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Ledarskap och coachning 

 

 

Bakgrund till utbildningen 

Inom en organisation utvecklas behovet av att ledarroller synliggörs mer och 

ansvarsfördelningen blir tydlig. Därmed har chefer en samlande och strategisk funktion för att 

möta organisationens behov av ansvarstagande och verkställighet. Att t ex kunna föra ett 

projekt eller ett utvecklingsarbete från ax till limpa med förmåga att skapa struktur och 

styrning, även när mer dynamiska händelser inträffar. Därmed är den personliga förmågan att 

leda grupper och medarbetare en del av organisationens måluppfyllelse, värdegrund och 

utvecklingsarbete och vardagens drift. Att bidra till verksamhetens kvalitet är en medveten 

handling. Det gör att chefsrollen har krav på att använda sig själv som person för att påverka 

och utveckla varje arbetsplats och medarbetare kvalitativt.  

 

Det innebär att personlig insikt om sitt agerande i olika sammanhang är en bas för att bära det 

ansvar som chefsrollen utgör. Därmed riktas insatsen emot att öppna upp för hur det 

personliga ledarskapet utvecklas hos var och en. Det ger möjlighet för alla deltagarna att få 

stöd med att se sina styrkor och svagheter i sin ledarroll och få förmåga att värdera sig och sitt 

kunnande ur nya perspektiv.  

 

Vi arbetar under utbildningen med stöd i form av handledning för att ge utrymme för egen 

reflektion mellan träffarna. Inom utbildningen gör vi en beteendekartläggning i form av 

Interpersonal dynamic inventory – IDI som ett viktigt inslag. Se www.idi.se. Det sätter ord 

på känslor och iakttagelser som var och en gör om sig själv i ett socialt sammanhang t ex 

ledningsmöte. 

http://www.idi.se/
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Koncept 

Syfte 

Utbildningen ska ge deltagaren en ökad kunskap och verktyg att agera som chef och 

möjligheter att utveckla ditt personliga ledarskap.  

Utbildningen är en del i deltagarens egen utvecklingsprocess och konceptet ger stöd för en 

ökad trygghet i din ledarroll i vardagen.  

 

Omfattning 

Konceptet omfattar en utbildning på tre dagar. Mellan tillfällena sker handledning IRL alt via 

länk. Handledningsgrupper upprättas med väl blandade deltagare från olika företag i varje 

grupp. Varje handledningsgrupp omfattar preliminärt 6 deltagare. Övernattning mellan dag 1 

och 2.  

 

I syfte att utveckla den individuella processen och reflektionen för deltagaren får varje 

deltagare göra sin egen IDI-profil (Se www.IDI.se) inför tillfälle 1. Det medför att man även 

kommer nära sin egen ledarstil och kan börja pröva utveckla sitt chefsuppdrag mellan 

tillfällena.  

 

Under upplägget används både föreläsning som processinriktade metoder utifrån gruppens 

egna diskussioner i tvärgrupper.  

 

Metod 

Ledning & Logistiks skicklighet ligger i att kunna växla mellan olika metoder under 

utbildningsprogrammets gång. Det gäller metoder som ger en aktiv process för deltagarna vid 

träffarna. Allt från upplevelsebaserad lärande till kortare diskussioner i mindre grupper som 

sedan lyfts och redovisas i plenum. Aktiviteter leds av handledaren i momenten för att samla 

ihop slutsatser och kunskap - och få en aktiv och utvecklande dialog i rummet. Det innebär att 

metoderna ska gynna en gemensamhetskänsla. Det ger utrymme för deltagarna att ha ett 

erfarenhetsutbyte mellan deltagarna som breddar synen på sitt eget ledarskap. Mellan tillfälle 

1 och 2 genomförs ett moment av handledning för att fånga och bidra till den 

utvecklingsprocess som varje deltagare har. Grupphandledning är att föredra, men önskas det 

kan en viss del ske som individuell handledning. 

 

http://www.idi.se/


 

                                
Stork är ett projekt som finansieras av EU och Europeiska socialfonden och erbjuder företag inom tillverkningsindustrin kompetensutveckling, för att skapa robusta leverantörskedjor och 
resilienta affärsmodeller samt för att stärka individen att leda i förändring 
 

 

 

 

 

 

Program 

 

 

Dag 1, heldag 8 november, Björkbackens Karaktärshotell Vimmerby, kl.  9-16.30 
– Gruppens dynamiska utveckling och personlig ledarstil.  

o Samarbetets grunder 
o Gruppens dynamik del I 
o IDI – min grundbeteendestil i mitt ledarskap 
o Gruppens dynamik del II 
o Kommunikation byggd på feedback 
o Motivation och min egen motivation  
o Handledning - hur går det till? Ett verktyg för mig som chef. 
o Upprättande av handledningsgrupper   

 

Dag 2, heldag 9 november, Björkbackens Karaktärshotell Vimmerby, kl. 8.30-16 
- Motivationen och konflikten i ledarskapet  

o Reflektion ett instrument i ledarrollen 
o Konflikter som kreativ bas för gruppens utveckling 
o Konflikthantering - här används gruppens samlade förmåga för att identifiera nya 

infallsvinklar för påverkan och inflytande i konflikter. 
o Motiverande samtal och svåra situationer 
o Handledningsmoment – förberedelse inför handledning mellan tf. 1 och 2. 

 

Dag 3, heldag 28 november, Björkbackens Karaktärshotell Vimmerby, kl. 9-16.30 
- Coachande ledarskap en avgörande framgångsfaktor 

o Uppföljning som instrument och reflektionens betydelse 
o Ledarskapsmodellen – det utvecklande ledarskapet i modern organisationsmiljö 
o Coachning - processer och funktioner i coachning 
o Mina egna val i mitt ledarskap – hur nyttja det jag lärt mig? 

 

Konceptet bearbetar det personliga ledarskapet i en gruppdynamisk kontext. Det 

genomgående temat – att belysa sitt personliga sätt att påverka och influera i rollen som 

ledare.  
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Vi avslutar varje tillfälle med att varje deltagare får dra egna slutsatser om sin chefs-/ledarroll 

och sitt ledarskap. Därmed ökas förmågan att motivera andra och att hantera sina egna styrkor 

i samspelet kring uppdrag och utfall.  

 

Handledningsmoment  

Arbetsformerna för handledning har arbetats fram genom erfarenhetsutbyte mellan 

konsulterna inom Ledning & Logistik och återkoppling från chefer och medarbetare under 

mer än 15 år. Vidare vill vi framhäva att Ledning & Logistik har lång erfarenhet av att möta 

medarbetare i inom olika verksamhetsfält. Våra gemensamma utgångspunkter finns i 

professionshandledning utifrån prof Julia Evetts (universitetet Nothingham) professionsteorier 

samt aktiv metod i form av MI (motiverande samtal). 

 

Syfte 

Handledning ska stärka chefers och ledares egen rollutveckling, förmåga till samarbete och ge 

individen egna insikter om eget ledarskap. 

 

 

Definition 

Handledning som pedagogiskt stöd är en metod för att arbeta med problem och 

utvecklingsfrågor inom arbetslivet. 

 

Handledningen ska fånga den situation som deltagaren har i sin roll. Det blir en 

handledningsdialog som fördjupar deltagarens styrkor och hur han/hon angriper sitt uppdrag.  

Handledningsmomenten bidrar med möjlighet till reflektion, utmaning och stöd för sitt 

ledarskap.  

 


