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BESKRIVNING LEDARSKAP
Det viktigaste verktyget i ledarskapet är ledaren själv och därför är det personliga
ledarskapet centralt i Ledarskap - personen, reflektionen, samtalet. Boken blandar teori
med praktiska erfarenheter och den innehåller intervjuer med en rad profilstarka och
intressanta personer om deras syn på ledarskap. Bland intervjupersonerna märks Pia
Sundhage (förbundskapten USAs damlandslag i fotboll), Eva Hamilton (VD Sveriges
Television), Ljubo Mrnjavac (grundare av Pölsemannen och känd från Draknästet på SVT),
Kay Pollack (filmregissör) och Rakel Chukri (Kulturchef på Sydsvenskan). Till boken finns
även en digital del med bl a övningar, case, diskussionsfrågor samt längre filmade
intervjuer med fyra av intervjupersonerna.Ledarskap - personen, reflektionen, samtalet är
en grundläggande bok i ledarskap. Den innehåller de viktigaste teorierna och modellerna
om ledarskap, verktyg som är till hjälp och underlättar förståelsen för komplexiteten i
ledarskapet. I boken finns också många praktiska exempel och övningar, som syftar till att
skapa inspiration, diskussion och reflektion.Viktiga dimensioner i ledarskapet som tas upp
är kommunikation, personligt ledarskap, grupper, ledarskap i förändring, situationsanpassat
ledarskap, genus och etik. I boken behandlas ledarskap i många olika sammanhang som
linjeorganisation, nätverk, grupper, projekt m.m.Ledarskap - personen, reflektionen,
samtalet vänder sig till studenter i samhällsvetenskapliga ämnen vid universitet och
högskola men också till nya chefer, medarbetare som vill förstå mer om ledarskapet samt
till erfarna chefer som vill arbeta med reflektion över sin roll.Svenskt Projektforum har
utsett boken till "Årets projektledarbok 2010".
LEDARSKAP | LEDARNA
Ledarskap sker i relation till andra, och är ett verktyg för att skapa resultat. Ledarskapet
kräver ramar och strukturer i organisationen. Ledarskapsexperten Per Winblad guidar dig
med principer för att bli en ledare alla vill följa. Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt
ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och
uppförande. [1] Ledarskap och chefskap i kommun- och landstingssektorn innebär många
utmaningar. Cheferna där behöver rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Vårt
ledarskap definieras av att tjäna andra och göra skillnad i andras liv. Förlorar vi något
själva på så sätt? Personal Ledarskap är Sveriges ledande tidskrift inom person human
resources. Vi ger ut 11 nummer per år. Chefer och deras ledarskap spelar en viktig roll i
organisationen, inte bara för resultat, ekonomi och produktivitet, utan även för arbetsmiljön
och trivseln. Vi på Consentio erbjuder ledarskapsutbildning skräddarsydda
utvecklingsprogram för framgång! Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning för din
organisation. Vår tids organisationer och företag förändras snabbt och kraven på flexibilitet
ökar. En avgörande framgångsfaktor har därför blivit förmågan att skapa. Vad är
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ledarskap? Det är en fråga som kan vara ganska intressant att ställa sig själv. Det finns
många olika definitioner på vad det är. Välkommen! En undersökning som Kantar Sifo
gjort visar att det finns ett bristande förtroende för höga chefers kompetens i Sverige. De
svarande anser att deras chefer har. Ett aktivt ledarskap handlar om att arbeta med
utveckling för människor och organisation. Det innebär också att jobba med
arbetsmiljöfrågor. - I många företag har man byggt upp kulturer, strukturer och ett
ledarskap som inte gör det möjligt att hoppa på den nya teknikvågen, även om man som
Kodak var. ledarskap. ledarskap, det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. en
stat, en organisation, ett företag eller ett idrottslag. Studier av ledarskap. Vill du utveckla
ditt ledarskap? Nöjdare medarbetare, bättre resultat och effektivare processer är några
områden som du kan påverka med ditt ledarskap. Hitta. Som ledande i Skandinavien på
företagsutbildningar har vi ett gediget utbud av ledarskapskurser. Ledarskap kommer i
många olika former och med olika typer av.
10 VÄGLEDANDE PRINCIPER FÖR GOTT LEDARSKAP - FÖRETAGANDE.SE
En ledare har sin maktbas utifrån personliga egenskaper och beteenden. Han kan vara chef
också, men behöver nödvändigtvis inte vara det. Forskning visar att "bad is stronger than
good" - vad innebär det för ledarskap och ledarutveckling? Destruktivt ledarskap kan ta sig
många olika uttryck. Som medlem i en av EGN:s nätverksgrupper för chefer får du tillgång
till ett professionellt nätverk som kan bidra till att utveckla ditt ledarskap, generera nya. Lär
dig mer om ledarskap - välkommen att utvecklas som chef och ledare! Ta del av artiklar
och råd vid val av chefsutbildning - ledarskapsutbildning. Arbetar ni i projekt men saknar
kontroll och struktur? Ledarskap och Projekthantering i Sverige AB strävar efter att alla
medarbetare, oavsett nivå, ska kunna. Ledarskap Förbättra resultaten genom era chefer.
Har cheferna den kunskap som krävs för att leda på ett engagerat, effektivt och hållbart
sätt? Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom ledarskap Vi har ett brett
sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och. Granskning
Rektor efter rektor har bedömt att läraren är olämplig för yrket. Ändå har hen fått behålla
legitimationen och kunnat gå från anställning till. Ledarskap i kris och krig. Ledarskap
handlar om att påverka och inspirera andra att nå mål. Vid kriser, konflikter och i krig ställs
ytterligare krav på ledarskapet. Den statliga värdegrunden är en självklar utgångspunkt för
oss som arbetar på Skolverket. Det är den gemensamma grunden för vår yrkesroll och för.
Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om ledarskap, vilket är ett
av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar. (Du hittar. Där ledare kan
utvecklas, sprida engagemang och tydlighet finns rätt förutsättningar för en välmående
arbetsplats. Kunskap, verktyg och hur andra arbetar. Om kursen Kursen ger en
grundläggande introduktion till teorier om organisationer, deras struktur, utveckling och
interna kulturer. Ledarskap och ledningsformer.
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