
LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING 

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

Övergripande 
ledningsfrågor

I korthet 
Längd: 3 - 4 dagar, 
företagsanpassat 
 
Antal deltagare: Hela 
ledningsgruppen 
 
Kursdokumentation: Ingår  
 
Förkunskaper: Medlem i 
ledningsgruppen 
 
Genomförande: Gemensamt 
arbete, interaktivt lärande,  

Operativa frågor
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Ledningsgruppens 
mognadsnivåer

Samverkande
”Team”

Mer kommunikation
Funktionsstil
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I dagens globala konkurre ställs ledningsgrupper på svåra prov vare sig företaget går 
bra eller har svårigheter l fungerande ledningsgrupp som arbetar efter klara 
rikt jer och ramar m n stark s manhållning vågar ta i de verkliga problemen. 
Gemensamt kan man utföra underverk 
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mognadsnivåer

 

Genom att utveckla ledningsgruppen och dess verksamhet stärker 
ni organisationens förmåga att motsvara kundernas krav och 
behov. En mognare ledningsgrupp tar gemensamt ansvar, stöttar 
varann och fattar klokare beslut. 
 
Vi ser till att ni lär känna varann bättre... 
Vi hjälper er komma bakom fasaden, hitta och förstå egna och de andras 
styrkor. Vi stärker banden mellan personerna i ledningsgruppen och skapar 
ett tillitsfullt (förtroendefullt) förhållande mellan er.  
 
... och att ni ägnar er åt rätt saker i ledningsgruppen 
Vi hjälper er hitta prioriteringarna som är viktiga för helheten. Med olika 
metoder identifierar ni vilka frågor som är ledningsgruppsfrågor och 
bestämmer hur de ska hanteras. 
 
 
Ni arbetar fram en gemensam grundsyn och arbetsordning 
Vision och värderingar hänger intimt samman. I förverkligandet behövs 
struktur och riktning. Utifrån behoven bygger ni rutiner för ledningsgruppen 
som gagnar verksamheten, kunderna, medarbetarna och er själva.  

 
 
 
 

 
Effekt 
Bättre samsyn i 
ledningsgruppen 
 
Bättre beslutsfattande 
 
Bättre styrning av 
verksamheten 
 
Enhetlig kommunikation i 
organisationen 

Ur innehållet 
Lär känna dina kollegor i 
ledningsgruppen 
 
Bli effektivare tillsammans 
 
Spar tid genom öppenhet, 
tydlighet och rutiner som tas 
fram gemensamt 
 
Hitta rätt frågor för 
ledningsgruppen att ägna tid åt 
 
Mogna som team 
 

 
Bättre ledning av verksamheten 

Hur vi gör  
Vår roll är att underlätta processen. Det viktiga är att ledningsgruppen 
tillsammans gör analyserna. Vi introducerar och hjälper er använda 
tillämpliga metoder för att ni ska kunna ta viktiga steg mot ett 
effektivare gemensamt arbete. Vi hjälper er hålla reda på vad som 
kommer fram under arbetets gång. Vi ger stöd så att ni når ända fram 
och stärks som grupp. 
 
Varför ska du välja oss 
Vi ser individ-, grupp- och organisationsutveckling som en helhet. 
Deltagarna lär sig men lärdomarna ska också får resultat på 
hemmaplan. Den här insatsen fokuserar på praktiska förbättringar av 
ledningsgruppens arbete, inte teori. Vår erfarenhet från alla möjliga 
organisationer och branscher gör att vi har lätt att förstå er problematik 
och kan hjälpa er undvika andras misstag.  

”Insatsen innebar en riktig nytändning för mig. Arbetet i 
ledningsgruppen är mycket mer givande nu.” Jonny , JMR 


