
Välkommen till praktisk träning för dig som idag verkar som ledare utan en 
direkt chefsroll. Utbildningen passar också utmärkt för dig som är ny som 
chef eller på väg i en ledar- eller specialistroll. Under handledning kommer 
du att växa i ditt personliga ledarskap såväl som förståelsen för hur du ska 
möta och samarbeta med andra, så att du som en god förebild kan bidra till 
ditt företags framtida utveckling.

Företagsakademins utvecklingsprogram  
”Att leda utan att vara chef ” erbjuder verktyg, kunskap och praktisk handledning så att varje 
deltagare kan utveckla sina personliga styrkor inom fyra viktiga områden. Fokus ligger på att: 

Dessutom arbetar deltagarna med egna uppgifter och situationer från den egna verksamheten. 

Utbildningsupplägg
Programmet består av fyra huvudmoduler som tillsammans omfattar 4,5 dagar. Till varje modul 
kopplas det sedan möjligheten att delta i fördjupningskurser så kallade Next step. Det exakta 
innehållet och omfattningen på dessa fördjupningskurser tas fram utifrån gruppens behov. 
Normalt är varje Next step 3 timmar.

Utbildning

Företagsakademin 3.0 bjuder  
in till utbildning och praktisk träning  
i Att leda utan att vara chef.

	 •		 Öka	deltagarnas	möjlighet	att	agera	som	förebilder	och	ledare,	genom	 
  att utveckla den egna ledarkraften och tilltron till den egna förmågan.

	 •		 Öka	deltagarnas	möjlighet	att	agera	som	förebilder	och	ledare,		
  genom att utveckla förmågan att förstå och påverka andra.

	 •		 Öka	deltagarnas	möjlighet	att	agera	som	förebilder	och	ledare,		
  genom att utveckla förmågan att tidigt upptäcka och agera vid  
  missförstånd och konflikter i din arbetsvardag.

	 •		 Öka	deltagarnas	möjlighet	att	knyta	tvärprofessionella	kontakter		
  och nå  affärsnytta och möjlighet till nya utvecklingstankar

Start augusti

Grundutbildning inom CSR
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29 augusti kl 08.30 – 16.30: Mitt personliga ledarskap
Varje deltagare skall känna trygghet i och ha insikt om följande frågeställningar.
	 •	Hur	ska	jag	utveckla	min	personliga	ledarkraft	för	att	svara	upp	mot	de	krav	som	 
  mitt nuvarande och/eller framtida chefskap ställer.
	 •	Vilket	ledarskap	kräver	framtidens	bolag	–	hur	ska	jag	förbereda	mig?
	 •	Hur	uppfattar	andra	mitt	personliga	ledarskap?	
	 •	Vad	är	kraften	och	styrkorna	i	mitt	personliga	ledarskap?	

12 september: 08.30 – 16.30: Att förstå och påverka andra  
Varje deltagare skall känna trygghet i och ha insikt om följande frågeställningar.
	 •	Förstår	jag	olika	gruppers	utvecklingsfaser,	samt	ser	jag	ledarens	olika	roller	 
	 	 och	påverkans	möjligheter?	
	 •	Har	jag	förmågan	att	ge	och	ta	feedback?
	 •	Har	jag	förmåga	att	effektivare	kunna	hantera	mångfald	och	genusperspektiv?

30 september: 08.30 – 16.30: Att hantera konflikter och missförstånd 
Varje deltagare skall känna trygghet i och ha insikt om följande frågeställningar.
	 •	Att	du	har	förståelse	för	hur	andra	uppfattar	dig	och	hur	du	själv	agera	i	 
  konflikt och motstånd - ditt så kallade konfliktförlopp.
	 •	Förståelse	för	vad	som	kännetecknar	en	konflikt,	hur	och	varför	konflikter	 
  uppstår, samt hur de kan hanteras.
	 •	Att	du	skall	ha	grundlagd	färdighet	och	känna	trygghet	i,	att	praktiskt	 
  kunna använda minst tre olika konflikthanteringsmetoder.

5 november kl 08.30 – 16.30: Att bygga nätverk
Varje deltagare skall möjlighet att reflektera över följande frågeställningar.
•		 Att	se	och	uppskatta	möjligheterna	i	den	egna	verksamheten.
•		 Att	få	konkreta	tips	och	reflektioner	över	egen	ledarsituation.
 
Antalet platser är begränsat. 

Kursledare: Bengt Myhrman, Affektor 
Vår kursledare Bengt Myhrman äger och driver bolaget Affektor. Bengt har dokumenterad stor 
erfarenhet av att genomföra liknande utbildningsprogram. Bengt har varit ansvarig utbildare och 
handledare	i	praktiskt	ledarskap	i	mer	än	25	år.	Han	har	en	bakgrund	som	Flygvapen	officer	och	
har sedan mer än 12 år arbetat med olika ledar och medarbetar utvecklings insatser inom bla IKEA- 
koncernen, olika stora och små bolag inom automotive samt olika tillverknings och tjänsteföretag.  
Bengt har arbetat med än 250 olika ledningsgrupper och ledningsskikt. http://www.affektor.se

Vad:   Att leda utan att vara chef

Datum: 29 augusti, 12 september, 30 september och 5 november

Var:   Företagsakademin 3.0, Lilla Nygatan 3 i Malmö

Anmälan: Klicka för att anmäla dig eller via www.foretagsakademin.org/utbildningar

Företagsakademin 3.0 är ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö Företags-

grupper och Malmö högskola. Vi finns till för företag som vill växa och stärka sin 

konkurrenskraft genom att förena affärsnytta med samhällsnytta, CSR. 

http://www.affektor.se
http://simplesignup.se/private_event/16313/6c93c15d13
www.foretagsakademin.org/utbildningar

