
Syftet är att säkerställa ledningssamarbetet, det gemensamma uppdraget samt upplägg 
för verksamhetens strategi och målsättning. 

Vi ser ett stort värde i att arbeta med gruppens både ”vad” och ”hur”.  Alltså att 
tydliggöra det som förväntas av gruppen och dess medlemmar, men i lika hög grad 
arbeta med hur formerna för detta arbete ska vara. Hur vi tar ansvar, kommunicerar, 
respekterar, bidrar mm. 

Vi har stöttat många ledningsgrupper - hör gärna av dig för personliga referenser! 

”- Samarbetet med LOVAK har bidragit till att vi systematiskt utvecklat vårt 
ledningsarbete och teamkänsla genom ledningsgruppsutveckling, individuell 
ledarutveckling samt arrangerande av bla. chefsdagar” 
/VD tillverkningsföretag KAK regionen 

"Tack för grym coachning av oss, du är en bra inspirationskälla!” /Medlem av 
ledningsgrupp på större bolag 

Resultat efter processen;  
En effektiv ledningsgrupp med väl avgränsade 
frågeställningar, agendor och ett kommunikationsklimat 
som utnyttjar allas erfarenheter, kompetenser och 
olikheter på ett respekt- och förtroendefullt sätt. 
Att dess arbete är strukturerat så att bästa effektivitet 
uppnås.

Ledningsgruppsutveckling - att skapa 
en ledningsgrupp med gemensamt 
uppdrag, kultur och målsättning. 

Processen 
- Vi tydliggör syftet med Er ledningsgrupp
- Vad är en ”bra” ledningsgrupp*
- Få en tydlig och gemensam bild av gruppens 

uppdrag 
- Att utifrån detta sortera vilka frågor som hör 

hemma i detta forum
- Förstå och uppskatta varandras olikheter
- Att tydliggöra det strategiska perspektivet i 

verksamheten. 

Resultat
Uppdrag

Resultat

Syfte

Vad

Hur

”Önskvärt är att  
allas erfarenheter  
och olikheter i gruppen  
kommer till nytta!”



Vad handlar ert 
ledningsgruppsarbete om?  
=> 1+1=11? 

Metodik  
Utvecklingsinsatsen bygger på väl beprövade modeller/teorier 
och modern svensk forskning. Dessa är sedan sammanflätade 
för att skapa praktiska och enkla verktyg som ger effekter i 
organisationen.

”Vi tror att utveckling går genom möten och reflektion, 
både i mötet med dig själv och i mötet med andra” 

Exempel på innehåll:  

- Ledningsgruppens uppdrag
- Medlemmarnas ansvar och uppdrag
- Hur arbetar en bra grupp, delaktighet, 

engagemang, ansvar
- Våra olikheter, IDI en övning som 

förståelse för olikheter
- Vilka frågor hör hemma, hör inte 

hemma i ledningsgruppen
- Uppdatering av verksamhetens 

strategiska plan
- Grupputveckling FIRO, feedback mm

Vi tror på behovet av tid för reflektion och att 
bryta vardagsmönstret för att fördjupa 
inlärningen och samlas kring sitt gemensamma 
uppdrag. Därför rekommenderar vi en start i 
internatform där det ges utrymme att byta 
erfarenheter och lära känna varandra utanför 
ord. verksamhet.  

Mer info & bokning; info@lovak.se 021-18 52 30 – www.lovak.se  
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Alla insatser ser olika ut beroende på  
gruppens behov, men ett  
rekommenderat upplägg är;  

Uppstart med en lunch-lunch,  
därefter varierat antal heldagar 

”Alla ledningsgrupper är 
olika - en del av processen 
går ut på att tydliggöra just 
er grupps egenskaper”

”Ha respekt för tiden! En 
ledningsgrupp måste träna!”

mailto:info@lovak.se
http://www.lovak.se/

