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FOKUSOMRÅDEN



                    Lewren.se                        Utveckling för grupper.                                                

Grupputveckling

Allt arbete i grupp handlar direkt eller indirekt om samarbete. Ett annat 
sätt att uttrycka samarbete är förmågan att hantera friktion och konflikt. 

Friktion i samarbete är oundvikligt på grund att vi som personer är olika. 
Vi upplever friktion på olika sätt, exempelvis genom olika åsikter kring 
vad som ska göras, prioriteringar, hur, när och vem/vilka.  

Olikheter och friktion är inbyggt i ekvationen samarbete vilket innebär 
att det alltid finns en grund till potentiella konflikter. 

Ett gott samarbete kan därför likställas med förmågan att hantera olik-
heter och samtidigt generera bra resultat. Grupputveckling handlar att 
utveckla den här förmågan. 

Det finns åtta lämpliga fokusområde för utveckling av kvalité av samar-
bete. På nästa sida hittar du en översikt kring dessa områden. 

Har ni behov av grupputveckling? 

Boka ett orienteringssamtal med fri rådgning om möjliga steg kring 
utveckling.



Utveckling för grupper

Lära känna

Grupputveckling med fokus 
på att lära känna varandra 
och ökad medvetenhet kring 
olikheter och behov.  

Utvecklingsaktivitet anpassas i omfattning beroende på behov. Boka tid 
till orienteringssamtal och fri rådgivning kring möjliga vägar fram.

Affärsmannaskap

Grupputveckling med fokus 
på affärsmannaskap, process, 
beslutsmetodik och system-
behov för ökad effektivitet. 

Delegering

Grupputveckling med fokus 
på hur vi praktiskt gör när vi 
samarbetar. Delegering är 
en strukturerad mekanik för 
överföring av färdighet, ans-
var och ägarskap. 

Förhandling

Utveckling för grupper med 
fokus på metoder och teknik 
inom förhandling för att bl.a. 
uppnå vinna-vinna 
samarbeten.

Kommunikation

Grupputveckling med fokus 
på medveten kommunika-
tion. Innehåller bl.a. metodik 
och teknik från coaching och 
transaktionsanalys. 

Relationer

Grupputveckling med fokus 
på ökad medvetenhet kring 
konflikt, försvar, relationskval-
ité, tillit, öppen och effektiv 
kommunikation. 

Konflikt

Medling och coachning för 
grupper i konflikt. Fokus lig-
ger på konflikthantering och  
konfliktlösning.  

Workshop

Utbildning i facilitering av 
workshopmetoder. Metoder 
lämpliga för idégenerering 
och prioritering.
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Kostnadsfri rådgivning 

( värde 1 500 sek )  

Boka samtal

Orienteringssamtal med fri rådgivning om möjliga steg kring utveckling. 

  

Klicka här - boka 

Orienteringssamtal
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