
Ledarskapsutbildning 
Sundsvall 
2-3 september 
7-8 oktober   
4-5 november 

Visionärt  
affärsledarskap 

Ledarskapet ska leda till att affär och verksamhet lyfter till nästa steg.  För att lyckas med 
detta krävs ett samspel mellan strategi, affärs- och verksamhetsutveckling, 
ledarskapsutveckling och individutveckling, ett samspel mellan det ”hårda” och ”mjuka”.  
Med strukturerade affärsprocesser och värderingar i grunden ges tid och möjlighet till 
kreativitet som skapar de avgörande vinnande initiativen. Detta handlar om att bädda och 
jobba för framgång och skapa en verksamhet som fungerar effektivt och ger handlingskraft, 
”Operation Excellence”.  
 
Ledarskapet ska göra verksamheten förberedd på de ständiga förändringar som är 
nödvändiga för att förbättra verksamheten. Om ledaren lyckats ska verksamheten själv vara 
på väg in i förändringen eller stå beredd och vänta när förändringen kommer, vilket ger en 
positiv inställning hos medarbetarna. Förändringar innebär oftast stora möjligheter för den 
som är förberedd och mentalt inställd på denna.  
 
Pro&Pro AB genomför för första gången utbildningen Visionärt affärsledarskap  i Sundsvall.  
I vår dialog med kunder och partners har flera pekat på behovet av verktyg och tankesätt 
för erfarna ledare att ta sitt ledarskap till nästa nivå och därmed kunna skapa mer 
framgång i affär och verksamhet.  
 
Varför ska du gå denna utbildning? 
• Du får lära dig att i ditt ledarskap jobba med  vision, mål och 

strategi, dvs strategiskt och visionärt arbete. Kunskap om verktyg 
för strategisk analys samt omvärlds- och konkurrensanalys. 

• Ges möjlighet göra Extended DISC personanalys som ökar din 
kunskap om dig själv i relation till andra och hur du som ledare 
kan använda detta i ditt ledarskap..  

• Få insikt om utvecklande ledarskap i relation till individens och 
gruppens utveckling 

• Lära dig en systematisk process  för att komma ”rätt”: Strategi, 
fokus, kommunikation, värderingar, kompetensutveckling och 
rekrytering, ”Operation Excellence” 

• Erhåller tankar och verktyg för att systematisk skapa en process 
för att sätta mål, förväntan och uppföljning utifrån vision, strategi 
och övergripande mål. 

• Kunskap om strategisk kompetensutveckling och rekrytering 
kopplat till affär och verksamhets ambitioner. 

• Du får perspektiv på hur  du inspirerar´, motivera och belönar. 

Programavgift:  
24 000 SEK exklusive moms 
Lunch och fika ingår  
Plats: Sundsvall 
Kursen ges som tre block om 
två dagar:  Datum:  
• 2 -3 september 
• 7 - 8 oktober 
• 4 - 5 november 
Tid: 08.30 -  16.30.  
Block 3 genomförs som 
internat med tillkommande 
kostnad för log. 



 
 

För ytterligare information kontakta Tommy Ytterström, 
Anmälan:  Skriftlig sker senast 30 juni till Tommy Ytterström eller på www.proandpro.se 

• Kunskap om mig själv i relation till 
andra 
• DISC analys och hur använda 

resultatet 

Dag 1 
• Strategisk process och hierarki 
• Skapa vision, mål, affärsidé  
• Strategisk analys och verktyg 

Dag 2 

Det pedagogiska upplägget bygger på en mix av teorier, samtal, reflektion samt praktiska 
övningar. Genom att utbildningen är öppen för deltagare från olika företag och branscher 
vilket ges möjlighet till att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter. 
 
I utbildningen ingår också att genomföra en projektuppgift där den egna verksamheten 
involveras liksom utbildningsgruppen för perspektivbrytning och samtal. 
Deltagarna får en verktygslåda och metoder som gör det lätt att i det egna företaget föra 
vidare de kunskaper som de fått i programmet. 
Respektive modul kan också offereras separat. 
 
Innehåll: Block 1 

• Genomföra omvärlds- och 
konkurrensanalys 
• Drivkraft genom värderingar och 

kultur  

Dag 1 
• Tydlig och inspirerande kommunikation 
• Framgång genom dialog och nyfikenhet 
• Kompetensutveckling och rekrytering i 

affärs- och individperspektiv 

Dag 2 

Block 2 

• Inspirera,  motivera och belöna 
• Individuell målprocess kopplat till 

strategi och övergripande mål 
• Uppföljning och analys 

Dag 1 
• Process för ”Operation Excellence” 
• Engagerande och tydlig beslutsprocess 

samt ledningsgruppsarbete  
• Redovisning av projektarbete 

Dag 2 

Block 3 
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