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En egen plattform för effektivt ledarskap.



PROGRAMMETS GENOMFÖRANDE
Under hela programmet och dess mellanliggande steg har du 
tillgång till handledare som följer din utveckling och hjälper dig 
att uppnå dina mål. Utgångspunkterna för coachingsamtalen är 
det som har gåtts igenom och arbetats med under träffarna; din 
personlighet, din ledarstil samt din kommunikation.

De upplevelsebaserade övningarna ger dig egen erfarenhet av 
olika typer av ledarskapssituationer och utgör ett viktigt komple
ment till de intellektuella analyser och teorier som presenteras i 
utbildningen.

Vid sidan av träffarna är det viktigt att du tar dig tid att reflektera 
över det du lär dig och upplever under programmet. Reflektion är 
ett nyckelord och dina personliga reflektioner utgör grunden för 
både gruppdiskussioner och din personliga handlingsplan.

UTVECKLA EN EGEN PLATTFORM FÖR  
EFFEKTIVT LEDARSKAP
Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. 
Genom IHM Personligt Ledarskap utvecklar du en egen plattform 
för effektivt ledarskap som utgår från dina personliga förutsättningar 
och möter medarbetarnas och organisationens krav.

Programmet fokuserar på de huvudområden som måste behärskas 
av den som vill utöva ett välbalanserat och effektivt ledarskap. 
Genom övningar får du chansen att pröva, reflektera över och  
diskutera olika problemlösningar, och du har tillgång till hand
ledare som följer din utveckling.
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JAGET — ATT LEDA SIG SJÄLV INNAN MAN  
LEDER ANDRA
Man kan inte leda någon annan förrän man kan leda sig själv. 
Självinsikt är en av de grundläggande förutsättningarna för att 
bli en effektiv ledare.

Genom att bli klar över vem du själv är och hur andra uppfattar 
dig, ökar sannolikheten för att dina ord och handlingar leder till 
avsett resultat.

Vi jobbar med väletablerade verktyg för att öka insikten om 
styrkor och utvecklingsområden i personlighetsprofilen.

MEDARBETAREN — ATT FÅ ANDRA ATT VÄXA GENOM 
FLEXIBELT AGERANDE
Vi sätter medarbetaren i centrum och arbetar utifrån modellen 
för Situationsanpassat Ledarskap. Hur du ska leda beror på 
behov, förmåga och vilja.

Som ledare behöver du kunna vara flexibel i ditt ledarskap och 
anpassa dina ledarbeteenden. Du genomgår en 360 graders 
analys för att öka din medvetenhet om upplevt ledarbeteende 
i nuläget.

GRUPPEN — KOMMUNICERA OCH DELEGERA TILL 
INDIVID OCH GRUPP
För att leda och utveckla medarbetare måste du kunna kom
municera och behärska utmanande kommunikationssituationer. 
Att använda olika stilar och påverka med sin kommunikation är 
centralt inom ledarskapet.

Här får du möjlighet att utveckla din kommunikativa förmåga, 
ge och ta emot feedback, lyssna aktivt och att använda coach
ande kommunikation. Under detta block lär du dig också vad 
som karaktäriserar väl fungerande grupper. Vi belyser grupp
utveckling i teori och provar i praktiken. 

VERKLIGHETEN - ATT FÅ DET ATT FUNGERA  
I PRAKTIKEN
I din roll som ledare ställs höga krav på både personlig och 
affärsmässig kompetens. I det här momentet sätts du i olika 
situationer där du förväntas driva ett välbalanserat ledarskap.

Det sista momentet fördjupar också dina kunskaper i hur man 
involverar, engagerar och motiverar medarbetare och arbets
grupper för att skapa bättre förutsättningar att nå uppsatta mål.

PERSONLIG LEDARUTVECKLINGSPLAN — PLP
Under programmet reflekterar du ständigt över de insikter och 
lärdomar som du får. Vad innebär de för dig och ditt framtida 
ledarskap?

Din PLP ligger till grund för hur du går vidare med förändrings 
och utvecklingsprocesser som ledare i din organisation.



RESULTAT EFTER PROGRAMMET

Programmet fokuserar på de huvudområden som måste  

behärskas av den som vill utöva ett välbalanserat och  

effektivt ledarskap.

Flera moment utgörs av övningar, där du får chansen att  

pröva, reflektera över och diskutera olika problemlösningar. 

Under hela programmet har du tillgång till handledare  

som följer din utveckling. 

DU UTVECKLAR DIN FÖRMÅGA ATT:

  Leda dig själv genom ökad självinsikt, tydlighet  

och handlingskraft.

  Leda dina medarbetare utifrån deras behov  

och förutsättningar.

  Använda ett Situationsanpassat Ledarskap för  

ökad effektivitet.

  Använda arbetssätt för utveckling och måltyrning  

av medarbetare för större arbetstillfredsställelse.

  Kommunicera tydligt och inse dialogens kraft.

  Ge effektiv feedback på rätt sätt.

  Förstå och hantera de organisatoriska förututsättningarna  

för ledarskapet.

  Skapa förståelse, engagemang och motivation för  

kontinuerlig utveckling.

”UTVECKLA DITT  
LEDARSKAP GENOM ÖKAD 

SJÄLVINSIKT, TYDLIGHET  
OCH HANDLINGSKRAFT.”

Vi reserverar oss för förändringar i utbildningsinnehållet.



HUVUDDELAR I PROGRAMMET:

  Jaget — att leda sig själv innan man leder andra.

  Medarbetaren — att få andra att växa genom  

flexibelt ledaragerande.

  Gruppen — kommunicera och delegera till  

individ och grupp.

  Verkligheten — att få det att fungera i praktiken.

  PLP — Personlig Ledarutvecklings Plan.

”ATT GE DIG STÖD I ATT  
TILLÄMPA NYA KUNSKAPER

I DIN VERKSAMHET ÄR  
IHMS STYRKA.”



”YOUR SUCCESS IN LIFE ISN’T  
BASED ON YOUR ABILITY TO  
SIMPLY CHANGE. IT IS BASED  

ON YOUR ABILITY TO CHANGE  
FASTER THAN YOUR COMPETITION,  

CUSTOMERS AND BUSINESS”

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


