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Att leda genom andra chefer.



STRATEGISKT 
LEDARSKAP



FÅR DU UT DINA BUDSKAP I ORGANISATIONEN?
Att leda genom andra chefer handlar om att föra ut mål, visioner 
och värderingar i organisationen via underställda chefer. Att 
kunna kommunicera via andra chefer kräver att du utvecklar helt 
andra förmågor än de som behövs för att leda på operativ eller 
taktisk nivå.

Det ställer stora krav på helhetstänk och attkunna delegera på ett 
sätt som skapar tillit. Du måste i ena stunden kunna fatta snabba 
beslut här och nu och i nästa långsiktiga och strategiska beslut.

IHM Strategisk Ledning ger förståelse för det strategiska och 
indirekta ledarskapets betydelse. Programmet ger verktyg för hur 
du som strategisk ledare kan påverka organisationen och nå ut 
med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos 
medarbete och mellanchefer.

KAN DU FÅ UT MER AV DINA UNDERSTÄLLDA CHEFER?
Som VD eller ledare på strategisk nivå måste du utveckla en stark 
tillit i organisationen, och få tillgång till verktyg och metoder som 
hjälper dig planera och strukturera så att du kan ligga steget 
före. Tydliga direktiv och klargjorda förväntningar bidrar också 
till framgången, samt att säkerställa en hög grad av delaktighet i 
beslutsfattandet.

En annan framgångsfaktor är att omge dig med högpresterande 
och kompetenta chefer som kompletterar varandra och bildar ett 
högeffektivt lag. Under programmet får du tillgång till en metod 
som hjälper dig att rekrytera och utveckla chefer som bidrar till 
organisationens lönsamhet. Du får också kunskaper och verktyg 
som hjälper dig att utveckla en samspelt och affärsfokuserad 
ledningsgrupp.

ATT LEDA OCH STYRA EN VERKSAMHET BLIR ALLTMER 
KOMPLEXT OCH OFÖRUTSÄGBART
Framgångsrika ledare på högre strategisk nivå bygger en orga-
nisation med stark tillit där alla, både chefer och medarbetare tar 
fullt ansvar och bidrar till utveckling av verksamheten. 

IHM Strategisk Ledning ger dig kunskap om vad det innebär att 
vara chef på olika hierarkiska nivåer, hur du leder genom att vara 
förebild och styr med hjälp av en tydlig värdegrund.

Programmet har ett tydligt fokus på att finslipa din affärsförmåga 
med utgångspunkt i dina styrkor och din ledarerfarenhet. 

Du får konkreta verktyg och metoder som stärker din förmåga 
att leda och styra en organisation i en omvärld som blir allt mer 
gränslös och oförutsägbar, samt att initiera och genomföra strate-
giska förändringsprojekt som leder till önskat resultat.



RESULTAT EFTER PROGRAMMET

  Ökad förmåga att analysera och medvetet utveckla din 

strategiska ledarförmåga.

  Ökad förståelse för hur du bidrar till ett effektivt och 

samspelt ledningsgruppsarbete.

  Ett nätverk av ledare på samma organisatoriska nivå.

  Kunskap om hur du leder på olika organisatoriska nivåer.

  Förståelse för hur olika ledarstrategier påverkar  

organisationens prestationsförmåga.

  Kunna initiera och leda förändringar på strategisk nivå.

  En strategisk utvecklingsplan i syfte att utveckla  

verksamhets affärsförmåga.

  Ett affärsfokuserat förhållningssätt med självgående 

chefer och medarbetare.

  Effektivare beslutsfattande.

”FÖR DIN OMGIVNING ÄR  
BILDEN AV DIG SOM STRATEGISK 

LEDARE MER VERKLIG ÄN  
VERKLIGHETEN SÅSOM DU  

SJÄLV UPPLEVER DEN.”

Vi reserverar oss för förändringar i utbildningsinnehållet.



HUVUDDELAR I PROGRAMMET:

  Forskningsteorier om högpresterande organisationer 

och strategiskt ledarskap.

  Individuell feedback på det egna ledarskapet och den 

egna utvecklingspotentialen.

  Att utveckla dina strategiska ledarförmågor.

  Konkret träning, strategisk coaching och reflektion  

i mindre grupper.

  Direkt anpassning till och applicering i din verksamhet.

  Verktyg och metoder som ger resultat i affären.

  Stöd från din executive handledare och ditt lärteam.

  Att leda en strategisk förändring.

  Att utveckla en effektiv ledningsgrupp.

  Att rekrytera och utveckla högpresterande chefer.

  Byggstenar för en effektiv verksamhet.

  Djupanalys och handlingsplan som säkerställer din  

yrkesmässiga och personliga utveckling.



”FÖR DIN OMGIVNING ÄR BILDEN 
AV DIG SOM STRATEGISK LEDARE 
MER VERKLIG ÄN VERKLIGHETEN

SÅSOM DU SJÄLV UPPLEVER DEN.”

FAKTA

Programmet genomförs som ett öppet program.  

Innehållet kan även skräddarsys och utvecklas  

för företagsanpassat genomförande. 

PROGRAMSTARTER

se ihm.se/utbildningar 

OMFATTNING

8 dagar i fyra steg.

ANMÄLAN

Anmäl dig på ihm.se/utbildningar 

För priser samt betalningsvillkor se ihm.se 

VILL DU VETA MER?

Kom och få ett smakprov och känn på atmosfären på något  

av våra seminarier eller informationsmöten. 

Du kan också boka rådgivning för att diskutera dina eller  

dina medarbetares behov och de möjligheter en utbildning  

på IHM kan ge. 

Ring 0200-24 00 24 eller boka rådgivning på ihm.se


