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Många små och medelstora leverantörsföretag till fordonsindustrin 
befinner sig i en situation som kräver omställning, förändring och 
kompetensväxling för att hänga med i den utveckling som sker. 
Syftet med ledarskapsprogrammet är att erbjuda dig som chef eller 
ledare en unik möjlighet att stärka din kompetens inom strategiskt 
och konkurrensmässigt viktiga områden. De röda trådarna i 
programmet är:

Nätverkstråden - Deltagarna sätts in I grupper som behandlar 
olika frågor och möjliggör framtida nätverk mellan företgen.

Ledarskapstråden - Programmet behandlar olika aspekter på 
ledarskap.

Omvärldstråden - I programmet ingår externa gäster, relevanta 
för branschen, som beskriver olika aspekter på hur omvärden 
förändras.

För att kunna säkra västsvensk tillväxt inom framförallt 
fordonsindustrin finns det önskemål om att få fler företag i sektorn 
att långsiktigt arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. 
Detta för att säkerställa att den avgörande kompetensen finns och 
utvecklas i den regionala branschen. Utvecklingen ställer också krav 
på ett ledarskap anpassat till en värld som karaktäriseras av stor 
rörlighet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet (VUCA-värden).

Programmet består av ca 9 moduler, á 4 timmar samt 2–4 kortare 
uppföljningstillfällen om sammanlagt ca 4 timmar.

3 st. Utbildningsmoduler: Vid dessa tillfällen kommer du som 
deltagare att fördjupa dina kunskaper inom omställningsteknologier, 
nya affärsmodeller, förändrade leveranskrav som megatrenderna 
medför och koppla detta till ett effektivt och modernt ledarskap 
som kan utveckla och förändra din verksamhet på ett strategiskt 
konkurrenskraftigt sätt. Genom att hemuppgifter tillämpas 
och implementeras i ditt företag kommer ett effektiviserande 
förändringsarbete starta på den egna arbetsplatsen.

3 st. Nätverksmoduler: Här kommer du att få inspiration av andra 
företag och organisationer samt koppling till unik expertis och praktisk 
tillämpbar forskning. Dessa moment har vi lagt in för att du skall få ta 
del av andras kunskap, goda exempel och erfarenheter från liknande 
omställnings- och förbättringsinsatser, men också för att kunna utbyta 
erfarenheter med deltagarna i programmet och de externa experterna.

2 st. Inspirationsmoduler: Programmets fokus ligger på 
omvärldsanalys, de senaste trenderna inom relevanta områden och 
aktuella näringspolitiska inspel som kan beröra bolagens verksamheter 
och förutsättningar. 

1 st. Workshopsmodul: ARUBA, Strategisk Kompetensförsörjning 
genom modellen ARUBA – Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, 
Avveckla. Denna workshop genomförs av Business Region Göteborg, 
och är en del av Kompetensnavet. Varje deltagare får ta del av en grupp 
workshop.
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Göteborgsregionens Kompetensnav och 
Göteborg Management Institute presenterar:

Ledarskapsprogram för nyckelpersoner 
inom fordonsindustrin
Programomgång 2 - start 2 juni

Klicka här 
för att 

anmäla dig!

https://www.trippus.net/Ledarskapsprogram-fordon-start-maj-2022
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Modul 1: Megatrender

Inspirationsmodul: Megatrender inom 

fordonsindustrin
Modulen ger dig viktiga och relevanta kunskaper om de 
megatrender som finns i vår omvärld; AI, digitalisering, 
elektrifiering, mobilitet, självkörande fordon, hållbarhet och 
cirkulär ekonomi. Denna kunskap kommer också att tydligt 
kopplas till den ledarskapsutveckling som krävs inom bolagen 
för att kunna genomföra omställning och transformering 
inom de olika områdena. Vi kommer att visa hur kunskapen 
om megatrender kan omsättas praktiskt och kopplas till 
förändringsledning.

Utbildningsmodul: Ledarskapet i en VUCA-värld
Målet är att du ska utveckla ditt ledarskap med fokus på 
att kunna leda i förändring och tillämpa olika nödvändiga 
delar i lärandeprocessen, få kunskap om självledarskap 
och att leda i en VUCA-värld. Vi kommer att arbeta med 
personlighetsinventarium för att beskriva olika typer av 
ledarprofiler och tydligt koppla dessa till att kunna hantera 
utmaningar som uppkommer av de megatrender som 
fordonsindustrin nu befinner sig i.
Nätverksmodul: Att utveckla strategier för att 

möta fordonsindustrins megatrender 
Tillsammans i gruppen – och med inbjudna gäster –
fokuserar vi på att ta ansvar för att utveckla strategier för 
förändringsledning med delaktighet och engagemang och att 
anpassa verksamheten till omvärldens oberäknelighet. 

Utbildningsmoduler

Inspirationsmodul

Utbildningsmodul

Nätverksmodul

Modul 1: Megatrender Modul 2: Ledar- & medarbetarskap Modul 3: Nya affärslogiker
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"Framtiden är elektrisk – häng med!

Omställningen från förbränningsmotorer till elektrifierade fordon 
innebär att fordonsindustrin befinner sig i ett paradigmskifte. 
Ingenting är längre som förut. Det ställer stora krav på branschens 
underleverantörer att arbeta långsiktigt med sin egen strategiska 
kompetensförsörjning. 

Tillgången på rätt kompetens i regionen är avgörande för att 
säkra västsvensk tillväxt. Det innebär att det är hög tid för 
fordonsindustrins underleverantörer att göra sig redo för 
förändringen och fokusera på den kompetensväxling som krävs för 
att hänga med.

Framsynta företagsledare agerar nu."

– Birgitta Söderberg, Personaldirektör Volvo Cars
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Modul 2: Ledar- & 
medarbetarskap
Utbildningsmodul – Ledaren, gruppen och 

förändring
Vi arbetar med olika verktyg för hur du som ledare hanterar 
förändring och förändringsmotstånd. Utifrån ett coachande 
förhållningssätt beskrivs möjligheterna med att arbeta 
konstruktivt med personliga olikheter och utveckla ett delaktigt 
medarbetarskap. De teorier och inspirationskällor vi använder 
här är bl.a. Susan Wheelans IMGDmodell (om grupper och 
team) och Claes Jansens ”Förändringens fyra rum”. Vi kommer 
att arbeta med var du och dina grupper befinner sig när det 
gäller egna förändringsarbeten och vad som krävs för att skapa 
rörelse och förflyttning. Därtill kommer vi att arbeta med hur 
man får förändring att bli bestående över tid. Vi arbetar med 
teamledarskap och hur man coachar och utvecklar en grupp 
till ett högpresterande team. Du kommer att få möjlighet att 
själv analysera dina grupper, team och ledningsgrupper på 
hemmaplan. Ambitionen är att skapa samsyn om vad som 
krävs och en plattform för att leda och utveckla företag mot att 
bli mer agila, effektiva och konkurrenskraftiga.

Nätverksmodul: Att leda i förändring och att 
skapa delaktighet och engagemang
Nätverksmodulen är inriktad mot att ge dig exempel, 
idéer och tankar för att kunna anpassa din verksamhet till 
omvärldens oberäknelighet samt möjlighet att ta ansvar 
för att utveckla strategier för förändringsledning med 
delaktighet och engagemang från företagets medarbetare.

Modul 3: Nya affärslogiker
Inspirationsmodul – Omvärldsanalys och nya 

affärslogiker
Modulen behandlar omvärldsanalys och aktuella 
näringspolitiska förändringar som påverkar bolagens 
förutsättningar i sitt arbete. Vi beskriver hur den 
teknologiska omställningen som många bolag nu 
befinner sig i skapar förändrade leveranskrav, som 
påverkar framtidens affärsverksamhet och tillväxt samt 
utvecklar behov av nya affärsmodeller. Vi belyser också de 
bakomliggande drivkrafterna i dessa förändringar.

Utbildningsmodul – omvärldsanalys och tillväxt 
Målet är att due ska utveckla din förmåga att kunna förstå och 
analysera omvärldsförändringar samt att anpassa ditt företag 
och dina system då så behövs. Vi arbetar också med utveckling 
och tillämpning av nya affärsmodeller i företagen. Vi arbetar 
med systematisk omvärldsanalys via TAIDA-metoden.

Nätverksmodul: Att analysera omvärlden och 
hitta de nya affärslogikerna 
Tillsammans – och i dialog med inbjudna gäster –diskuterar 
och analyserar vi konsekvenser av de omvärldsförändringar 
som fordonsbranschen står inför. Vi analyserar vägar framåt 
och olika former av samarbete.  

"För att som underleverantör till fordonsindustrin klara av den 
omfattande omställningen vi befinner oss i, krävs medvetenhet 
och nytänk. Men framför allt krävs ett engagemang med en 
samlad organisation, där varje enskild individ är en del av arbetet. 
Dessutom behövs ett tydligt och medvetet ledarskap. Genom 
detta ledarskapsprogram får du möjlighet att lära dig vilket 
ledarskap som kommer behövas för att klara av omställningen 
och hur du praktiskt implementerar det och arbetar framåt. En 
klar konkurrensfördel och i vissa fall nödvändigt för överlevnad.”

FKG - Fordonskomponentgruppen
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Har du några frågor?
För frågor som rör programmet kontakta Matts Carlsson, GMI,  matts.carlsson@gmi.se    

Vid övriga frågor, kontakta Helene Stensson, GR Helene.stensson@goteborgsregionen.se

Matts Carlsson

Camilla Persson

Diana Sendlak Brundin

Jenny Wallöe

Ingemar Thorén

Föreläsare

Programledning
Ledningen av programmet är sammansatt av olika kompetenser 
för att garantera en hög kvalitet och ett professionellt 
genomförande. Samtidigt är det viktigt att ge dig som deltagare 
det stöd som behövs för att du skall kunna tillgodogöra dig 
kursens olika moment och kunna tillämpa kunskaperna i ditt 
företag. 

Programledningen består av personer med hög kompetens inom 
olika relevanta områden likväl som av resurser som kommer att 
tillse att programmet administreras och sköts på ett professionellt 
och effektivt sätt. 

Schema
Modul 1: Megatrender 
2022-06-02 – Inspirationsmodul: Megatrender inom 
fordonsindustrin 
2022-06-23 – Utbildningsmodul: Ledarskapet i en VUCA värld 
2022-08-18 – Nätverksmodul: Att utveckla strategier för att möta 
fordonsindustrins megatrender

Modul 2: Ledar- & medarbetarskap
2022-09-01 – Utbildningsmodul: Ledaren, gruppen och 
förändring 
2022-09-22 – Nätverksmodul: Att leda i förändring och att skapa 
delaktighet och engagemang

Modul 3: Nya affärslogiker
2022-10-13 – Inspirationsmodul: Omvärldsanalys och nya 
affärslogiker 
2022-11-10 – Utbildningsmodul: Omvärldsanalys och tillväxt 
2022-11-29 – Nätverksmodul: Att analysera omvärlden och hitta 
de nya affärslogikerna  

Workshopmodul: ARUBA
2022-09-13, kl. 13.00-16.30 på YesBox i Göteborg. Workshopen 
leds av Madeleine Andrén, affärscoach/rådgivare inom bl.a. 
strategiarbete, ledarskap och organisation, från Business Region 
Göteborg.

“It is key for the whole transport and infrastructure 
industry that we are able to handle the climate challenges 
in a responsible way and with speed. We know that the 
trends in terms of connectivity, digitalization and new 
technologies is playing a key role. To succeed with this 
transformation we rely on strong, skilled and innovative 
supply chain partners.”  

– Volvo Group

Klicka här 
för att 

anmäla dig!

https://www.trippus.net/Ledarskapsprogram-fordon-start-maj-2022

