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Förändrings Ledarskap för gruppen
– tillsammans skapar vi resultat.

Under tre dagar utforskar vi de teorier, metoder och modeller som visat sig vara gångbara i förändringsprocesser. Vi arbetar med reflekterande samtal, individuella skrivövningar, föreläsningspass,
gruppövningar och rollspel. Kunskap om individens överlevnadsstrategier, gruppsykologiska system
och kommunikationsmönster ger oss djupare förståelse för hinder och möjligheter när det gäller att
gå från ord till handling.
Frågeställningar i utbildningen:
•
”Change-management” – är det möjligt eller är det bara en floskel som låter bra?
•
Hur leder man som bäst i en föränderlig värld?
•
Vad påverkar individen och gruppen som både hindrar och stödjer utveckling?
•
Vad krävs för att verkligen åstadkomma ett resultat som förändringsledare?
•
Vad krävs av dig som chef för att få en grupp att gå åt samma håll?
Mål:
Utbildningen ökar din förmåga som chef/ledare att driva igenom förändringar på ett smidigare sätt,
träna metoder och verktyg som ökar ditt mod/uthållighet att möta motstånd samt leda gruppen till
målet.
Metoder:
•
Systemteori
•
TA – Transaktionsanalys
•
FIRO - modellen
•
Kommunikation/informationssystematik
•
Situationsanpassat ledarskap
•
Förändringstrappa och förändringskurvor
•
5S - metoden
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Förändrings Ledarskap för gruppen – tillsammans skapar vi resultat.

Vi lever och arbetar i en snabb och komplex värld av ständiga förändringar. Nya strukturer, system
och arbetsprocesser implementeras i en rasande takt för att kunna möta konkurrensen på marknaden och därmed kunna överleva som organisation. Kraven på både chefer och medarbetare ökar att
ständigt kunna hänga med i förändringar och ställa om sina arbetsuppgifter. Avståndet mellan högsta
ledningen och den operativa verksamheten ökar ständigt vilket innebär större krav på självstyrande
grupper. Samtidigt ökar också behovet hos medarbetarna av gemenskap, mer feed-back och ett närvarande ledarskap för att få stöd i vardagen. I den ”raplex” värld vi lever i börjar denna ekvation att bli
både ohållbar och omöjlig.

