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BusinessTALKs® 
Utveckla Styrelsearbetet 

 
Vald i förtroende!  
I en styrelse eller valberedning är du vald i förtroende att representera ägare eller andra 
intressegrupper. Ofta känner du inte dina kollegor när du först träffar dem. Du är vald för 
egna meriter, men det räcker inte! En styrelse behöver vara ett samspelat team för att 
vara en strategisk resurs. Oavsett om det är den lokala fotbollsklubben, 
föräldrakooperativet eller den multinationella jätten.  
 

Framgångsrikt styrelsearbete är ett koncept som 

vänder sig till styrelser och valberedningar. Här arbetar vi 
med metoder och övningar för att hjälpa en grupp att ta 
steget till att bli ett effektivt team vad gäller strategiska 
frågor, omvärdsanalys och strategiska kommunikation. I 
konceptet fokuserar vi på hur en grupp duktiga individer 
kan öka sin förståelse för de beteenden och arbetssätt 
som bygger team. Under arbetet skapar ni en gemensam 
grund som är ovärderlig i ert framtida arbete. 
 

”En bra styrelse har bra samspel och trygga styrelseledamöter. 
Sedan är det inte fel att trivas tillsammans.” 

 
Om ni känner att ni behöver vässa er egen effektivitet så kan det vara dags att arbeta mer med er 
själva team. Om ni vill fokusera på visioner, strategier och resultat och mindre på regelverk och 
ansvarsfrågor kan det vara bra med en insikt i hur ni fungerar som idag.  
 
Under kursen som är ett tvådagarsseminarium kommer vi att titta på nuläget. Det gör vi genom 
att ta en temperaturmätare inom styrelsen i form av en enkel enkät. Den genomförs före 
seminariet och ligger som grund för styrelsens egen handlingsplan. Den första seminariedagen 
fokuseras på metoder att ta grupper till effektiva team. Här arbetar vi med verktyg och arbetssätt 
i kombination med övningar. Under den andra seminariedagen kommer vi att ta de nya 
kunskaperna och kombinera dem med enkätresultatet för att formulera er egen handlingsplan 
för hur styrelsen ska fortsätta att utveckla ert samarbete och er effektivitet. 
 
Seminariet kan fördelas på två endagsseminarier med eget arbete inlagt emellan. Det är ett 
uppskattat alternativ för en tidspressad styrelse eller valberedning. 
 
Kursmaterialet är inbundet eller i pärm, så att du som deltagare kan gå tillbaka och använda det 
som din egen uppslagsbok. Där kan du enkelt få hjälp i den framtida utvecklingen. 
 
Låter det intressant? Kontakta mig gärna för mer information! 
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