
Kursens innehåll



Om utbildningen

Det ingår

Tidplan

Plats

Framtidens Ledare utvecklar dig som chef så att er ledning och organisation 
står starka i expansion, förändring och omställning. Utbildningen är 
uppdelad i två år med två utbildningsblock per år och varvas med 
föreläsningar, handledning, grupparbeten, praktiska övningar och 
tillämpningar.

3 handledningstimmar per block och person
Litteratur, ca 1500 kr per block exkl. moms
Diplomerad efter utförd utbildning
Beteendekartläggning

ÅR 1:
Block 1: 19-21 januari,  11 mars, 22 april 2022
Block 2: 24-26 augusti, 30 september, 21 oktober 2022

ÅR 2:
Block 3: januari 2023 – maj 2023
Block 4: augusti 2023 – december 2023

3 dagar start i Linköping per block
2 dagars digitala möten per block



Våra utbildningsansvariga
Träffa vår dynamiska och spännande duo – Owe och Lennart - dina 

mentorer och coacher genom hela ledarskapsprogrammet. Tillsammans 
bidrar dem med ett djup, både i teorin och det praktiska.

Owe har många års erfarenhet av ledarskap både från 
universitetsvärlden och internationellt arbete. Genom detta 
har han samlat på sig värdefull kunskap om att vara ledare i 
en mångkulturell miljö. Owes teoretiska bakgrund finns inom 
områden som organisationsteori, organisationspsykologi, 
samt personal- och arbetslivsfrågor. Owe har tidigare både 
varit rektor och studierektor inom akademin. Hans stora 
intresse för Japan har fört honom till landet över 50 gånger.

Lennart har lång erfarenhet som ledare i olika befattningar 
både inom privat och offentlig sektor. Han har bland annat 
arbetat som HR-chef på Ericsson AB, linjechef på Region 
Gävleborg och som platschef på Elis AB. Lennart har sina 
främsta styrkor inom individ- och grupputveckling. Han har 
haft stor glädje av sin tid som officier inom Försvarsmakten 
både professionellt och ideellt. Hans brinnande intresse för 
hockey går sällan någon förbi.

PHD POL MAG / SENIORKONSULT ARBETSHÄLSA

VERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSCHEF / 
SENIORKONSULT ARBETSHÄLSA

Owe Anbäcken

Lennart Kinnvall

GÄSTFÖRELÄSARE

Du kommer att möta spännande föreläsare med stark framgång inom sina 
respektive områden. Du hittar mer information på LinkedIn och hemsidan.

www.arbetshalsa.se/utbildning/framtidens-ledare

Arbetshälsa i Sverige AB

https://www.arbetshalsa.se/utbildning/framtidens-ledare/
https://www.linkedin.com/company/arbetshalsa-i-sverige-ab


Praktiska ledarverktyg

Praktiska ledarverktyg

Ledarrollen
Ledarstilar
Destruktivt och framgångsrikt ledarskap
Trender i ledarskap
Att leda grupper
Situationsanpassat ledarskap
Kompetens & kapacitet

Personlig utveckling
Mina personliga perspektiv
Utvecklande Ledarskap
Effektiva team
Motivation

Kränkande särbehandling
konflikthantering
Utvecklingssamtal
Lönesamtal

Påverka Genom Språket®
Styra perspektiv
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Krisberedskap
Hantera medarbetare i kris
Svåra/viktiga samtal

Kursens innehåll

LedarskapBLOCK 1

Ledarens perspektivBLOCK 2



Strategiskt ledarskapBLOCK 3

Ledarskap och förändringBLOCK 4

Praktiska ledarverktyg

Praktiska ledarverktyg

Vision, mål och strategi
Strategisk utveckling och planering
Styrningsmodeller
Policys
Ledningsgruppens funktion och arbetssätt
Ekonomiska begrepp och styrmodeller
Att upprätta en verksamhets- och affärsplan
Modeller för utvärdering
Strategisk analys och resultat

Förändring i företag och organisationer
Framgångsrikt förändringsarbete
Motstånd mot förändring
Känslors betydelse 
Organisationsutveckling
Förändringsledning

Indirekt ledarskap
Perspektivväxlingens sprängkraft
Organisationskultur
Ledarens roll i att skapa kultur

Perspektiv på förändring
Utvärderingsmodeller
Bygga ledningsteam



Frågor?
Kontakta oss!

peter.norburg@arbetshalsa.se
010–33 190 31

ÄGARE / GRUNDARE ARBETSHÄLSA

Peter Norburg




