
	  
	  
 

Ledarskapsdagar	  –	  att	  leda	  andra	  
	  
Utveckla	  dig	  själv,	  kommunicera	  tydligare,	  nå	  dina	  mål	  effektivare	  och	  bli	  en	  bättre	  ledare	  
för	  dig	  själv	  och	  andra.	  Syftet	  med	  dagarna	  är	  att	  bidra	  till	  utveckling,	  välbefinnande	  och	  
meningsfullhet	  i	  ett	  komplext	  företagande.	  	  
	  
Välkommen	  till	  fem	  lärorika	  heldagar	  du	  som	  är	  företagare	  med	  en	  eller	  flera	  anställda.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vision,	  mål,	  handlingsplan	  
Du	  får	  verktyg	  för	  att	  skapa	  företagets	  vision,	  sätta	  mål	  och	  skapa	  en	  handlingsplan	  att	  nå	  dit.	  Vi	  
bearbetar	  frågor	  som;	  Var	  befinner	  sig	  företaget	  just	  nu?	  Vart	  är	  vi	  på	  väg	  och	  vilka	  hinder	  och	  
utmaningar	  väntar?	  Vad	  behöver	  utvecklas	  för	  att	  nå	  målen?	  

Alla	  är	  olika	  utom	  jag!	  –	  om	  självkännedom	  
Teori,	  övningar	  och	  diskussioner	  kring	  hur	  människor	  fungerar.	  Hur	  kan	  företaget	  dra	  nytta	  av	  
olikheter	  och	  hur	  kan	  ledaren	  bemöta	  olika	  människors	  personlighetsstilar	  på	  ett	  respektfullt	  och	  
effektivt	  sätt.	  

Att	  leda	  andra	  	  
Gruppdynamik	  –	  hur	  fungerar	  människor	  i	  grupp.	  Vad	  händer	  med	  arbetsgruppen	  när	  företaget	  
utvecklas	  eller	  förändras?	  Hur	  kan	  jag	  som	  ledare	  hjälpa	  gruppen	  att	  bli	  effektiv	  och	  må	  bra?	  Du	  får	  
konkreta	  verktyg	  i	  kommunikation	  –	  hur	  du	  kan	  ge	  feedback,	  motivera	  och	  fånga	  upp	  och	  hantera	  
oenigheter.	  Dagarna	  ger	  dig	  även	  förståelse	  för	  hur	  konflikter	  kan	  vara	  utvecklande	  och	  hur	  du	  som	  
ledare	  kan	  hjälpa	  gruppen	  att	  tidigt	  ta	  tag	  i	  oenigheter.	  

Erfarenhetsutbyte	  och	  nätverk	  
Dagen	  ger	  dig	  utrymme	  att	  utforska	  hur	  just	  ditt	  ledarskap	  fungerar	  i	  vardagen.	  Vad	  fungerar	  bra	  och	  
vad	  behöver	  förändras	  och	  utvecklas?	  Genom	  coachning	  i	  grupp	  får	  du	  hjälp	  att	  hitta	  nya	  vägar	  samt	  
ta	  del	  av	  andras	  problem	  och	  lösningar.	  Du	  får	  även	  ta	  del	  av	  en	  företagares	  erfarenheter	  gällande	  
ledarskapets	  utmaningar	  och	  möjligheter.	  Du	  får	  även	  verktyg	  för	  att	  bygga	  affärsmässiga	  kontakter	  
för	  att	  utveckla	  företagandet.	  Hur	  och	  varför	  bygger	  vi	  nätverk?	  

 


