
HAR DIN LEDNINGSGRUPP KÖRT FAST? 
Många ledningsgrupper arbetar operativt 80% av tiden och strategiskt  
20% av tiden, när förhållandet borde vara det omvända. Kniviga strategiska  
utmaningar blir till oöverstigliga berg när punkterna på agendan hopar sig  
och tiden inte räcker till för en djupare diskussion. För att klargöra nuläget,  
problemen och målet kan det vara bra med en utomstående person som  
ställer de rätta frågorna.

I denna workshop använder facilitator Ulric Rudebeck grafisk visualisering för att gestalta 
gruppens tankar och föreställningar för att skapa en gemensam fysisk och mental bild. 
Utgångspunkt tas i en utmaning på hög strategisk nivå där gruppen behöver hjälp att  
hitta en väg framåt.

Workshop



Pris 

Workshop tre timmar  

Material och resor 

Summa

12 000 SEK exkl. moms

1 250 SEK exkl. moms

13 250 SEK exkl. moms

Vinster med denna workshop

1. En gemensam mental bild över nuläge, utmaningar och mål

2. En strategisk diskussion som tydliggör alternativa handlingsplaner för vidare arbete

3. En fysisk bild över gruppens nuläge, utmaningar och mål 

Förberedelser

• Valfri strategisk utmaning

• Engagerade deltagare med kunskap om verksamheten på en relativt  
hög strategisk nivå i förhållande till utmaningen

• Ett rum med en slät vägg på 1,2 x 3,0 meter med möjlighet att tejpa fast papper

• Bekväma stolar placerade så att alla kan se väggen

• I övrigt behövs inga förberedelser

Workshop

Om Ulric Rudebeck
Ulric Rudebeck har sedan 1999 i 
sitt bolag URVISION AB bedrivit  
konsultverksamhet inom lednings- 
utveckling, organisationsutveckling, 
grafisk visionering och ledarskap.  
Ulric har erfarenhet som VD, chef i  
linjeposition och från stab i olika  
företag och myndigheter, inklusive  
konsultorganisationer inom 
organisations- och ledningsutveckling.  

 

Ulric har föreläst bl a på Stockholms 
Universitet, Handelshögskolan och 
Sundridge Park Management Center 
i England där han också medverkat i 
utformningen av deras Senior Executive 
Program. Ulric är en av författarna till 
”Leda Intellektuellt Kapital” av KFL vald 
till årets ledarbok 1998 och har sedan 
dess skrivit ytterligare fyra böcker.  
Nedan finns ett urval av Ulrics uppdrag.
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