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(påbyggnad) 

 
 

 

 
 
Strategiskt Ledarskap är en praktisk utbildning 
för dig som har varit chef eller har haft en ledarroll 
en tid och känner att du vill fördjupa dina kunska-
er och utvecklas i din roll. Målet är att du som 
deltagare får fördjupade kunskaper kring 
ledarskapet som du kan omsätta direkt i din nya 
roll. Utbildningen innehåller mycket praktisk 
träning varvat med teori. 
 
Delaktighet och engagemang hos medarbetarna 
är en viktig faktor för företagets lönsamhet och 
överlevnad. Vad är det som skapar detta och hur 
kan du som ledare inspirera till ökad delaktighet, 
engagemang och ansvarstagande? 
 
Leda och genomföra förändringar är en väsentlig 
del av vardagen i många företag. Vi tittar på 
verktyg och former för att förändringsprocessen 
skall löpa så bra som möjligt. Vad kan du göra för 
att underlätta för medarbetarna och skapa 
förändringsberedskap? 
 
Normer, värderingar och företagskultur – vad 
är det som skall gälla på vår arbetsplats? Vilken 
roll spelar du som ledare och hur kan man arbeta 
med frågan? 
 
 
 
 

 
Mycket av vår vardag handlar om kommunikation; 
att sätta mål, att tydliggöra uppdrag och göra 
överenskommelser, delegera och följa upp 
resultat, ge feedback etc. Vi tränar även på detta 
och visar verktyg som går att använda direkt! 
.  
Målgrupp: 
Du som har varit chef/ledare en tid och som vill 
fördjupa dina kunskaper kring ledarskapets 
betydelse och din egen roll och förhållningssätt. 
 
Innehåll: 

 Att leda i förändring 

 Att sätta mål och följa upp 

 Att skapa delaktighet och ansvarstagande hos 
medarbetarna 

 Att ta tillvara kunskap 

 Gruppens utveckling och behov 

 Kommunikation och feedback 

 Konflikthantering 
 
Kurstillfällen 2013:  
9-10/4, Göteborg 
19-19/9, Malmö 
13-14/11, Stockholm 

 
 
 

  

För vidare information – välkommen att kontakta oss! 


