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Ledarskapsprogram – att effektivt leda verksamheten, sig själv och andra 

Det här är en ledarskapsutbildning i tre steg och lika många dagar. Syftet är att förbättra din 
förmåga att effektivt leda dig själv, din grupp och verksamheten. Under utbildningens gång 
fokuserar vi på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den 
organisation du verkar inom.  

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till arbetsledare, nya chefer och erfarna chefer. För att du skall ha 
nytta av utbildningen har du idag (eller kommer inom kort att ha) ansvar för att leda personal 
som en del av din roll.  

Deltagarna kommer ifrån små och medelstora företag i din region som delar ditt intresse för 
att fördjupa sig i sitt ledarskap, få mer kunskaper och träffa andra ledare i liknande situation 
som din. 

Cirka 15 deltagare per grupp, upp till max 20 deltagare.  

 
Förkunskaper 

Vi ser att du bör vara i en ledarroll, i övrigt krävs inga förkunskaper.  

 

Mål 

• Efter utbildningen har du som deltagare god kunskap om vad som krävs för ett 
effektivt och utvecklande ledarskap  

• Du har en bättre självinsikt och större förståelse av hur din egen person och situation 
påverkar det ledarskap du utövar  

• Efter utbildningen har du även utvecklat sin förmåga att analysera och förstå andra 
människors agerande och hur de kommunicerar  

• Slutligen har du som deltagare härigenom utvecklat din förmåga att bestämma 
strategier och handlingsplaner för att vidare utveckla den verksamhet du verkar inom 
såväl som de individer du arbetar med  

Process 

Utbildningen inleds med att deltagarna gör en förenkät. Utifrån resultatet anpassar vi 

innehåll, upplägg, case och övningar. 
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Innehåll 

För att bygga ett effektivt ledarskap behöver ledare arbeta med hur en leder verksamheten, 
sig själv och andra. Härigenom skapas ett ledarskap inom organisationen som utvecklar 
individer såväl som verksamheten. De här tre perspektiven genomsyrar ledarutbildningen.  

Programmet igenom arbetar vi med relevanta case och övningar; mellan utbildningstillfällena 
arbetar du som deltagare med att implementera och applicera det vi går igenom under själva 
utbildningen. För att det skall finnas tid till att pröva insikter och modeller i vardagen är 
upplägget 1+1+1 dagar med ca 2-4 veckor mellan varje utbildningsdag. Ledarprogrammet 
hålls samman och administreras med hjälp av Advantum Kompetens Lärportal™.   

Deltagarenkät

Ytterligare 
anpassning

Genomförande

Uppföljning

1 Leda 
verksamheten

2 Leda sig själv

3 Leda andra

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/


Leda verksamheten dag 1, innehåll: 

I den inledande delen av det här ledarprogrammet utgår vi ifrån deltagarnas respektive 

företags/organisations övergripande vision, mål och värderingar för att sedan koppla ihop 

den här helheten med respektive ledares situation. 

• Förstå sin roll och helheten – vad är det jag har ansvar för? 

• Vad innebär detta konkret – vad ska jag göra? 

• Ledarskap - det börjar med målen 

• Mål och målstyrning 

• Målformulering och hur man strukturerar och bryter ner mål 

• Motivation 

• Kommunikation och förankring 

• Att styra med konsekvenser – Organizational Behavior Management (OBM), 

introduktion 

• Analys, utvärdering och att sätta samman delarna 

 

Leda sig själv, dag 2, innehåll: 

I det här steget arbetar vi konkret och handfast med det personliga ledarskapet. Inför 

utbildningen gör deltagarna ett antal förberedande uppgifter med syftet att få koll på de 

specifika utmaningarna som ledarna har i sin vardag. 

• Tiden och vår uppfattning om tid och effektivitet 

• Prioritering utifrån roll, uppdrag och aktivitet 

• Viktigt eller bara bråttom? 

• Tidsstudie – var kan jag ”spara” tid? 

• Att applicera på verkligheten – hur ska jag bli mer effektiv? 

o Eliminera och ta bort 

o Förenkla och snabba upp 

o Konsten att säga nej och sluta göra 

o Effektiv mailkommunikation 

• Planering på hemmaplan gör arbetslivet effektivare 
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Att leda andra, dag 3, innehåll: 

En grupp är inte samma sak som ett team. I detta steg har vi det effektiva teamet och det 

utvecklande och anpassade ledarskapet i fokus. Vi utgår från Susan Wheelans modell för 

gruppers utveckling där strävan är att nå en högre grad av utveckling och prestation i teamet. 

Vi arbetar även med konflikthantering och förändring. 

• Effektiva team och gruppers utveckling 

• Att leda, coacha och delegera 

• Coaching utifrån situation och person  

• Olika faser kräver olika ledarskap 

• Ledarskap och konflikthantering 

• Att leda i förändring 

• Att styra med konsekvenser – Organizational Behavior Management (OBM), 

fördjupning 

• Feedback – ett viktigt verktyg i vardagen 
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Efter avslutad utbildning  

Efter avslutad utbildning får samtliga godkända deltagare intyg. 

 
Antal deltagare 

Max antal deltagare är 20. 

Omfattning 

Tre steg där varje steg är en dag. Mellan de tre stegen arbetar deltagarna med egna 

uppgifter för att testa och applicera det vi går igenom i utbildningen på sina 

vardagsutmaningar med syftet att stärka koppling mellan utbildning och vardag – att med 

andra ord skapa förutsättningar för effektiv kompetensutveckling. 

 
Tider 

9.00 – 17.00 

 
Kallelse till deltagarna 

Kallelse skickas till deltagare ca 15-20 dagar innan utbildningens start. 

 
Referenser 

Advantum Kompetens har genomför ett stort antal liknande ledarprogram för företag som 

exempelvis Specma, Praktikertjänst, Riksbyggen, BDO och för GTC (Företagslyftet i Väst). 

Om ni vill kontakta dem återkommer vi gärna med kontaktuppgifter. 

 
Utbildningsleverantör 

Advantum Kompetens 

 
 

 

”Projektets mål är att bistå med verktyg och kompetensutveckling 

Om-För-I digitalisering för att stärka konkurrenskraften hos 

deltagande verksamheter och dess anställda genom Effektiva och 

Flexibla lärformer” 
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