade team. Coaching innebär bland annat att ställa öppna frågor och att lyssna aktivt vilka 

båda är färdigheter som är användbara i ledarskapet. I Steg 3 övas aktivt lyssnande och coachande 

samtal.  

Steg 3 har till syfte att öka deltagarnas förståelse för coaching som verktyg för att leda och utveckla 

andra samt kunskap om hur ledaren kan skapa motivation i teamet, bemöta någon med låg 

motivation och höja teamets motivation. I steg 3 behandlas också tidsplanering (Time 

Management). Hur använder vi vår tid och vilka möjligheter till förbättringar finns?  

Innehållet i Steg 3: 

• Uppföljning Hemuppdrag 2 

• Coaching och motivation 

• Tidsplanering 
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Sagt om kursen 

” Bra med uppdelning i 3 steg och den möjlighet till återkommande repetitioner som det ger” 

” Bra upplägg och underlag, har fått många användbara verktyg och en bra förståelse för att 

leda på ett bra sätt. Hemläxor och övningsuppgifter var lagom utmanande.” 

” Gav mycket nya insikter om hur vissa situationer fungerar. Gav en hel del saker att ha i åtanke 

när man utövar ett ledarskap i någon form. 

”Mycket väl genomförd kurs, med avbrott, återblickar, bonusämnen, uppgifter etc. Upplägget 

har hjälpt att hålla fokus uppe hela tiden. Mycket kunnig, strukturerad och engagerande 

kursledare” 

 

För mer information angående kursen kontakta anna@boostcompetence.se 
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