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Innehållsdeklaration av de 5 temaområden som utgör  

Kpedia Chefsprogram. 
 

Varje temaområde inleds med en introduktions- och inspirationsvideo. 
Därefter lyfts ett antal aspekter i en resonerande text. Innehållet är 
utformat för att ge en överblick och öppna ett brett spektrum av 
bearbetningsområden med möjlighet till fördjupning.  
I konsultationsmötet prioriteras i samförstånd de frågeställningar som 
bedöms mest angelägna för respektive deltagare. Det innebär att 
innehåll och fokus alltid kommer att utformas individuellt, utifrån ett antal 
frågeställningar i varje avgränsat temaområde. 
I modellbiblioteket finns redskap att vidare bearbeta frågeställningar och 
beteendemönster mm. Ett interaktivt redskap är inbyggt för att underlätta 
kommunikationen under hela programmets gång. 
 

1. Ledarskapets förutsättningar 

• Uppdrag, krav och förväntningar. Vad ska levereras, till vem och 
varför? 

• Leda är att påverka. Påverkansnivåer etc. 

• Ledarrollens essens – balans mellan målfokus och följarfokus. 

• Ledarskapets varumärke och att medvetet bygga sitt eget ”brand”. 

• Formellt och informellt ledarskap. 

• Stabil chefsroll bygger på befattning, mandat och funktion. 

• Värdera och nyttja rollen. 
 
2. Styrkebaserad utveckling 

• Att se och förstå grundprinciperna i att utveckla starka och goda 
(mest användbara) egenskaper.  

• Skillnaden mellan optimism och pessimism är inte en personlighet, 
det är vanor hur vi tolkar situationer. Vilka är fördelarna med ett 
optimistiskt ledarskap? Metoder… 

• Presentation, förklaring och introduktion till Strengths Profil Expert 

• Personlig styrkeprofil. 

• Planera för utveckling.  

• Självkännedom. 
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3. Mål och motivation 

• Mål definitioner. 

• Uppnåendemål och strävansmål. 

• Hålla isär och länka ihop Operativa, Taktiska, Strategiska och 
Visionära mål. 

• Resultatmål, Aktivitetsmål och Färdighetsmål 

• Att leda är att motivera. Förstå och hantera yttre och inre 
motivatorer  – Motivationsskalan. 

• Flow-kanalen och motivationens grundläggande principer. 

• Tid, struktur, rutin och vanor. 
 
 
4. Talent management 

• Förvalta medarbetares potential, ett strategiskt hantverk 

• Coachande ledarskap.  

• Kunskapsspiralen – utvecklingsprinciper i förhållande till vanans 
kraft. 

• Bygga utvecklande strukturer. 

• Att bygga och leda grupp. 

• Grupprocess och ledarskap- teori och praktik. 

• Utveckla, utmana och delegera. 
 
5. Utvecklings- och förändringsprocess 

• Leda förändring. Drivkrafter, motiv och principer. 

• Driva förändring i skarpa lägen 

• Förändringsmodeller; bl a Kotter, Lewin, ADKAR … 

• Beslutsprocesser. Personliga beslutsmetoder – analys och 
utveckling. 

• Strategiska kontaktnätverk och strategiska relationer. 

• Handlingsplan 
 
 
Information 
Ytterligare information om Chefsprogrammet  
och andra former av ledarskapssupport finns  
på www.kpedia.se 
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