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Arrow© Ledarskapsmodell 
 EFFEKTIVITET – TYDLIGHET – MÄTBARHET - ACTION 

 

hur mycket skulle det vara värt för dig och din 
organisation om du lärde dig att leda dig själv och 
ditt team effektivare? Välkommen till en inspirerande 
och kunskapsrik grundkurs i Arrow© med träning, 
praktiskt lärande och uppgifter mellan varje tillfälle.  

kursen är på tre halvdagar och du erhåller 
grundläggande kunskaper för i din verksamhet 
identifiera energi, värdegrund och mening i din 
organisation för att kunna etablera mål struktur och 
resultat.  

kursen passar dig som är chef, ledare,  
egenföretagare. Du får möjlighet att under kursen 
applicera modellen på din egen ledarstil och 
personliga utveckling som ett led för att lära dig 
modellen och använda den i den egna verksamheten.  

efter genomförd kurs, erhåller du möjligheten att 
själv använda Arrow© i din verksamhet.  

arrow© har inspirerats av lean, ul, nlp, aa, agile 

ta, situationsanpassat ledarskap med mer.   

Några användningsområden 

• Arrow© används som visualiseringsmodell för 
beslut.  

• Arrow© används som säljstöd och 
målstyrningsmodell.  

• Arrow© används som verktyg för att utveckla 
grupper och individer 

FAKTA 

Tidsperiod  14 maj, 21 maj, 4 juni,  
Klockslag 08.00-12.30 
Plats Sjöfartshotellet 
Kostnad 9.200:-/deltagare. 

Morgonkaffe och 
lunch  ingår.  

Antalet deltagare 12 
Kursledare Alexander Holmberg 
 Johanna Nordström 
 
BESKRIVING 

Arrow har utvecklats av Origona  och är 
resultatet av många års praktiskt arbete 
med individer och grupper.  
Modellen används ofta som stöd för 
försäljning, ledarskap, projektutveckling, 
affärsplansutveckling med mer.  
 
MÅLET  är att du... 

• Får nya insikter kring ditt eget 
ledarskap och förbättringsområden 

• Träning i coachande frågeställningar 
och samtal 

• Får ett tydligt stöd i din ledarroll och 
organisation.  
 

INNEHÅLL 

DAG  I. Nuläge, utgångspunkter, kriterier 
för målstyrning, ledarstilar 

 
DAG II. Mål och Mening, 
kommunikationsmönster, coachande 
förhållningssätt 
 
DAG  III. Resultat och milstolpar, hur man 
förankrar beslut till handling 
 
DOKUMENTATION 

Varje kursdeltagare erhåller en personlig 
Extended DISC analys samt kursmaterial.  
 

ANMÄLAN 

Anmälan är bindande till info@origona.se 
eller johanna@inthemaking.se.  
Kursavgiften faktureras i förskott enligt 
bekräftelsemail och betalas endast tillbaka 
om avbokning sker 3 veckor innan 
kursstart.  


