
Ledarutvecklingsprogram, en helhet för full potential

Individutveckling Teamutveckling FöretagsutvecklingUppstart
Över-

lämning

Individen ➔ Gruppen ➔ Företaget

Leda sig själv                Leda andra                  Leda verksamhet

Digitalt verktyg för ökad effekt och flexibilitet i upplägg



▪ Stärka individer i sitt ledarskap och ge 
verktyg för vardagen

▪ Positiv påverkan i deras grupper och 
organisationen

▪ Ökat engagemang, välmående och 
hållbarhet

▪ Ökad samverkan, effektivitet och 
lönsamhet för företaget

Syfte och effekt



▪ Varje företag är unikt

▪ Flexibelt upplägg och innehåll som anpassar 
ledarutvecklingen till aktuella behov och förutsättningar 

▪ Ledarutveckling är en strategisk resurs för att uppfylla 
företagets vision och nå uppsatta mål

▪ Människor och därmed ledare kan alltid utvecklas

▪ Utveckling kommer genom att arbeta med helheten

▪ Jaget/Individ, Laget/Team, Företaget

▪ Förståelse (head), Känsla och motivation (heart), 
Konkreta handlingar och träning (hand)

Vår grundsyn på ledarutveckling



▪ Vi har en helhetssyn – Jaget/Laget/Företaget

▪ Vi samskapar och anpassar till era behov

▪ Vi söker effekt i vardagen och långsiktighet

▪ Vi skapar beteendeförändringar tillsammans –
Head/Heart/Hand

▪ Vi förhåller oss till Struktur–Kultur–Strategi i 
vårt arbetssätt

▪ Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet

▪ Vi inför mål som innefattar resultat, prestation 
och känsla

Våra mervärden



Individutveckling

Vårt ledarutvecklingsprogram – Basblock översikt

Teamutveckling Företagsutveckling

▪ Självinsikt och ökat 

självförtroende

▪ Olika beteendestilar

▪ Effektiv samverkan med 

andra

▪ Öppenhet och tillit

▪ Feedback

▪ Aktivt lyssnande

▪ Mental träning och 

individuella mål

▪ Bygga framgångsrika team

▪ Teorier och modeller för 

grupputveckling

▪ Leda och kommunicera på 

distans

▪ Faser och tillstånd i 

förändringsprocessen

▪ Leda sig själv och andra i 

förändring

▪ Hantera motstånd och 

konflikter

▪ Svåra samtal

▪ Ledarskap för 

företagsutveckling

▪ Skapa en lärande 

organisation

▪ Leda med affärs- och 

strategiplaner

▪ Målstyrning och uppföljning



Vårt ledarutvecklingsprogram – Basmoduler innehåll

Självinsikt & samverkan del 1 –

1 dag

▪ Självinsikt och ökat 

självförtroende

▪ Olika beteendestilar

▪ Effektiv samverkan med andra

Grupputveckling – 1 dag

▪ Bygga framgångsrika team

▪ Teorier och modeller för 

grupputveckling

▪ Leda och kommunicera på 

distans

▪ Medarbetarskap och 

självledarskap

Företagsutveckling – 1 dag

▪ Ledarskap för 

företagsutveckling

▪ Skapa en lärande organisation

▪ Leda med affärs- och 

strategiplaner

▪ Målstyrning och uppföljning

▪ Digitalt stöd

Självinsikt & samverkan del 2 –

1 dag

▪ Öppenhet och tillit

▪ Feedback

▪ Aktivt lyssnande

▪ Mental träning och individuella 

mål

Förändringsledning – 1 dag

▪ Faser och tillstånd i 

förändringsprocessen 

▪ Leda sig själv och andra i 

förändring

▪ Hantera motstånd och 

konflikter

▪ Svåra samtal



Heltäckande Program

Bestående av 3 Block

Flexibilitet genom modulitet

Ett komplett och heltäckande program som kan delas upp och anpassas 
utifrån unika förutsättningar och behov

Block

Bestående av 1-2 Moduler 

per Individ, Team, Företag

Moduler
1 dag/vardera 

Innehållande olika 

komponenter

Komponenter

Kan brytas ut som 

separata pass, 

ex Feedback 



Flexibilitet genom digilogt arbetssätt

▪ Vi anpassar balansen av fysiska träffar IRL kontra digital utveckling, 
utifrån unika förutsättningar och behov

Fysiska 
träffar

Digitala 
träffar


