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Utbilda dig att skapa ditt Elitteam 

Vi utbildar dig personligen under tre heldagar för att skapa förståelse för olika 
kommunikationsprofiler och människotyper i din grupp. Du lär dig att 
kommunicera mot alla grupper och vad som motiverar de olika typerna.  
 
Denna kunskap ligger till grund för att du skall kunna förstå hur människor i 
gruppen skall mötas. Du lär dig också använda vårt WEB-verktyg Disc Analysen.

Vi utbildar dig i hur gruppen utvecklas mot ett TEAM och sedan Elitteam.

Vi utbildar dig i hur du skall situationsanpassa ditt ledarskap till Gruppens nuläge.
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Utbildning i  
3 steg 

MÅLET ÄR ATT  
SKAPA ETT ELITTEAM 

I DITT BOLAG

1 UTBILDNING 
FRÅN GRUPP TILL 
ELITTEAM I 3 STEG

2 ACTION 
SKAPA DIN EGEN  
HANDLINGSPLAN

3 UPPFÖLJNING 
REGELBUNDEN MÄT/

UPPFÖLJNING

”Våra 
Chefsutvecklare 

håller regelbunden 
kontakt med dig 

under din 
utveckling”
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Efter att alla haft en individuell personlig genomgång kan vi avsluta 
med en föreläsning om personligt ledarskap och personligt 
varumärke för alla, ca 1 timme.

Vidare överlämnar vi en handlingsplan som följer dig som ledare 
genom karriären, den innehåller även övningar, tips och råd.  
 
När det blir dags för Chefsutvecklaren att stötta dig in i din roll som 
ledare så finns alla mätningar sparade och processen mot en ny 
grupputveckling kan snabbt komma igång.

Heldagsutbildning i tre steg

 
Del 1 Utbildning individen i gruppen heldagpris 9.900:- + moms

• Kartläggning, Kvalitetsvärdering, Referenstagning
• Egenskaper med discanalys, målanalys, motivationsanalys,

värdegrundsanalys, attitydanalys 
    • Kommuniktion och feedback

• Retorikträning, Kroppsspråk och Kommunikationsträning
 

Del 2 – Utbildning gruppens utveckling heldagpris 9.900:- + moms
• Vem är i gruppen
• Kommunikationsprofiler
• Rollfördelning och kompetensfördelning
• Stödutbildning enl analys, önskemål
• Justering, kalibrering av processer

 
 
Del 3 – Utbildning gruppen till Elitteam heldagpris 9.900:- + moms

• Vilken fas är gruppen i?
• Hur skall ditt ledarskap situationsanpassas?
• Rollfördelning och gruppförflyttningar 
• Så når du ett Elitteam
• Stödutbildning enl analys, önskemål
• Justering, kalibrering av processer

Alla priser är per person. Lunch tillkommer. Efter Del 3 kommer du få 
ett Diplom som visar att du är Elitteams ledare.

Förslag: När vi är är klara med de 3 första delarna i 
Elitteamutbildningen så tycker jag att vi tittar på budgeten för 
att kunna mäta och följa upp utvecklingen av gruppen. Jag 
föreslår att vi ses på ett uppföljningsmöte. 
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Din kunskap är 
nyckeln till 
framgång

Vi känner oss övertygade  
om att för att lyckas med 
detta så skall vi arbeta 
”hands on” med 
personliga möten, flera 
uppföljningsmöten. Vi 
måste också arbeta för att 
ledaren i varje grupp kan 
förstå gruppens läge och 
situationsanpassa sitt 
ledarskap till gruppen.

http://www.elitteam.se

