
 
Utveckla ditt ledarskap att bli unikt - beprövade metoder på ett 

modernt sätt. 

Syfte 
Primärt handlar ledarskap om relationer. Relationen till dig själv, till andra individer 

och till den kontext i vilken du ingår. Hur du förvaltar det förtroende du har fått är 

viktigare än vilken titel du har. Att "chefa" och att leda handlar om balans. Detta kan 

vara utmanande, likaså att hitta din personliga ledarstil - ditt unika ledarskap.  

I praktiken kan gruppledning även innebära utmaningar när det kommer till dialog 

och dynamik, även för dig som erfaren chef. 

Syftet med den här kursen är att utveckla det egna chefs-/ledarskapet – att ta det till 

en ny nivå genom att förstå och stärka: 

• Ledarskapet 

• Gruppen 

• Kommunikationen 

• Mänskliga resurser & kapacitet  

• Sambandet: hjärnan – beteende – prestation – återhämtning 

• Fokus, kreativitet & vitalitet 

Mål 
Vår målsättning är att du efter utbildningen är utrustad med effektiva redskap för att 

ta ditt eget ledarskap till nästa nivå samt att praktiskt direkt kunna använda ditt 

unika ledarskap. 

Du kommer att se på ditt eget ledarskap med nya ögon och med effektiva verktyg 

vara redo i din verksamhet från första minuten. Du kommer vara väl förberedd att 

leda din grupp framgångsrikt och effektivt, som bara du kan. Speciell metodik 

borgar för att du integrerar dina nya kunskaper i din befintliga verksamhet på ett 

praktiskt sätt.   

Målgrupp 
Alla som vill utveckla sitt eget chefs- och ledarskap. 

Metoder 
• SDI – Strength Deployment Inventory. Se mer info om detta nedan 

• Praktiska erfarenheter/”cases” 

• Verktyg och metoder för god kommunikation 

• Dialog, diskussion och exempel från deltagarnas vardag 

• Trygga praktiska övningar & tydliga redskap 

• Erfarenhet, humor och självdistans  



Kursinnehåll  
Nedan följer ett antal rubriker. Innehållet kommer efter kursens två dagar bilda en 

helhet. De blir väl integrerade delar som du enkelt kan använda direkt i din 

vardag för att skapa och stärka ditt ledarskap, både för dig själv och de du 

möter. Helheten ska vara så tydlig och klar att du kan använda den praktiskt från 

första dagen. 

Dag 1 
• Presentationer & Inledning – vi startar med att skapa din egen ”verktygslåda”. 

• Psykologiska, fysiska och kompetensmässiga behovs- och utvecklingstrappor. 

• Livsfrågor & det egna ansvaret. 

• Effektiv feedback – möjlighet till bekräftelse eller förändring. 

• Neurologiska feedbacksystem – länken till beteende, fokus och kreativitet. 

• Biologisk grund och metoder för vitalitet, engagemang, flow, och positivt driv. 

• Hjärnan och verkligheten – upptäck det ingen annan ser i verksamheten. 

• SDI – Strength Deployment Inventory. 

Kartläggning av dina motivationer och styrkor samt att tydligt kunna se 

desamma i din omgivning (se mer nedan). 

• Att inte hamna i konflikt – Konflikthantering. 

• Kommunikation kopplad till trygghet – muntlig, symbolisk, fysisk och 

beteendemässig. 

Dag 2 
• Grupputveckling – de olika stadierna. 

• ”Hållbart & evolutionsbaserat ledarskap”. 

• Resursoptimering - hög prestation & optimal återhämtning, den delikata 

balansen. 

• Stimuli, stress & respons – den 200 000-åriga hjärnan i digitalisering. 

• Ledarskapsverktyg baserade på hjärnforskning & mänsklig utveckling. 

• Kropp & knopp – biologiska behov & modernt beteende. 

• Ökad motivation & engagemang – naturlig närvaro. 

• Förändring av sinnestillstånd – praktiska redskap. 

• Individ & kontext.  

• Effektivt beslutsfattande & genomförande – ”OODA loopen” 

• Förväntningar & spelregler. 

• Reflektion & eftertanke. ”Sanningsreaktorn” & ”Mind cleaning”. 

SDI – Strength Deployment Inventory 

Skulle det inte vara härligt om människorna i ditt liv var utrustade med en 

instruktionsbok? Föreställ dig hur mycket bättre dina relationer skulle vara om du 

verkligen förstod vad som fick människor att agera – både när det går bra och när 

det finns en konflikt eller ett motstånd. SDI är inte bara ännu ett ”personlighetstest”. 

Det är ett analytiskt instrument där du själv sätter poäng på vad som motiverar dig, 

och som ger dig förståelse för vad som driver dig, och vad som driver andra – en 

förståelse som gör att du kan kommunicera på ett sådant sätt att du uppnår de 

resultat du eftersträvar. 

 



SDI är en kartläggning, inte ett test. Tillsammans kartlägger vi varje individs styrkor i 

mellanmänskliga relationer. Vi kartlägger individens grundbeteende i framför allt två 

situationer; När det är lugnt omkring oss och när vi är i någon sorts konflikt. Med 

kunskap om var dina styrkor kommer bäst till pass, och på vilket sätt du angriper och 

löser konflikter, får du och din omgivning större insikt och förståelse för ditt sätt att 

handla och agera. SDI går att genomföra såväl i grupp som enskilt. En grupp vars 

medlemmar genomgått en SDI-kartläggning blir effektivare, når mål snabbare och 

har mer fokus på uppgiften. 

 

Tid 

Dag 1 
10.00 – 12.30    Förmiddagspass 

12.30 – 13.30    Lunch 

13.30 – 17. 30   Eftermiddagspass 

18.00 -               Middag 

Dag 2 
09.00 – 12.00    Förmiddagspass 

12.00 – 13.00    Lunch 

13.00 – 16.00    Eftermiddagspass 

 

Fika för- och eftermiddagar, luncher samt middag första kvällen ingår. 

Omfattning 
2 heldagar med minst 7 och maximalt 12 deltagare. 

Grupper 
Är ni 3 eller fler? Kontakta oss för grupprabatt.  

Kursdatum 
21-22 maj 2019 

Plats 
Grenadjärmässen, Brigadgatan 8 i Linköping. 

Kursavgift 
10 900:- exkl. moms/deltagare. SDI och all kursdokumentation ingår. 

Anmälan 
Senast 7 maj till stefan@aktikon.se eller paul@silfverstrale.se 

mailto:stefan@aktikon.se
mailto:paul@silfverstrale.se


 

Utbildare 
Paul Silverstråle och Stefan Brissle har tillsammans drygt 40 års erfarenhet av 

ledarskap, chefskap och utveckling av individ & grupp. DITT Ledarskap är resultatet 

av flera års arbete och processande i både teori och praktik. Vi vågar påstå att det 

är ett helt nytt grepp på ett väletablerat område.   

Vår mission är att ta ledarskapet/chefskapet till ytterligare en nivå. Vi vill stå för något 

nytt och utvecklat i förhållande till det som funnits på marknaden ganska länge nu. 

Vi har inte skrivit om agendan, däremot har vi slagit ihop våra kunskaper om 

ledarskap och optimal mänsklig funktion och på det viset skapat en unik möjlighet till 

utveckling och en effektivare, vitalare verksamhet.  

 

 

 

 
 

 

 

Stefan Brissle 

Stefan har över 20 års erfarenhet av att utveckla 

ledare, grupper och organisationer.  

Certifierad för UGL & SDI.  

Som utbildare och föreläsare besitter han 

förmågan att göra det krångliga enkelt. 

Kompetent och med en god portion humor 

besitter han förmågan att möta deltagarna 

precis på den plats de befinner sig oavsett nivå 

och förkunskaper.  

Paul Silfverstråle 

Paul har arbetat med hälsa och utveckling i över 20 år. 

Flera Europamästerskapstitlar och uppdrag som 

landslagscoach i kampsport finns i bagaget. Långvarigt 

mentorskap med individer och grupper har resulterat i 

gedigen kunskap om människans natur och en 

helhetssyn på prestation, hälsa & utveckling.  

Med genuint människointresse, värme och bred 

kompetens är han en populär utbildare och 

föredragshållare med en praktisk ”hands-on approach” i 

allt han gör.  


