
Innehåll

Dag 1 – Ledarrollen

• Personliga mål/ personligt 
ledarskap

• Vad skiljer medarbetare från att 
vara chef

• Våga vara chef, fatta beslut

• Målstyrning

• Prioritering

• Delegering och uppföljning

• Strategiskt och operativt arbete

• Tid för reflektion och analys

• Genomgång av 360 graders 
analys

Dag 2 – Effektivt 
samarbete

• Vad som styr ditt beteende
• Vad det är som motiverar oss i 

arbetet
• Varför agerar andra som de 

gör?
• Värderingar, kulturella 

skillnader
• Medarbetare, 

underentreprenörer, 
leverantörer, kunder

• EQ – Emotionell förmåga
• Stress och hur du undviker 

stressande situationer
• Hur agera i olika situationer
• Bra samarbetsform med olika 

typer av människor
• Skapa bra grupper
• Hur hinna med – Time 

Management
• Balans i livet

BYGGAKADEMINS 
LEADERSHIP PROGRAM
Har du redan en framgångsrik organisation eller skulle personalen på ditt 
företag kunna prestera bättre? En väl fungerande arbetsplats bygger på 
ett bra ledarskap med engagerade och delaktiga medarbetare. På ledar-
skapskursen Byggakademin Leadership Program lär du dig bli en bättre 
ledare genom ökad förståelse för chefsrollen och medarbetarna med mål-
sättning att öka motivationen och effektiviteten. Vi vänder oss till dig som 
är vd eller sitter i ledningsgruppen och som har en ledande position i 
företaget och som vill utveckla ditt ledarskap.

Ledarskapsprogrammet omfattar två + två seminariedagar med 
mellanliggande praktiska uppgifter samt en förberedande 360-graders 
utvärdering av din ledarroll. Vid sista tillfället får du presentera din 
personliga utvecklingsplan av ditt fortsatta ledarskap.

TYDLIGARE I LEDARROLLEN
Vad skiljer jobbet som medarbetare från jobbet att vara chef? Målstyr-
ning genom att sätta mål och välja det viktigaste för verksamheten är en 
väsentlig del av ledarrollen. Tydliga mål i arbetet förenklar för medarbe-
tarna att kunna fokusera på sina arbetsuppgifter. En bra ledare ska kunna 
hantera delegering och prioritering för att uppnå personlig effektivitet och 
få balans i livet.
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Innehåll forts.

Dag 3 – Personalhantering

• Att lyckas med rekrytering, 
introduktion och utveckling

• Att leda olika typer av 
människor med olika personlig-
heter. Hur fungerar grupper?

• Ge effektiv feedback

• Genomföra ”svåra” samtal

• Hur hantera missnöje och kon-
flikter. Team som inte fungerar

• Arbetsrätt, LAS, MBL och Ar-
betsmiljölagen

• Motivera och coacha

• Hålla utvecklingssamtal och 
lönesättning

• Att leda människor i förändring 
och utveckling

Dag 4 – Kommunikation 
och Konflikthantering

• Kommunikation

• Att vara tydlig

• Hur får jag andra att förstå och  
göra som jag säger

• Argumentationsteknik

• Kommunicera på ett bra sätt 
med medarbetare och kunder

• Konflikthantering

• Varför uppstår konflikter

• Lösa konflikter, praktiska 
övningar

• Besvärliga medarbetare

• Plan för mitt ledarskap – 
fortsatt utveckling som chef

BYGGAKADEMINS 
LEADERSHIP PROGRAM
EFFEKTIVT SAMARBETE
För att effektivt och lönsamt kunna samarbeta med andra – kollegor, 
medarbetare, underentreprenörer och kunder behöver du förstå en del av 
det mänskliga psyket. Vad som motiverar till arbete? Hur olika värderingar 
och kulturella bakgrunder spelar in. Vad du kan göra för att undvika den 
negativa stressen? Hur du skapar de bästa teamen?

HANDTERA OCH UTVECKLA PERSONAL
Rekrytering, introduktion, utveckling och avveckling. Vi jobbar igenom alla 
steg i HR-cykeln. Vi dyker ner i några av de allra viktigaste lagarna som 
styr personalarbetet. Vikten av feedback och att coacha medarbetare på 
rätt sätt.

KOMMUNIKATION OCH KONFLIKTHANTERING
En viktig del i din ledarroll är att skapa goda kundrelationer. På utbildning-
en får du kommunikationsträning, lära dig argumentationsteknik, öva på 
att vinna förhandlingar och hålla effektiva möten. Konflikter är en naturlig 
del av personlig kommunikation. På kursen får du de verktyg som behövs 
vid konfliktsituationer med medarbetare, kollegor och kunder.

MÅLGRUPP
Programmet vänder sig till dig som är vd eller sitter i ledningsgruppen, 
och vill utveckla ditt ledarskap.

OMFATTNING
Programmet omfattar två plus två seminariedagar med mellanliggande 
praktiska uppgifter samt en förberedande 360-graders utvärdering av din 
ledarroll.
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