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Individuell ledarutvecklig 
Ta nästa steg i ditt ledarskap med stöd av ett individuellt ledarutvecklingsprogram. Allt fler efterfrågar det som en 

självklar del av den egna kompetensutvecklingen. Det gäller att lära känna sig själv och förstå sina egna reaktioner och 

handlingar. Tillsammans med mönster, teman och nya insikter du upptäcker i arbetet med din konsult blir en grund för 

hur du kan förhålla dig och agera i olika konkreta situationer. Konsulten stöder dig i ditt ansvar och dina val. 

Individuell ledarutveckling är en öppen process där du utifrån dina behov, dilemman och önskningar arbetar med 

aktuella frågeställningar. Utgångspunkt är alltid utifrån din vardag i din roll och ditt personliga ledarskap. Ibland finns 

en tydlig målinriktning. Det kan var dina egna mål och ibland kan de vara formulerade i ett gemensamt samtal med din 

chef.  Då blir detta en grund för din utveckling tillsammans med din konsult.  

Individuell ledarutveckling med coaching 

Chefer och ledare behöver hela tiden utvecklas i sitt ledarskap. Oavsett om man är ny i sin roll eller en erfaren chef som 

har deltagit i olika ledarskapsprogram och utbildningar. Ibland ställs det specifika krav utifrån uppdraget och rollen 

som gör att du som chef behöver någon att prata med om ditt ledarskap. Det kan handla om relationer som försvårar 

arbetet, en konflikt i din grupp. Eller att förtroendet på något sätt rubbats och påverkar situationen mellan dig och din 

grupp. Att du fått feedback från din chef som du behöver förhålla dig till och arbeta med. Eller att du behöver förändra 

något i ditt ledarskap till exempel utifrån ett resultat om ditt ledarskap utifrån en medarbetarundersökning. Syftet kan 

också vara att avlasta vid stress och överansträngning vid hög arbetsbelastning. Deltagarens chef kan delta vid något av 

de första samtalen för att beskriva förväntningar, ge feedback och tydliggöra målen. 

Vad vi gör 
Vi börjar alltid med ett kartläggningssamtal på ca 1,5 tim där vi kartlägger nuläge, bakgrund, aktuella behov och mål. 

Utifrån samtalet föreslår vi den konsult som är lämpligast att genomföra uppdraget. Alla konsulter i Norlin & Partners 

arbetar med individuella uppdrag och ”matchningen deltagare och konsult” är viktig eftersom vi har olika bakgrund och 

profil som konsulter.  I de fall vi har ett etablerat samarbete med HR vilket beställningen kommer ifrån, kan det 

samtalet ersätta vårt kartläggningssamtal.  
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Eftersom vi inte är konceptstyrda arbetar vi med handledande respektive coachande metoder och genomgående med ett 

konsultativt förhållningssätt.  Vi utbildar och delar med oss av modeller och teorier ibland för att göra verkligheten mer 

förståelig. Allt beroende på dina specifika behov, dilemman och aktuella frågeställningar.  

När vi arbetar mer målinriktat använder konsulten ofta coaching som verktyg. Konsulten stödjer med öppna frågor för 

att sätta fokus på nya sätt att tänka och alternativa sätt att agera. Grunden är att du skall hitta egna lösningar på olika 

problem och frågeställningar. Coaching är tydligt fokuserad och innebär att konsulten arbetar med utforskande och 

framåtsyftande frågor. Konsulten stödjer processen och svarar för en struktur där möjliga handlingsalternativ och val av 

lösning görs tydlig. 

Deltagaren träffar sin konsult vanligen under 6-8  tillfällen vanligen under en period av 6 - 9 månader. Tidsplanen läggs 

helt och hållet utifrån behov och vad som är mest praktiskt. Dina insikter fördjupas och blir tydliga med vårt stöd genom 

samtalen men också genom att du tränar ”i rummet” när du sätter upp olika tänkbara situationer. Egna reflektioner, 

återkoppling från konsulten och även utifrån det du upplever ”här och nu” i stunden gör läget tydligt för dig. Du får stöd 

att öka medvetenheten om dig själv och vad som sker i relation till din omgivning. Du får även stöd i att pröva olika 

lösnings- och handlingsalternativ och komma fram till hur du vill agera i din roll.  Samtalen genomförs i en 

sammanhållen process över tid som kännetecknas av nya insikter – både utifrån tanke och känsla, handling och resultat 

samt uppföljning, reflektion och lärande. 

När är det aktuellt med Individuell ledarutveckling? 
§ Individuell ledarutveckling som egen kompetensutveckling. 

§ Utveckla ditt ledarskap utifrån aktuell situation och dilemman. 

§ Att leda sin grupp t ex i en förändringsprocess.  

§ Krävande ”personalärenden”. 

§ Ny som chef – för att få en bra start i ditt nya uppdrag.  

§ Personliga dilemman och svårigheter som påverkar ditt ledarskap. 

§ Konflikter och spänningar i din medarbetargrupp. 

§ Stress och hög arbetsbelastning. 

 


