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MÅLSTYRNING för LEDARE        1 dag

  

En tydlig målbild ger en snabbare väg framåt. Som ledare får du bättre förutsättningar att  

lyckas i ditt ledarskap om aktiv målstyrning är en del av din verktygslåda. 

Vi tränar praktiskt och casebaserat på att bryta ned och formulera tydliga mål och målbilder – på grupp 

och individnivå. Att därtill hitta rätt nivå på hur utmanande målen är, att se att målen samverkar och 

inte motverkar och att ha tydliga rapport- och uppföljningsvägar är A och O.  

Stegvis och strukturerat arbetar vi igenom hela kedjan från att bryta ned vision och strategier, se or-

sakssamband och motverkande målbilder och hitta tydligheten i formuleringar och KPIer. 

 

Innehåll under dagen: Utbildningens mål: 

• Konsten att målformulera – att skapa kopp-

lingar mellan delmål, övergripande mål och vis-

ion 

• Målstyrningsteori 

• Mål på flera nivåer 

• Gruppens och individens mål 

• Att få mål att samverka och inte motverka 

• Uppföljning och återkoppling 

• Analys, mätning 

• Korrigering av kursen –  

att sätta samman delarna 

• KPIer och tydliga indikatorer  

 

Att få kunskaper och metoder för att arbeta med  

tydliga mål och målstyrning i ledarrollen. 

 

Målgrupp: 

Chefer och ledare med resultatansvar  

Förkunskaper: 

Inga direkta förkunskaper krävs. Utbildningen är case-

baserad och i workshopformat. Medtag egna strategi-

dokument att jobba med. 

Utbildare: 

Våra utbildare har själva arbetat i ledande ställningar i 

olika företag/organisationer och är specialister inom 

sina områden. De har gedigen praktisk och teoretisk 

bakgrund i ämnet och har erfarenhet av många olika 

typer av organisationer och grupper.     
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Arbetssätt och pedagogiskt upplägg 

Utbildningen genomförs i en mindre grupp om max 12 personer. Utbildningen är casebaserad och 

gruppövningar varvas med summerande faktapass, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du tar med egna 

strategidokument att jobba med under utbildningen och får hjälp med att bryta ned och formulera egna 

mål.  

Diskussionspassen ger praktiska exempel från både utbildaren och andra deltagares vardag och du 

har möjlighet att få en vardagsnära koppling till de teorier som gås igenom.   

En kursdokumentation ingår i utbildningen där du har en kort sammanfattning av fakta och teorier som 

gås igenom. Dokumentationen innehåller även ett antal praktiska checklistor och verktyg för målstyr-

ning.  

Utbildningen innehåller en förberedande uppgift där du ombeds svara på ett antal frågor kring ämnet.  

I utbildningen ingår Lärkartan® ett pedagogiskt och praktiskt verktyg där du summerar modeller och 

teorier till en enda bild. Lärkartan® är vårt verktyg för att både stärka lärandet och att göra kunskapen 

praktiskt tillämpbar i vardagen.  

 

 

 

 

 

Fakta och grundteori 

Vi använder oss av vedertagna teorier och forskning kring mål och målstyrning. Vi använder Balanced 

Scorecard som modell för att målsätta en verksamhets olika perspektiv och använder modellen 

SMARTA mål för målformulering.  Vi tittar även på mål utifrån LEAN och dagens moderna arbetsmiljö 

som kan vara både projektbaserad och på distans likväl som i mer eller mindre fasta organisationsfor-

mer. 
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Maximera ditt lärande 
Maximera lärandet™ är vår unika metod som möjliggör en högre grad av lärande. Det i sin tur säker-

ställer att utbildningen blir en långsiktig investering, för medarbetare och chef såväl som för beställare. 

 

Så får vi utbildning att fungera: 

 

FÖRE 

Förberedelser 

Innan utbildningen får du inloggningsuppgifter till vår Lärportal™ (webbaserad) som är en del av din 

utbildning och hjälper dig få ut mesta möjliga av ditt lärande. Här svarar du på deltagarenkäten, gör för-

beredande uppgifter förbereder dig med både kursmaterial (elektroniskt) och e-learning.  

UNDER 

Aktiv pedagogik 

Vi håller hög grad av aktivitet på våra utbildningar där praktiska övningar och deltagarnas egen aktivitet 

är i fokus. Vi har max 12 deltagare på denna utbildning. 

Lärkartor® 

I tillägg till övrigt utbildningsmaterial – har vi utvecklat Lärkartor® som följer hjärnans sätt att lära. Du 

får all kunskap sammafattad på en enda sida. 

Personlig handlingsplan 

Du jobbar aktivt med ”Maximera lärandet ™ -Personlig handlingsplan” under utbildningen där du for-

mulerar dina mål och skapar din egen aktivitetsplan. På det sättet får du med tydliga lärpunkter och re-

flektioner vilka hjälper dig förverkliga dina nya kunskaper på hemmaplan.  

 

EFTER 

Säkerställ effekt och resultat 

I Lärportalen™ har du möjlighet att bygga på med kunskap och få tips och råd om vidare läsning, film-

klipp och fakta. Lärportalen™ har du tillgång till i tre månader efter din utbildning. Här finner du bland 

annat efterenkäten som ger dig ett tydligt resultat över din utveckling samt ditt intyg och bonusmaterial i 

form av filmklipp, artiklar och länkar.  

Du har även tillgång till vår virtuella coach Fredde i mobilen som stöttar under tre veckor efter utbild-

ningen så du tar hand om kunskapen och sätter den i verket.  

Support 

En timmes gratis support - inom sex månader från avslutad utbildning - ingår i alla öppna utbildningar. 

Du kan ringa eller maila till oss med frågor och tankar kring din fortsatta utveckling i ämnet. 
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Utbildningsfakta 

 

Antal dagar  1 dag dagtid mellan 09.00-17.00 

Max antal deltagare: Max 12 deltagare per grupp 

Pris: 8.900 SEK exkl. moms 

Vad ingår i priset? Kursdokumentation – elektronisk och utdelningsmaterial  

Lärkarta och verktygslåda för målstyrning  

E-learning – Målstyrning – 1 timme  

Personlig handlingsplan - Maximera lärandet 

Lärstilstest 

Lunch, kaffe, fikabröd, godis, frukt 

En timmes fri support kopplat till utbildningen inom sex månader 

Datum: För aktuella datum: www.advantumkompetens.se  

 

Vill du veta mer?  

Vill du veta mer om utbildningen Målstyrning för ledare eller Advantum Kompetens övriga utbildnings-

program kan du ringa oss på 08-410 40 650 eller gå in på vår hemsida www.advantumkompetens.se  

  

Huvudkontor (Stockholm): 

Karlavägen 108 

115 26 Stockholm 

Tel: 08-410 40 650 

Göteborgskontoret: 

Teatergatan 19 

411 35 Göteborg 

Tel: 031-761 92 20 

Malmökontoret: 

Media Evolution City 

Stora varvsgatan 6a 

211 19 Malmö 

Tel: 040-630 24 20 

   

 

 

 

 

 


