
Komplett chefs- och ledarskapsutbildning online. 
4 kapitel och 15 delmoment. Inga förkunskaper krävs.
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Om utbildningen

Ny som chef – Från medarbetare till chef
När du är ny i chefs- eller ledarrollen möts du av nya förutsättningar, krav 

och utmaningar som särskiljer sig från tidigare erfarenheter. Det är ett stort 

kliv in i en krävande roll med många spännande tjusningar. Hur leder man 

medarbetare som tidigare varit arbetskollegor? Hur motiverar, involverar 

och delegerar man för att uppnå bästa resultat? Hur hanterar man oenigh-

eter och konflikter? Hur får man en grupp att samverka och prestera? För att 

lyckas så behöver du verktyg för att hantera din nya roll och utveckla ett vin-

nande ledarskap. “Ny som chef” är ett komplett kurspaket och en certifierad 

ledarskapsutbildning som förbereder och utvecklar dig i din nya roll. Denna 

utbildning har hjälpt både nya och även mer erfarna chefer i att bli säkrare i 

deras roll, vilket i sin tur har visat sig ha goda resultat för hela verksamheten.

Komplett ledarskapsutbildning online
Det här är en kurs för dig som vill utveckla dina ledarskapsfärdigheter och få 

en komplett chefsutbildning med certifiering som bekräftelse på din ledark-

ompetens. Vi har samlat allt du behöver ha koll på i en 10 timmars webbase-

rad chefsutbildning, motsvarande ca 8 dagar i ett traditionellt klassrum. Det 

är en snabb chefsutbildning på distans som tar dig från ny chef till en trygg 

ledare. Med denna onlineutbildning behöver du som deltagare inte tänka på 

rese- och boendeaspekter. Genomför utbildningen när det passar dig och 

var du vill direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Pausa, anteckna och repet-

era hur mycket du vill under 12 månader.

Komplett chefsutbildning för dig som vill kompetensutveckla ditt ledarskap och lyckas i 
din roll som chef. Vi hjälper dig att gå från nybliven chef till en fullfjädrad ledare.

Målgrupp
Kursen är en certifierad chefsutbildning på distans utformad för dig som är 

ny som chef, för dig som ska bli chef eller för dig som har en ledande roll i an-

nan form. Utbildningen lämpar sig även som grundläggande ledarskapsut-

bildning för dig som söker fördjupad kompetensutveckling inom ledarskap.

Målsättning med utbildningen
Målet är att förbereda dig för rollen som chef eller ledare och ge dig en bred 

bas inom ledarskap och chefskap. Sammanfattningsvis ska denna utbildnin-

gen leda till ökad insikt i hur du som chef kan leda dig själv, individen och 

teamet så att du tillsammans med dina medarbetare kan nå de mål ni satt 

upp. På djupet innebär det t.ex hur du som ledare eller chef sköter vardag-

skommunikationen med ditt team och i förlängning de unika individer som 

ditt team består av och hur du kan coacha och vägleda dessa.

Teori kombinerat med e-simulerade praktiska övningar
Kursen “Ny som chef” ger dig grunderna och verktygen som du behöver för 

att bli chefen som leder teamet med stor framgång. Utbildningen är uppdelad 

i 4 breda kapitel med delmoment, där teoretiska kunskaper kombineras med 

praktiska övningar i riskfria e-simulerade miljöer. Övningarna är baserade 

på verkliga exempel där du som kursdeltagare får träna på dina nyvunna 

kunskaper i praktiken genom fiktiva scenarion kopplat till exempelvis prob-

lemlösningsmetodik och effektiv kommunikation. Förutom detta innehåller 

kurspaketet även en virtuell coach som guidar dig under hela utbildningen. 

Lär dig de viktigaste grunderna för att utveckla ett framgångsrikt ledarskap. Vår utbildning “Ny 
som chef” är en onlinebaserad chefsutbildning som innehåller både teoretisk och praktisk digital 
träning där du värdefulla verktyg för ditt ledarskap. Lär dig leda, motivera och kommunicera med 
dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter. Med denna 
ledarskaps- och chefsutbildning förser vi dig med rätt verktyg för att du ska kunna leda dig själv, 
dina medarbetare, ditt team och din verksamheten.



Leda mig själv

Innehåller delmomenten:

Rollen som chef
Styra min tid
Kommunikationsstilar

Kapitel 1
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Leda mig själv
För att kunna leda andra behöver du först ha insikt i och förståelse för din egen roll, ditt 
syfte, dina möjligheter, begränsningar, uppgifter och verktyg. Hur du styr dina beteen-
den och ditt agerande. Du behöver kunna leda dig själv. 

Få insikt i din roll som chef, dina kompetenser och utvecklingsområden. Ta del av verktyg som 
hjälper till att ta kontroll över din tid. Förbättra dina färdigheter att kommunicera.

Teori + Praktisk övning

Del 1 – Rollen som chef

Få större insikt i hur du är som chef/ledare, hur du kan skapa en stark kultur 

och vad du behöver göra för att kommunicera med dina medarbetare på 

bästa sätt. Vi pratar om kompetens, kultur och kommunikation. Här får du 

med dig:

• Vad din roll som chef innebär för dig.

• Vad du vill åstadkomma med din roll.

• Självskattning inom de kompetenser din roll förutsätter.

• Verktyg för att ta reda på och förändra eller bevara er balans mellan 

struktur och kultur.

• Anpassad kommunikation – hur du får teamet att arbeta mot samma 

Del 2 – Styra min tid

Att kunna ta kontroll över vår tid är viktigt för att vi varken ska behöva jobba 

för mycket eller kanske framför allt med fel saker. I den här utbildningen 

fokuserar vi på hur du kan identifiera och prioritera de stora stenarna i ditt 

arbetsliv. Du får med dig två konkreta verktyg:

• Viktigt/Bråttom-modellen

• Tidsuträkning

Del 3 – Kommunikationsstilar

För att få förtroendet att leda andra behöver du vara medveten om din egen 

kommunikationsstil och hur den påverkar andra. Hur du reagerar och agerar 

får olika konsekvenser beroende på vem du möter. Du får med dig:

• En övergripande bild av olika personligheter och teorier bakom.

• Reflektera över din egen personlighet.

• Verktyg: Så hur du kan anpassa dig för att kommunicera framgångsrikt.
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Leda verksamheten

Innehåller delmomenten:

Mål och strategier
Ekonomi - Grundkurs
Arbetsbeskrivningar och kompetensprofiler
Lagar och regler

Kapitel 2
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Del 3 - Arbetsbeskrivningar och kompetensprofiler

Här får du med dig/er verktyg att avgöra om rätt person är på rätt plats. Har 

ni områden där ni behöver fortbilda personalen, behöver ni nyanställa – eller 

finns det outnyttjad potential hos medarbetarna?

• Arbetsbeskrivning – En trygghet då du och den anställde vet vad som 

gäller vid till exempel löneförhandling.

• Kompetensprofiler – Sju enkla steg för att ta fram kompetensprofiler.

Här har vi valt ut ett antal nyckelmoment som du i chefs- eller ledarposition med största  
sannolikhet stöter på.

Verktyg för hur du leder din verksamhet och hur ni tar er från visioner till strategiska mål. Grunderna 
i ekonomiska begrepp och nyckeltal. Kunskap i hur du matchar din personals kompetens mot före-
tagets behov. Koll på några av de viktigaste lagar och regler du som chef kan behöva förhålla dig till.

Teori + Praktisk träning i simulerad miljö

Del 2 - Ekonomi - Grundkurs

En grundutbildning i ekonomi som lär dig de vanligaste begreppen och vad 

de säger om en verksamhets ekonomiska situation. Lär dig balansräkningar, 

räkna på resultat och hur till synes små prisjusteringar påverkar dina mar-

ginaler. Exempel på innehåll:

• Budget och kostnader

• Likviditet och soliditet

• Marginal och vinst

• Övningar

Del 1 - Mål och strategier

Här får du med dig ett användbart verktyg, ett så kallat styrkort, för att han-

tera mål och strategier och förankra dem i hela verksamheten. Från vision 

och affärsidé till individuella handlingsplaner för de anställda. Lär dig mer 

om följande verktyg:

• Balanced scorecard

• SWOT-analys

• SMARTA mål

• KFF:er – Kritiska framgångsfaktoer för teamet att arbeta mot samma vision. 

Del 4 - Lagar och regler

Lär dig att som chef hantera medarbetares önskemål och krav. Det finns en 

uppsjö av regler och lagar att hålla koll på. Vi har valt ut några av de viktigaste 

så att du ska känna dig förberedd även när du ställs inför det oväntade.

•  Ledighet

•  Arbetsmiljö

•  Diskriminering

•  Uppsägning
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Leda individen

Innehåller delmomenten:

Coachning
Feedback och återkoppling
Utvecklingssamtalet
Lönesamtalet

Kapitel 3
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Del 4 - Lönesamtalet

TEORI

Nyckeln för ett lönesamtal ligger i en tydlig löneprocess – där både medar-

betare och chef känner sig trygga i vad som gäller och vilka mål och kriterier 

som ska vara uppfyllda. Innehåll:

• Lönepolicy och lönekriterier – checklistor för hur ni tar fram och  

arbetar med dessa.

• Grundläggande riktlinjer för lönesättning.

• Lönesamtalet, vad du behöver tänka på före, under och efter.

PRAKTIK

Här får du träna dina färdigheter i ett simulerat lönesamtal med medar-

betaren Lisa. Målet är att Lisa ska förstå varför lönen blev som den blev och 

att ni har en plan framåt. Din uppgift är att hitta bästa vägen och de val du 

gör får olika konsekvenser. Du kommer att få återkoppling av din coach som 

hjälp på vägen, när du behöver det.

Del 1 - Coachning

TEORI

Här introduceras du till vad coachning och ett coachande förhållningssätt är, 

samt vilka verktyg du kan använda dig av. Här får du med dig:

• Vad syftet med coachning är.

• Hur du får förtroendet att coacha andra.

• Hur du coachar olika personligheter.

• Hur du coachar medarbetaren i dennes utveckling.

• Hur du inspirerar andra till att bli motiverade.

• När fungerar coachning – när feedback?

• Bra coachande frågor.

• Coachningstruktur för att nå framgång.

PRAKTIK

Simulerat möte där du får använda det du lärt dig och träna på coachning. 

I ett realistiskt scenario hjälper du en chef att coacha sin medarbetare. Din 

uppgift är att hitta den bästa vägen och dina val ger olika konsekvenser. Till 

din hjälp har du en coach som ger dig feedback på ditt beteende.

Del 2 - Feedback och återkoppling

TEORI

Konsten att ge feedback eller återkoppling är central för att vi ska utvecklas, 

förändra, förbättra, eller fortsätta göra det som vi gör bra. Här går vi igenom 

Best Practice för att ge – och ta emot – feedback. Innehåll:

• Feedbacktrappan

• Jag-budskap

• Situationsfeedback

PRAKTIK

Här får du träna på hur du ger coachande återkoppling/feedback. I ett re-

alistiskt scenario får du hjälpa en chef med att coacha och ge återkoppling 

till sin medarbetare. Din uppgift är att hitta den bästa vägen och se kon-

sekvenserna av de val du gör. Till din hjälp har du i din tur en coach som ger 

dig feedback på ditt beteende.

Del 3 - Utvecklingssamtalet

TEORI

Utvecklingssamtalet är ett av dina viktigaste verktyg för att skapa resultat 

tillsammans med andra. Här får du med dig tips för vad du behöver tänka på 

före, under och efter utvecklingssamtalet.

PRAKTIK

Här får du träna dina färdigheter i att hålla ett utvecklingssamtal. I ett real-

istiskt scenario kommer du att få möta och coacha medarbetaren Lisa. Din 

uppgift är att hitta bästa vägen och de val du gör får olika konsekvenser. Du 

får återkoppling av din coach som hjälp på vägen, när du behöver det.

Den allra viktigaste konkurrensfördelen ett företag har är sina anställda. Hur väck-
er du som ledare den potential och kraft som finns i varje individ? Hur aktiverar du 
kraften? Hur hjälper du individen att blomma?

Teori + Praktisk träning i simulerad miljö
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Leda teamet

Innehåller delmomenten:

Att skapa effektiva team
Effektiva möten
Presentationsteknik
Konflikthantering

Kapitel 4
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Lär dig leda teamet. Som chef och ledare är att leda ditt team en av dina viktigaste 
arenor. Du behöver veta hur du förmedlar visioner och mål så att det blir konkret och 
tydligt för alla och hur du säkerställer att leda teamet mot samma mål. Du behöver 
även ha koll på hur du gör dina möten inspirerande för alla deltagare.

Teori + Praktisk träning i simulerad miljö

Del 1 - Att skapa effektiva team

TEORI

I den här modulen kommer du få ta del av vad som kännetecknar effektiva 

team, ett effektivt ledarskap samt hur du anpassar din ledarstil beroende på 

vilken utvecklingsfas ditt team befinner sig i.

Du kommer att få skatta ditt team utifrån 10 huvudområden som är 

avgörande för gruppens produktivitet och du får med dig reflektionsfrågor 

att arbeta vidare med.

När du leder en grupp eller ett team behöver du vara medveten om att grup-

per går igenom olika utvecklingsstadier. Den modell vi använder är IMGD, 

som står för Integrative Model of Group Development och är utvecklad av 

Susan Wheelan. Du får svara på ett antal påståenden, för att ta reda på i 

vilket stadie teamet befinner sig och hur du anpassar din ledarstil utifrån det.

Del 3 - Presentationsteknik

TEORI

Här får du konkreta tips och verktyg för hur du kan säkra att ditt budskap 

får genomslag. Tipsen och verktygen kan du sedan direkt använda i dina 

presentationer.

• Hur du engagerar dina åhörare, din publik, dina medarbetare.

• Hur du förbereder och strukturerar din presentation för att nå fram 

till alla.

• Hur du använder olika typer av verktyg och hjälpmedel för att på bästa 

sätt stödja ditt budskap.

• Du – ditt kroppsspråk, ditt tonfall och vad du säger.

• Sista intrycket – hur du säkrar ett bra avslut och ett nästa steg.

Del 2 - Effektiva möten

TEORI

För dig som håller återkommande teammöten, får du här med dig använd-

bara tips som du kan omsätta direkt i praktiken.

• Före: Hur förbereder du dig på bästa sätt?

• Under: Vad bör du tänka på under mötet?

• Efter: Och vad är viktigt att tänka på efter mötet för att det ni pratat om 

ska bli verklighet?

Del 4 - Konflikthantering

TEORI

För dig som behöver hantera konflikter mellan medarbetare, grupper av 

medarbetare eller hela avdelningar. Det har ingen betydelse vilken roll och 

erfarenhet du har, du kommer att få värdefulla insikter och konkreta verktyg 

som du kan ta med dig. Vi går igenom följande:

• Varför uppstår konflikter?

• Att analysera orsaken bakom en konflikt – enligt ABC-modellen.

• Tre angreppssätt för konflikthantering – dialog, princip och maktansats.

• Konflikthantering i praktiken – konkreta verktyg för hur du hanterar 

konflikter.

• Olika konfliktstilar – vilken/vilka konfliktstilar föredrar du och när 

fungerar de olika bäst?

PRAKTIK

Hjälp chefen Stefan med att hantera en konflikt mellan två medarbetare. 

Målet är att få medarbetarna att gemensamt hitta en lösning och väg ur 

konflikten. Välj hur Stefan ska agera och beroende på vad du väljer kommer 

samtalet att ta olika vägar. Din virtuella coach hjälper till med återkoppling, 

tips och råd.


