Konsten att skapa vinnande kulturer
EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT MÄNNISKOR SKA PRESTERA ÄR ATT DE MÅR BRA OCH TRIVS MED ATT VARA
DÄR DE ÄR. GOD LAGANDA SMITTAR AV SIG OCH FÅR GARANTERAT EFFEKTER PÅ ALLA PLAN I LIVET. FÖR
ATT SKAPA DESSA FÖRUTSÄTTNINGAR KRÄVS DET DOCK BRA LEDARSKAP.
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Man talar om att det finns chefer i position och ledare i
relation. Det är stor skillnad mellan dessa och hur de jobbar
med att motivera sina medarbetare.
– Ledare som endast fokuserar på vinsten och inte på hur
uppgiften ska lösas kommer att få olika resultat. 90% av
människors prestationer och motivation bygger nämligen
på känslor och beteenden. Det är stor skillnad på operativa
mål och beteendemässiga mål, tillägger Ingvar.
PROCESSEN I KORTHET

Ingvar Bengtson.

• Förankringsmöte – Få alla att förstå nyttan & effekter,
krav & förutsättningar

VILKEN NYTTA OCH EFFEKTER FÅR MAN OM LAGANDA,
LEDARSKAP OCH MOTIVATION FÖRBÄTTRAS?
– Nyttan av att bygga vinnande kulturer på en arbetsplats
kommer resultera i goda effekter i många led, säger Ingvar.
Ökad öppenhet och förbättrat kamratskap leder till att man
hjälper varandra mer och ansvaret ökas. Bättre relationer
med kunder leder till starkare lojalitet och fler affärer.
I det privata livet blir det självklart bättre relationer också.
Arbetsplatser som har välfungerande kulturer med

• Intervju/personlig utveckling – Lär känna personen, förank
ring, se över personliga beteendemål, motivera, feedback.
•S
 ammanställningar – Status över företagskulturen, skapa
riktlinjer.
• I ndividuella ledare/medarbetarutvecklingar – Från teori
till praktik. Självreflektion/insikt.
• Uppstartsmöten – Aktiviteter enligt olika faser, med mål
att skapa trygghet i gruppen.
•L
 edarutvecklingar i grupp – (1) Teamträning, laganda &

förankrade normer för beteende där exempelvis självinsikt,

uppbyggnad. (2) Praktik & insikt i sju områden av beteen

öppenhet, respekt, ödmjukhet etc. leder till att alla själv

deverktyg. (3) Förankring av normer för beteenden i grupp.

gående stöttar varandra i linje med det som har bestämts

•P
 unktinsatse – Görs efter behov, t ex uppsamlingsheat.

i kulturen.

•U
 ppföljning, vidareutveckling – Förstärkt förankring,

– Då finns det inga trakasserier, förakt eller hierarkier. Män
och kvinnor fungerar i ett team med lika villkor, säger Ingvar.
När kommunikationen är bättre vågar man ge varandra

dålägesfas, nuläge.
Funkar kulturen kommer strukturen. Förstår man känslors
kraft i företagskulturen kommer lönsamheten som bonus.

Team & Ledarutveckling med privata bolag i processer. Kontakt och mer information: www.team.se

