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Ledarutvecklingsprogram 
Chefs- och ledarutveckling behöver ske nära kopplat till ledarens egen verklighet, uppdrag och den egna verksamhetens 

utveckling. Det räcker inte med att lära sig om chef- och ledarverktygen i allmänhet. Det handlar om att utifrån sitt 

uppdrag lära sig mer om sig själv i chefs- och ledarrollen. Och också att få möjlighet att träna på det. Vi skulle också 

kunna uttrycka det som att lära mer om det personliga ledarskapet kopplat till uppdraget i organisationen. Aktuell 

forskning visar att ett sådant genomförande ger effekter på verksamhetens utveckling. Om inte den kopplingen finns 

stannar det oftast vid en personlig utveckling vilket sällan är tillräckligt. 

Deltagarna får med sig både upplevelser och kunskaper varvat med teoripass och modeller som leder till personliga 

insikter, ökad medvetenhet och en påverkan av både handlingar och sätt att vara. Därmed skapas också förutsättningar 

för en påverkan av verksamhetens genomförande, resultat och utveckling. Deltagaren skall även ges praktiska och 

teoretiska förutsättningar för att med engagemang, trovärdighet och trygghet kunna fungera och utvecklas i chefsrollen 

samt kunna reflektera över sina egna förutsättningar och personliga utvecklingsområden.  

Vad vi gör 
I Norlin & Partners arbetar vi med ledarutvecklingsprogram på uppdrag av våra kunder. Det innebär att 

ledarutvecklingsprogrammet designas, byggs och skräddarsys i samarbete med vår uppdragsgivare i företaget.  Oftast 

med den person inom HR-avdelningen som arbetar med chefsutvecklingsfrågorna. Vi startar gärna processen med en 

workshop tillsammans med uppdragsgivaren och några chefer från målgruppen. Allt för att få fram behov och 

inriktning vad gäller deltagare, målgrupp, innehåll i rubrikform, omfattning, processen och praktiskt genomförande. 

Ibland genomför vi också programmen tillsammans med en intern konsult.  

För att få det bästa resultat hos varje uppdragsgivare sker en fortlöpande dialog med uppdragsgivaren under 

genomförandet av programmet. Vi arbetar alltid utifrån uppdragsgivarens specifika behov och unika situation och 

utformat alltid ett program som ska passa uppdragsgivarens förväntningar och krav i alla avseenden. 
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I programmet arbetar vi med aktuella teman och med olika arbetsformer som dialogföreläsning, coaching, samtal och 

reflektioner i mindre grupper, individuellt arbete, reflekterande team och feedback. Deltagarna får syn på möjligheter 

och utvecklingsområden utifrån egna konkreta frågeställningar. Allt för att öka medvetenhet och gemensamt lärande 

hos deltagarna. Under programmet arbetar och tränar deltagarna i lärgrupper med 4-5 personer i varje grupp som 

träffas mellan internaten och stöttar varandra bland annat i olika ”hemuppgifter”.  

Vi arbetar hela tiden med konkreta exempel utifrån deltagarnas egen verklighet som chefer och ledare. På så sätt 

anpassas insatsen till aktuella situationer och behov som finns hos deltagarna och/eller i organisationen samtidigt som 

det blir en bra grund för utbyte av erfarenheter och gemensamt lärande. Detta bidrar i hög grad till påverkan, åtagande, 

förändring och därmed resultat och effekter. Vi initierar alltid att programmet skall utvärderas med avseende på 

kundnytta, resultat och deltagarnas upplevelser och lärande.   

Programmet genomförs oftast i internatform under 8-10 dagar. Men andra former är naturligtvis också möjliga utifrån 

uppdragsgivarens förutsättningar. När det är lämpligt arbetar vi två konsulter (en man och en kvinna) i genomförandet 

av ett ledarutvecklingsprogram. Att vi är två konsulter möjliggör också att vi kan arbeta och beröra deltagarna på ett 

personligt djupare sätt till exempel genom att respektive konsult kan arbeta med deltagarna i halvgrupp i en 

handledningssituation. 

För vem  

Chefer och ledare på olika nivåer i företag, kommuner, statlig verksamhet och landsting. 

 


