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Programinnehåll
Under :o :ll tolv månader följer du
utvecklingsprogrammet i en grupp
om 12-16 chefer. Totalt tolv heldagar
och tre halvdagar. Varav elva dagar
som internat och tre halvdagar i
mindre handledningsgrupper.

Uppstart
En heldag där startar vi upp med a"
lära känna gruppen, den resa vi står
inför, bekantar oss med arbetssä"en
och upprä"ar ”kontrakt ” inför
samarbetet och utbildningen.
Introduk:on :ll hemarbete och
verktyget 360 feedback.

Modul 1
Jag i e' ny' sammanhang och mi'
ledarskap, 3 dagar.
Genom a" öka din självinsikt och a"
på djupet förstå dina värderingar,
drivkraRer, mönster och visioner i
kombina:on med a" förstå vad som
är e" eﬀek:vt ledarskap enligt
forskningen får du en stadig grund
a" stå på. Du kommer a" kunna göra
ﬂer medvetna val för a" leda dig själv
och för a" få bä"re eﬀekter i di"
ledarskap.
Vi tränar medveten närvaro som är
en inre resurs för a" öka den
reﬂek:va förmågan vilket är nyckeln
:ll e" ledarskap anpassat :ll
situa:onen.

Dags för ledarutveckling som gör skillnad?
Du som söker inspira/on och verktyg för a7 utveckla dig själv,
di7 ledarskap och det team eller projekt du är ansvarig för.
Välkommen /ll vårt:
Utvecklingsprogram för ditt praktiska och hållbara
ledarskap!
A" vara ledare är e" yrke som kräver sin egen utbildning och
utveckling. Ledarutveckling handlar om a" u:från sina egna
förutsä"ningar utvecklas som chef och ledare med hjälp av ny
kunskap, nya verktyg och träning.
En organisa:on sä"er fokus på, och utvecklar ledarskapet i
organisa:onen får stora vinster genom nöjda medarbetare,
bä"re eﬀek:vitet och starkare kundrela:oner.
Ledarutvecklingsprogrammet ger dig möjlighet a" känna dig
tryggare som chef och ledare, känna glädjen och utmaningen i
rollen, samt ha få" med dig konkreta och användbara
ledarverktyg.
Utvecklingsprogrammet vänder sig :ll dig som är chef eller
projektledare med en vilja a" ta e" ordentligt steg i din egen
personliga utveckling och vill skaﬀa dig nya verktyg och
fördjupa di" ledarskap. Programmet ger dig förutsä"ningar a"
leda eﬀek:vare, mer medvetet och sam:digt mer hållbart i en
:d när kraven på chefer och ledare blir alltmer komplexa.
Ledarskapsprogrammet arbetar med utgångspunkt i din
personliga utveckling u:från dina förutsä"ningar som person
och de fak:ska organisatoriska förutsä"ningarna. Vi är
övertygade om a" det är din personliga erfarenhet, framtoning
och s:l du ska bygga vidare på för a" förﬁna din förmåga a"
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leda, kommunicera och påverka.

Programinnehåll
Den medvetna närvaron i nuet ökar
också din förmåga a" göra
medvetna val i stunden.

Träningen ger dig som ledare både trygghet och ökat
självförtroende i din roll. Något som medför mod a" möta dina
medarbetare personligt med öppenhet, tydlighet och respekt .
Förmågor som är en förutsä"ning för e" utvecklande och
krea:vt arbetsklimat.

Vi arbetar också med a" skapa en
förståelse för di" eget ledarskap i
rela:on :ll di" uppdrag.

Exempel på konkreta ledarskapsverktyg du tränar och gör ?ll
dina egna under programmet

Modul 2
Jag, gruppen och mi' ledarskap, 3
dagar.
Fokus på dig själv, din personliga
utveckling och vad ledarskap/
chefskap är i allmänhet, för dig och i
din organisa:on.
Du tränar din förmåga a"
kommunicera tydligt och
ansvarstagande på e" sä" som
skapar mo:va:on, engagemang och
ökad förståelse för det som behöver
göras i verksamheten.
Vid de"a :llfälle får du kunskaper
om grupper och gruppers
u t v e c k l i n g s p r o c e s s e r, t r ä n a r
förmågan a" läsa in situa:onen i en
grupp och hur du ska anpassa di"
ledarskap för a" uppnå det du vill
och gynna gruppens utveckling.
Här får du u\orska vilka roller du
tenderar a" ta både som ledare och
som medlem i en grupp, hur du
påverkar grupper och påverkas av
gruppers mönster.

•Situa:onsanpassat ledarskap
•Leda grupper mot eﬀek:vitet och utveckling
•Svåra samtal och konﬂikter
•Det coachande förhållningssä"et
•Feedback som verktyg för ledarskap och utveckling av
verksamheten
•Kommunika:on, ak:vt lyssnande och möten

E' program som gör skillnad för dig och din verksamhet!

Metodik, teori och praktik
Utvecklingsprogrammet är upplevelse- och erfarenhetsbaserat
med metoder som samtal, reﬂek:on, rollspel, experimentella
övningar och kon:nuerlig coachning. Den teore:ska och
ﬁlosoﬁska grunden vilar på moderna och beforskade teorier
och modeller inom ledarskap och grupputveckling, samt
gestal"eori, existen:alism, systemteori och
organisa:onspsykologi.
Vår lärﬁlosoﬁ präglas av – Learning by doing. Det betyder
kunskapsinhämtande komple"eras med träning u:från teorier,
modeller, och övningar vareRer feedback, erfarenhetsutbyte
och reﬂek:on fördjupar det upplevda och lärda. Slutligen
integreras det lärda och tränade med di" eget ledarskap och
kopplas :ll den organisa:on du är i. På så sä" blir det lärda en
del av di" ledarskap och utvecklar därmed det både människor
och verksamheten du är i.

Du tränar på a" leda och intervenera
i grupp, och får feedback på di"
ledarskap.

Vi utgår från mötet med dig som deltagare och
erfarenhetsutbytet mellan dig och andra deltagare, för a"
stö"a en lärande dialog och reﬂek:on. E" vik:gt syRe med
programmet är a" det ger resultat i din organisa:on på både
kort och lång sikt.

Vi kopplar lärandet :ll situa:oner i
din egen organisa:on och tränar på
metoder för a" analysera och bä"re
förstå vad som sker.

Du får hjälp a" förstå din utmaning bä"re, a" reﬂektera över
perspek:v andra ger dig på den, och du får inspira:on och
handfasta :ps hur du kan fortsä"a utvecklas när du är :llbaka i
vardagen.
Under hela programmet tränar du din reﬂek:va förmåga som
e" ledarverktyg. Det betyder a" du tränar på a" känna dina
egna behov sam:digt som du kan analysera både andra
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Modul 3
Jag, organisa?onen, grupp och mi'
ledarskap, 3 dagar
De"a :llfälle har e" fokus på olika
systemnivåer och i synnerhet den
övergripande nivån hela
organisa:onen, med analys av din
egen organisa:on och di" uppdrag.
Du får kunskaper och tränar förändringsledning, a" vara
processledare, indirekt ledarskap,
målstyrning och aﬀärsmässighet
kopplat :ll din verksamhet. Du lär dig
modeller och verktyg för
strategiutveckling och
organisa:onsutveckling, samt arbetar
med resultatet från din 360 feedback
och bearbetar din handlingsplan för
fortsa" ledarutveckling på
hemmaplan.

Uppföljning
Jag, och min utveckling som ledare
och chef. 2 dagar ca 6 månader eRer
modul 3.
Den avslutande modulen knyter ihop
programmet och är e" :llfälle för
uppföljning av din träning och
utveckling, sam:digt som det blickar
framåt på hur du ska ta hand om dina
kommande utmaningar.
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människors och verksamhetens behov i nuet. E" närvarande
ledarskap och tydligt ledarskap!
När du gör det i grupp så bygger du både fram:da nätverk
sam:digt som du :llsammans med andra tränar och utbyter
erfarenheter.
Du får verktyg och du blir själv e" verktyg själv som skapar
ansvarstagande och bygger engagemang.
Under utvecklingsprogrammet gör du e" personligt
utvecklingsarbete kopplat :ll di" ledarskap och din
verksamhet. Stöd i de"a arbete får du både under
utbildnings:llfällena och i handledningsgrupp. Vid
u p pfö l j n i n g s: l l fä l l e t re d o v i s a r d u d i " p e rs o n l i ga
utvecklingsarbete och hur det har utvecklat di" ledarskap och
din organisa:on.

Fokus och lärandemål
Genom a" utveckla dig själv mot e" eﬀek:vare och hållbarare
ledarskap, så bidrar det också :ll a" utveckla ledarskapet i din
egen organisa:on.
Utvecklingsprogrammet ger dig:
• kunskap om ledarskapets grundverktyg, och hur du tak:skt
ska använda dem relaterat :ll vad du vill uppnå.
•förståelse för hur du påverkar grupper och hur du själv
påverkas av gruppers mönster.
•teorier och metoder inom grupputveckling, och hur du kan
bidra :ll gruppens utveckling genom lämpliga interven:oner.

Du får reﬂektera över di" ledarskap,
vad du lärt om dig själv och hur det
kopplar :ll verksamhetsutveckling
och fram:da utmaningar i din
organisa:on.
E" särskilt avsni" kring vad hållbart
ledarskap kan vara för dig och din
organisa:on, för a" du ska kunna
integrera de"a i handlingsplanen för
di" ledarskap. Hur kan du skapa
balans i :llvaron med hjälp av di"
ledarskap?
Vid sista :llfället redovisar du di"
personliga utvecklingsarbete.

www.eftertanke.nu

3

med eftertanke nu

Information och
anmälan
Kursledare
Ansvariga kursledare kommer a"
vara Roger Lindvall och Magnus
Ström. Kursledarna säkerställer en
:llitsfull utvecklingsprocess där
lärandemålen uppfylls.
Roger Lindvall; har lång erfarenhet
inom ledarskapsutbildning och
organisa:onsutveckling. Bland
annat inom utbildningsins:tu:oner
som Handelshögskolan,
Gestaltakademin i Skandinavien
och Nordiskt Gestalt Ins:tut. Inom
större organisa:oner med specialanpassade ledarutbildningar som
exvis HM, Projektengagemang
Sweden AB, Tengbom AB mﬂ. Se
även konsultproﬁl på hemsidan
Magnus Ström; är socionom, MSc
och diplomerad gestaltprak:ker i
organisa:on med 28 års erfarenhet
från a" leda lärande och utveckling
i individ, grupp och organisa:on.
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•möjlighet a" u\orska din förmåga a" leda grupper i syRe a"
skapa mer mo:va:on, samverkan och fokus på uppdrag och
uppsa"a mål.
•verktyg för a" kunna reﬂektera över och balansera di"
ledarskap och livspussel.
•förståelse över a" dina värderingar och invanda
handlingsmönster är i spel i di" ledarskap och du lär dig a"
göra ﬂer medvetna val och a" inte köra på ”autopilot”.
•e" livslångt lärande kring dig själv och di" ledarskap.
och e" fantas:skt nätverk av kollegor.

Handledning och arbete i den egna organisationen
För a" utbildningen ska göra verklig skillnad i di" liv, i di"
ledarskap och i din organisa:on behövs kon:nuerlig
handledning av de nya kunskaperna som utbildningen har ge"
dig. Därför ingår du i en handledningsgrupp, ledd av en erfaren
handledare/coach.
Handledningsgruppen ger dig möjlighet :ll fördjupning och
stöd i din utveckling under programmet och i arbetet med det
personliga utvecklingsarbetet. Handledningen sker mellan varje
modul. 3-4 deltagare i varje grupp och omfa"ar en halvdag/
:llfälle.

Ledarskap som gör skillnad!

Utöver kursledarna deltar erfarna
handledare, samt lärare med
specialkompetens inom
exempelvis hållbart ledarskap och
aﬀärsmässighet.
Genom vårt gedigna nätverk kan vi
erbjuda vad varje deltagare
eRerfrågar under utbildningen och
vid behov i organisa:oner.
Anmälan
Nästa öppna utbildning startar;
1 september 2020 och pågår :ll maj
2021.
För y"erligare info se hemsidan
www.eRertanke.nu eller kontakta
Roger Lindvall 0709-450607
Avgi+
65 tkr exkl moms, kost och logi.
Inklusive material, och handledning
www.eftertanke.nu
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