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Spräng gränser för att ta nästa steg i din utveckling! 

Fortsätt träna! 
Motiverande Ledarskap II är ett fortsättningsprogram i första hand för dig som redan gått 
grundprogrammet Motiverande Ledarskap I, där du fick möjligheten att träna dig i att behärska och styra 
både dig själv, teamet och verksamheten. 

I grundprogrammet arbetade du dig igenom en process som syftade till att ge dig kunskap om var du är 
och göra det lättare för dig att nå mål. 

Motiverande Ledarskap II hjälper ledare på alla nivåer att ytterligare spränga gränser och övervinna 
hinder. Motiverande Ledarskap II handlar i hög grad om att pröva sig fram, reflektera, göra saker, 
ifrågasätta, följa upp och utvärdera. Skillnaden mellan vårt första program och detta träningsprogram är 
att vi går lite djupare in på vissa områden och du får också ett ännu mer skräddarsytt upplägg genom de 
tillval du kommer att göra tillsammans med din ledarutvecklare. 

Motiverande Ledarskap II - Upplägg 

Möte 1-4 

Motiverande Ledarskap II är uppdelat i två delar. Den första delen består av kapitel 1-8. Här kommer du 
bl.a. att få kunskap och insikt om följande: 

§ leda sig själv 

§ leda andra 

§ leda andra chefer 

§ kommunikation 

§ värderingar och företagskultur 

§ verkställa och leverera 

§ kundfokus och varumärket 

Möte 5-8 

Den andra delen består av ett antal områden som du tillsammans med din ledarutvecklare väljer ut för 
att fokusera på närmaste tiden. På det sättet blir Motiverande Ledarskap II om möjligt ännu mer 
skräddarsytt efter dina behov. 

Tillvalsmoduler som omfattar 2 möten 

§ Rekrytera, utveckla, behålla och avveckla 

§ Effektiv Förhandling 

§ Personlig försäljning 
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Tillvalsmoduler som omfattar 1 möte 

§ Key Account Management 

§ Organisationsutveckling 

§ Strategiskt ledarskap 

§ Projektledning 

Tillval inkluderande 2 timmars genomgång 

§ Harrison Assessments analys (2 rapporter)  

Programmet utgår från det viktigaste för DIG och organisationen just nu – det skapar 
resultat! 
§ Du får en egen Personlig tränare. En resurs som under korta men effektiva coachingmöten guidar 

dig och fungerar som bollplank 
§ Det längre tidsperspektivet 6-10 mån möjliggör att nå det arbetssätt sätt ni föredrar 
§ Du får ett gediget material både i pärm och digitalt med insikter och handlingsplan 
§ Till varje möte får du titta på ett högkvalitativt föredrag som ger ytterligare en dimension 

 

 

Motiverande Ledarskap II fokuserar på utvecklingen av attityder, ett mer Målinriktat beteende och 
att utveckla dina Ledaregenskaper till ytterligare en nivå samtidigt som du finslipar din balans i livet.  

Målen är av tre olika slag: 
§ Organisatoriska mål 
§ Personliga mål för att utvecklas som ledare och förbättra den personliga effektiviteten 
§ Mål för balansen mellan arbete och privatliv  

 


