
UTVECKLAS I DITT LEDARSKAP 
Den här utbildningen vänder sig till dig som varit ledare en tid och som vill ha fler verktyg för att kunna 
genomföra det du vill i ditt ledarskap. Utbildningen hjälper dig att effektivt ta tillvara hela din kapacitet som 
ledare och tydliggöra dina starka sidor. 
Resultatet blir att du kan leda verksamheten effektivt och flexibelt samtidigt som du skapar engagemang 
och tillit bland dina medarbetare. Välkommen!

CERTIFIERAD LEDARE
Fördjupningsutbildning för ledaren

IMPONERAD
“Mycket välplanerad, tydlig och bra reflektioner 
till praktiska exempel. Imponerad av den varma, 
tydliga och sakliga retoriken. Livsinsikt, med 
tydlig koppling till företagsamhet.”

 Martin Bovellán, projekt- och konstruktionschef,  
 Dellner Dampers AB

“

• Ledarrollen - ramar, förväntningar och värdegrunder

• Proaktivt ledarskap - möt behov och krav i förväg

• Hitta din unika och personliga ledarstil

• Så får du högpresterande och nöjda medarbetare

• Effektivisera ditt ledarskap - frigör tid

• Chefskap kontra ledarskap - balans makt/ledning

• Neuroledarskap - att leda på hjärnans villkor

• Handlingsplan - planera din utveckling

• Certifiering

UR INNEHÅLLET:

Så skapar 
du ett modigt 

 ledarskap  
i världsklass!
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MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat 
som ledare en tid.
Du vill få fler ledningsverktyg så att du fullt ut 
kan nyttja din kapacitet som ledare.
Du vill få redskap som hjälper dig i din vardag som 
ledare och som gör det enklare att möta behoven 
från medarbetare och organisation, utan att göra 
avkall på din egen utveckling.
Du vill tydliggöra dina starka och svaga sidor 
och utarbeta en handlingsplan för ditt framtida 
ledarskap.
Välkommen!

UTBILDNINGENS MÅL
Målet är att ge dig praktiska redskap som utvecklar 
både ditt ledarskap och de egenskaper hos dig som 
gör dig till en ledare. 
Du lär dig bl a om:
• Din uppgift som ledare - ramar som styr
• Proaktivt ledarskap - att möta behovi förväg
• Dina värdegrunder, behov och drivkrafter
• Så leder du din grupp framgångsrikt
• Jobba smartare som ledare - spar tid
• Chefskap och ledarskap - att balansera mellan  
 makt och ledning
• Planera din framtid som ledare 

CERTIFIERING
Sista utbildningsdagen är det certifiering. 
Det krävs inget prov för att bli certifierad, men det 
förväntas av dig att du är aktiv under utbildningen 
och delaktig i utbildningsledarens avstämningar.
Malin Trossing, som är en erkänd utbildnings- 
ledare inom ledarskapsområdet, borgar för att 
dina kunskaper når upp till önskad nivå.

UTBILDNINGSLEDARE
Malin Trossing, Dare to Lead
Malin är föreläsare, författare och ledarskapsexpert. Hon har gedigen egen erfarenhet som ledare i 
både stora och små företag och har kommit i kontakt med många olika företagskulturer och branscher. 
Malin driver i dag företaget Dare to lead där hon inspirerar och tränar ledare och organisationer i 
effektivt och modigt ledarskap. 
Hon är mycket efterfrågad och har medverkat i TV4:s program Nyhetsmorgon som ledarskapsexpert.
Malin är mycket omtyckt som föreläsare och får alltid fina betyg. En tidigare deltagare säger t ex:  
”En sympatisk och mycket bra ledare med mycket erfarenhet. Tiden sprang iväg. Jättebra!”  
Moa Gehlin, chef, Förskolan Gläntan

För dig som vill: 
 √  fortsätta utveckla ledarskapet

 √ skapa team som presterar på topp
 √ jobba smartare - men inte snabbare
 √ utforma en personlig handlingplan

 √ få ett certifikat i ledarskap



DITT PERSONLIGA LEDARSKAP
LEDARROLLEN - MIN UPPGIFT SOM LEDARE
• Ledarskap – en egen profession
• Ramar och förväntningar
• Reaktivt vs proaktivt ledarskap
• Skapa tydlighet och förutsägbarhet
• Värdegrunder

HITTA DIN UNIKA OCH PERSONLIGA LEDARSTIL
• Vem är jag i mitt ledarskap och varför?
• Mina behov och drivkrafter
• Mod och ledarskap - Våga vara ledare!
• Flockbeteende
• Chef, inte kompis

LEDAREN OCH MEDARBETARNA
ATT LEDA FRAMGÅNGSRIKA GRUPPER
• Gruppdynamik
• Alla personligheter behövs
• Grundläggande behov hos medarbetaren
• Effektiv kommunikation
• Ledarskap är kommunikation

HÖGPRESTERANDE OCH NÖJDA MEDARBETARE
• Faktorer som påverkar våra möjligheter att prestera
• Ge och få feedback, feedbacktrappan
• JAG-budskapet
• Dramamodellen - att stötta istället för att hjälpa
• Perspektivmodellen

VIDAREUTVECKLING AV LEDARSKAPET
EFFEKTIVISERA DITT LEDARSKAP - FRIGÖR TID
• Jobba smartare - inte snabbare
• Beslutsfattande och styrning som gör att du hinner mer
• Så vågar du prioritera och ifrågasätta
• Ta tag i problem och konflikter som stjäl tid
• Måste du göra allt själv? Att våga låta andra växa

CHEFSKAP KONTRA LEDARSKAP
• Inte bara ledare utan också chef
• Din formella position
• Balansakten mellan makt och ledning
• Resultatkrav 
• Chefsåret

NEUROLEDARSKAP
• Led bättre genom att förstå hur hjärnan fungerar
• SCARF-modellen - checklista för att minimera  
 rädslor och stress i din grupp
• Mål- och förändringsarbete på hjärnans villkor

DIN PERSONLIGA HANDLINGSPLAN
DITT FRAMTIDA LEDARSKAP
• Vad behöver du utveckla vidare i ditt ledarskap?
• Planera din utveckling 
• Utforma en konkret handlingsplan

CERTIFIERING OCH UPPSUMMERING

TIDER DAG 1
09.15  Registrering, kaffe & smörgås
09.30 Utbildningen inleds
12.30 Lunch
14.30 Eftermiddagsfika
16.30 Dag 1 är avslutad

TIDER DAG 2
09.00 Dag 2 inleds
10.00 Förmiddagsfika
12.00 Lunch
14.40 Eftermiddagsfika
16.00  Utbildningen är avslutad

PROGRAM - CERTIFIERAD LEDARE
DAG 1 DAG 2

INTRESSANTA VERKTYG
“Intressanta verktyg att ta med sig i det 
vardagliga ledarskapet. Mycket bra grupp 
med individer från helt olika branscher. 
Skapade en bra dynamik.”

Pär Gustafsson, Set designer, AJ Produkter

“



• Ledarrollen - ramar, förväntningar och värdegrunder
• Proaktivt ledarskap - möt behov och krav i förväg
• Effektivisera ditt ledarskap - frigör tid
• Chefskap kontra ledarskap - balans makt/ledning
• Handlingsplan - planera din utveckling
• Certifiering

VERKTYG FÖR ETT AKTIVT LEDARSKAP
Utbildningen ger dig ledningsverktyg så att du fullt ut kan nyttja din 
kapacitet som ledare. Du tydliggör dina starka och svaga sidor och 
får redskap som gör att verksamheten kan bedrivas såväl effektivt 
och flexibelt som sporrande och motiverande:

CERTIFIERAD LEDARE
Fördjupningsutbildning för ledaren

“ KUNNIG FÖRELÄSARE
“Mycket engagerande och kunnig föreläsare 
som får med teorier, praktik och psykologi 
inom ledarskap på ett mycket bra sätt.”

 Mathias Lepik, säljchef, Brabyggare  
Sverige AB

DELTAGARAVGIFT PER PERSON EXKL MOMS
Deltagaravgiften är 12.480 kr exkl moms inkl fika, lunch och 
dokumentation.
Utbildningen erbjuds endast som klassrumsutbildning.

PLATS OCH LOKAL
Utbildningen kommer att hållas centralt i Stockholm. Lokal med-
delas alla deltagare ca 2 veckor före utbildningsstart. 
I kallelsen till utbildningen får du förslag till hotell i närheten av 
lokalen.

3 ENKLA SÄTT ATT BOKA
hjartum.se  | info@hjartum.se  |  08-660 21 60

BOKNINGSVILLKOR
Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas 
till en kollega. 
Avbokning
- Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften.
- Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.
För fullständiga bokningsvillkor, vänligen se vår hemsida.

Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08–660 21 60 | info@hjartum.se

Klassrumsutbildning i Stockholm
9-10 mars 2023

VÅRT UTBUD AV UTBILDNINGAR - LÄS MER PÅ HJARTUM.SE

LEDARSKAPSUTBILDNING
Arbetsledarutbildning
Att leda utan att vara chef 
Att leda utan att vara chef - steg 2
Certifierad ledare
Chefens samtal
Ny som chef 
Ny som chef - steg 2
Ny som projektledare
Utbildning i agil projektledning

Ett bra alternativ när ni är flera som har behov 
av uppdaterade kunskaper och ny kompetens.
Kontakta oss för offert på info@hjartum.se.

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING

KUNDBEMÖTANDE & SERVICE
Att ge service via mejl & chatt
Besvärliga kunder
Kundservice i världsklass

EKONOMI & ADMINISTRATION
Administrationsdagarna
Bokslutsarbete och deklaration
Ekonomi för chefer
Ekonomi för icke-ekonomer
Lönedagarna
Stiftelsekurs


