
Upplevelsebaserad ledarskaps- och 
grupputveckling som ökar företagets 
konkurrenskraft och kreativa kapital



Frigör företagets potential  
och få alla att dra åt samma håll 
Ett tydligt ledarskap och fungerande gruppdynamik är grunden i en framgångsrik  
organisation. Leading Lights hjälper dig att öka medvetenheten och frigöra potentialen  
hos företagets medarbetare och få alla att aktivt bidra till företagets utveckling. 

Ett tydligt och  
effektivt ledarskap
Ledarens uppgift är att ange företagets 
riktning och driva utvecklingen framåt ge-
nom att få alla att prestera optimalt utifrån 
sina egna förutsättningar. Ett fungerande 
ledarskap kräver självinsikt – hur fungerar 
jag och hur påverkar mitt ledarskap mina 
medarbetares och företagets utveckling? 
Leading Lights ledarskapsutbildningar leds 
av professionella handledare med lång er-
farenhet från näringslivet och vänder sig till 
chefer på alla nivåer.

Med fokus på  
ledningsgruppen 
Ledningsgruppen har det yttersta ansvaret 
för att realisera företagets mål och visioner. 
Medlemmarna i ledningsgruppen ska age-
ra med företagets bästa för ögonen och 
får inte låta egna intressen påverka viktiga 
beslut. Det låter självklart, men är inte lika 
enkelt i praktiken. Att ha fokus på rätt saker 
och fatta rätt beslut kräver både mod och 
trygghet. 

.

I en väl fungerande ledningsgrupp finns ett 
driv och en öppenhet som stimulerar ett 
kreativt och innovativt synsätt där alla kom-
petenser nyttjas optimalt. Våra utbildningar 
ger ledningsgruppen metoder och verktyg 
för att effektivisera det interna arbetet och 
implementera synsättet i resten av organi-
sationen.

” Leading Lights har på ett  
friskt sätt lyft vår verksamhet.”

Olle Hulteberg, vd EDC AB



Ett insiktsfullt ledarskap skapar inte bara en 
positiv arbetsmiljö, det påverkar även före-
tagets resultat. Att utveckla ett kompetent 
och inspirerande ledarskap är en långsiktig 
investering som ökar företagets konkur-
renskraft på flera plan.

Vi kan skräddarsy upplägg som kopplar 
ihop relationer, gruppdynamik och person-
lig utveckling med klassiska ekonomiska 
verktyg som målstyrning, nyckeltal och 
uppföljning. Syftet är att synliggöra sam-
manhang, identifiera företagets utveck-
lingspotential och hitta effektiva arbetssätt 
för att nå målen och öka lönsamheten

Ju fler sinnen man involverar, desto star-
kare blir upplevelsen. Därför har vi spe-
cialiserat oss på att använda olika miljöer, 
t ex fjäll och skärgård, som verktyg i våra 
utbildningar.

När människor och grupper hamnar i nya 
och utmanande miljöer blir invanda möns-
ter och roller ofta tydliga. Rätt nyttjat leder 
denna kunskap till ökad förståelse för både 
egna och andras styrkor och svagheter. 
De gemensamma upplevelserna skapar 
en fruktbar plattform för individen, gruppen 
och företaget att utvecklas utifrån.

 

Tack vare ett stort kontaktnät med erfarna 
handledare kan vi skräddarsy ledarskaps- 
och grupputbildningar för olika typer av 
organisationer och branscher. Självklart er-
bjuder vi även öppna utbildningar i ledar-
skap, liksom teambuilding och kortare 
energigivande kurser. Komplett kursutbud 
hittar du på www.leadinglights.se.

” När människorna 
växer, växer också 
företaget.”

Ledarskapet påverkar  
lönsamheten

Gemensamma upplevelser 
som verktyg

Ett brett kursutbud  
för ledare och grupper



Leading Lights, Sälenvägen 2, 780 67 Sälen | tel/fax 0280-206 06 | info@leadinglights.se 

Några exempel på Leading 
Lights kunder genom åren:

Tveka inte att höra av dig till oss om du vill  
veta mer om Leading Lights och våra kurser.

Jonas Wikström Mikael Lindell

Bilkompaniet, Bwin Games, Ericsson,  
HL Display, Norska Marinen, Ostnor,  
Scania, SEB, Skandia, Vasaloppet, Wibe

” Ledarskapskursen var 
utformad så att lednings-
gruppen fick insikter och 
verktyg som vi verkligen 
kan använda i vardagen. Vi 
är mycket nöjda och kom-
mer anlita Leading Lights 
igen.” 

Per Kempe, vvd Kläppen Ski Resort AB

Organisationskonsult inom grupp- och 
ledar utveckling och ägare till Leading 
Lights. Jonas har erfarenhet från special-
förband i Försvarsmakten och arbete i  
krävande miljöer. 

Jonas styrka ligger i kombinationen av ett 
målinriktat synsätt och modet att våga  
lämna invanda mönster för att nå dit.

Ledningskonsult med passion för affärs-
utveckling och målstyrning. Mikael har lång 
erfarenhet från näringslivet, senast som vd 
på HL Display och Color Print. 

Mikael utsågs 2008 till Årets Företags ledare 
av Företagarna i Borlänge och är styrelse-
ledamot i Näringslivet FalunBorlänge. 
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