
LEDARUTVECKLING 

Vi vill gärna prata mer med dig!  
Telefon 08-525 051 90 --- Mail bircon@bircon.se 

 
Behärska ledarens komplexa vardag. 
Chefer har idag en komplex arbetssituation. Krav från högre chefer, uppdragsgivare, 
kunder, leverantörer och anställda blandas med krav på flexibilitet och effektivitet i en 
föränderlig värld. Det finns inte tid att vara överallt. Vi kan hjälpa dig och dina kollegor 
hitta de rätta förhållningssätten och redskapen för att skapa en god balans och kunna 
vara förutseende i ditt arbete. 

I våra utvecklingsinsatser får du möjlighet att utveckla dina 
färdigheter och dina tankar kring ledarskap tillsammans med dina 
kollegor. Ledarskap är spännande. Din förmåga att se den stora 
bilden och samtidigt verka i vardagen sätts på prov.  
 
Vi utgår från din roll som ledare... 
Vi hjälper dig hitta och utveckla dina styrkor. Du förbättrar dina färdigheter 
i att hantera relationer till individer och grupper. Du får träna på att ge 
feedback, skapa engagemang och motivation. Du lär dig variera ditt 
ledarskap efter behoven hos människorna och organisationen. 
 
... och behovet av  att sätta saker och ting i perspektiv I korthet 
Vi ger dig instrument att analysera och styra organisationen med så att du 
förstår hur den fungerar och hur man kan utveckla den genom de 
människor som finns där.   

Kurslängd: 3 - 4 dagar, alla 
kurser företagsanpassas 
 

 Antal deltagare: Max 16/kurs 
 Ni arbetar med en gemensam grundsyn  
Kursdokumentation: Ingår  Dina kunskaper och färdigheter ska samspela med andra ledares. Under 

utbildningen mejslar ni tillsammans ut en gemensam grundsyn. På kursen 
får du handfasta råd om hur du tar dig vidare. 

 
Förkunskaper: Viss 
erfarenhet önskvärd 

  
Pedagogik: Interaktivt 
lärande, övningar, levande 
exempel 
 
 
Effekt 
Bättre samsyn bland cheferna 
 
Tydligare chefsroller 
 
Bättre styrning av 
verksamheten 
 
Tydligare kommunikation i 
organisationen 

Ur innehållet 
Lär dig ett situationsanpassat 
angreppssätt 
 
Lär känna dina styrkor 
 
Spar tid genom öppenhet och 
tydlighet  
 
Hur du säkrar medarbetarnas 
engagemang 
 
Teamarbete 
 
Målstyrning 

 
Bättre ledning av medarbetare 
 
 

Hur vi gör kursen 
Pedagogiken präglas av att deltagarna är aktiva i sin inlärning. Du får 
rikliga tillfällen för gruppdiskussioner, övningar i form av individuella 
uppgifter, gruppuppgifter och rollspel. Under hela utbildningen 
medverkar du i att forma utbildningen både med dina egna bidrag och 
med en ständigt återkommande värdering av det som sker under 
utbildningen.  
 
Varför ska du välja oss 
Genom att ta hänsyn till människors olika lärstilar säkerställer vi att du 
får ut så mycket som möjligt av utbildningen. Vi ser utbildning och 
organisationsutveckling som en helhet. Individen får lära sig något, 
men lärdomarna ska också få resultat på hemmaplan. Vår erfarenhet 
från alla möjliga organisationer och branscher gör att vi förstår din 
problematik och kan hjälpa dig undvika andras misstag. 

”Jag fick direkt nytta av det vi gick igenom om feedback och 
löste ett svårt samarbetsproblem!” Johan Almquist, Ninolab. 


