
 
Ledarutbildning för ägarledda företag 

En utbildning för chefer och ledare i ägarledda företag som vill ha en mer  
självgående och delaktig personal och där chefen får mer tid till företaget och sig själv. 
 
Utbildningen utgår ifrån a0 varje människa och ledare är unik. Ledarskapet utvecklas genom erfarenhet 
från situa=oner och mänskliga möten.  
Ledare måste förhålla sig =ll olika situa=oner genom a0 ta ansvar för resultatet. I reflek=onen lägger  
ledaren grunden för si0 eget ledarskap. Det finns inga färdiga lösningar som passar alla situa=oner.  
Under utbildningen stödjer vi alla deltagarna a0 finna sin egen modell och a0 utveckla si0 ledarskap  
vidare. Det gör vi via teman för varje möte och där dialogen i rummet mellan deltagarna är i centrum.  
(Ac=on Reflec=on Learning) 

Utbildningen vänder sig 4ll Dig som: 
• Vill vara mer av dig själv i di0 ledarskap som ger dig mer kraH och energi i vardagen. 
• Vill ta vara på a0 ”ledarskap är en rela=on” och som skapar =llit i vardagen. 
• Vill få verktyg som gör dig målinriktad och handlingsorienterad i arbetssitua=onen. 
• Vill hantera både företagets behov och de mänskliga behoven för goda presta=oner och  

organisa=onshälsa. 

Kursupplägg: 
• Sex kursmoduler under en 12-månadersperiod. Internat lunch-lunch på Bykrogen I Österslöv. 
• Mellan kursmodulerna tar deltagarna ansvar för a0 pröva nyfunnen kunskap. 

Genomförandet 
Vårt förhållningssä0 i utbildningen, är a0 chef och ledarskap genomförs situa=onellt, rela=onellt och in-
dividuellt. Med en öppen dialog i ”rummet” mellan deltagarna utvecklas medvetenheten om sig själv i 
ledarsitua=onen. Hur gör jag ? Hur kan jag göra annorlunda? Vad vill jag göra och hur blir det för mi0 fö-
retag och organisa=on.   
Utbildningen fokuserar chef och ledarskap som utvecklar goda personliga rela=oner och som ger tydliga 
uppdrag i arbetssitua=onen. De uppdrag som behövs i företaget för a0 skapa resultat. 

Rubriker under året som vi jobbar med och som hela =den vävs samman i det personliga chef och ledar-
skapet: 

1. Personligt ledarskap / värderingar och drivkraAer 
Vi utgår från deltagarnas egna värderingar och drivkraHer och hi0ar styrkor och utvecklingsmöjlighe-
ter. Avslutar med a0 sä0a personliga målsä0ningar för utbildningen. 

2. Kommunika4on i ledarskapet / dialogen som vik4gaste ” ledarverktyg” 
Hur hanterar jag allas olikhet i arbetssitua=onen och förstår varför dialogen är ledarskapets vik=gaste 
verktyg? 

3. Personligt ledarskap / Auten4skt ledarskap 
Vad innebär det a0 vara en auten=sk ledare och hur tar jag vara på det i mötet med andra? 

4. Presta4oner, effek4vitet och hälsoskapande arbetsorganisa4on  
Hur skapar man en organisa=onskultur med goda presta=oner som leder =ll effek=vitet sam=digt  

  som den bidrar =ll människors behov av bekräHelse och hälsa? 

Sida 1



 

5.  Dialog och ledarskap som ständigt utvecklar arbetssitua4onen 
 Hur skapar jag en kultur med =llit som är fokuserad på rä0 uppgiHer och som får energi i  

  mötet genom feedback och coachning? Där svåra samtal blir tydlighet för vardagsuppgiHer.  

 6.   Ledarskap som skapar förutsäJningar för goda presta4oner 
 Hur du genom samtalet som redskap tar reda på vilka olika förutsä0ningar din personal behöver för 

      a0 i vardagens olika situa=oner kunna prestera, skapa resultat och vara trygga i sina uppdrag. 

Förväntat resultat för deltagarna 
- Egen utveckling genom reflek=on och samskapande.
- Nya insikter och möjligheter för den egna verksamheten.
-  Effek=visering och lönsamhet i di0 företag. 
- E0 =llitsfullt lokalt nätverk som stöd i din vardag.

Så här säger några företagare som gåJ Ledarna på Bykrogen: 
Dan Karlsson, DaCar AB, Hässleholm  
”Ledarna på Bykrogen är den absolut bästa och mest utvecklande utbildning jag gå<. Ahaupplevelsen 
infann sig e@er e< par gånger. Allt blev så självklart men samAdigt så förbannat svårt. Svårt därför jag 
insåg a< jag själv måste genomgå förändring, tänka om i många avseenden för a< kunna uEöra e< bra 
ledarskap. 
A< under resans gång, upptäcka a< man i sin vardag ”plötsligt” förändrat sig själv och si< sä< a< leda är 
mycket Allfredsställande. Och säkert också All glädje för mina medarbetare.” 

Ola Johnsson, Telarco AB, Kris4anstad  
“En mycket intensiv och lärorik utbildning där jag lärt mig mer om både mig själv och medarbetarnas  
behov. Få< utbyta erfarenheter med personer i liknande posiAoner och knuAt kontakter. De<a i kombina-
Aon med professionella föreläsare, bra teman, en mycket kompetent utbildningsledare i lokaler som är 
förstklassiga och maten helt fantasAsk. Hade jag få< möjligheten a< gå denna utbildning för 10 år sedan 
hade jag inte tvekat.” 

Eva & Jörgen Larsson, G. Larsson Starch Technology AB, Bromölla 
”Utbildningen var mycket posi=v för oss. Vi fick upp ögonen för saker vi inte tänkt på =digare, mycket är 
självklart för en företagets ägare/ledare men kanske inte så klart för anställda. I början tyckte man a0 det 
var lite flummigt eller luddigt men eHer e0 tag föll bitarna på plats och man förstod sammanhanget. Det 
blev flera aha-upplevelser.  
Vi rekommenderar verkligen denna utbildning, det är nästan så a0 man vill göra om det.” 

Vänliga Hälsningar 
Sigge 

Sigge Nilsen, utbildningsansvarig 
Bakgrund: Civ.Ing, Försäljningschef, VD och utbildad organisa=onskonsult. 
Har 20 års erfarenhet som ledare i privat verksamhet och har arbetat som organisa=onskonsult i 15 år. 
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