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Självstyrande 

Team  

– har ni svart bälte? 

Frukostseminarium Stockholm & Göteborg i Nov/Dec 
 

Vad är det som gör vissa team mer framgångsrika än andra? Vad kännetecknar ett 
högpresterande team? Vilken effekt får i ärlighetens namn långa chefskurser på internat? 
Vad säger den senaste forskningen om ledarskap, självstyrande team och samarbete? 

Välkommen till ett frukostseminarium som handlar om vilka beteenden som behöver utvecklas för 

att ditt team ska höja sin kollektiva intelligens och prestationsförmåga! 

Tuva Sjöström, Fredrik Tengstrand och Karin Gustafsson arbetar med chefs- och 

teamutveckling både på strategisk och operativ nivå. Under hösten 2017 har de summerat sina 

erfarenheter baserat på kunduppdrag och modern forskning kring högpresterande team. Resultatet 

har blivit ett nytt sätt att arbeta med projektteam, ledningsgrupper och arbetsteam som gör skillnad.  

Du kommer att få höra om deras erfarenheter och slutsatser – samt dela vad forskningen säger - 

och du kommer själv få diskutera frågorna vi ställde i ingressen. De kommer att blanda teori med 

diskussion och någon övning och lovar att utmana hur du hittills har sett på ledarrollen! 

Datum  29e och 30 Nov Stockholm. Ej platser kvar. Nytt til lfälle kommer,   

                 meddela till någon av oss nedan om du är intresserad!           

                 8e Dec Göteborg. Få platser kvar 

Plats Stockholm: Ledarskaparna Timmermansgatan 9.  

 Göteborg: Västsv. Handelskammaren, Parkgatan 49 

Program  

07.30 Frukost serveras 

08.00 Programmet startar 

09.30 Avslut   

Anmälning* Stockholm, maila Karin (OBS ange datum). Göteborg, maila Fredrik 
Frågor? Ring Tuva 0729-936310, Karin 0733-715839 eller Fredrik 076-8481090 

 

Välkomna! 
 

*Frukostseminariet är kostnadsfritt. Vid No Show tar vi ut en avgift på 250 kr exkl. moms. Om du får förhinder 

går det jättebra att skicka en kollega – anmälan är inte personlig.  
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