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Grupputveckling som tar 
er från en bra arbetsgrupp 

till ett fantastiskt team! 
Skapa en kultur med god kommunikation,

psykologisk trygghet och tillit för att öka

samarbete, innovation och produktion.  Fokus på

att utveckla ert team, få utrymme att reflektera

och utöka er verktygslåda som grupp. Vi tar upp

ämnen som grupputveckling, gruppsykologi,

relationer och kommunikation, 

konflikthantering och feedback 

som leder framåt.
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Grupper fungerar som bäst när det finns trygghet

och tillit i gruppen. Då samarbetar individerna

och kulturen som skapas bidrar till ökad

produktivitet och innovation. Gruppers

komplexitet beror på att vi inte bara har oss

själva och varandra att ta hänsyn till men också

indirekta relationer som påverkar oss. 

Alla grupper genomgår processer och förändras.

Nya och otrygga grupper är ofta i behov av ett

tydligt och närvarande ledarskap medan en trygg

och strukturerad grupp kan ta sig till hög

produktivitet och innovation genom självständigt

arbete. Forskning visar dock att få arbetsgrupper

tar sig till de högsta nivåerna där magi kan ske. 

Vill ni ha ett välfungerande team som samarbetar

och bidrar till företaget/organisationen på högsta

nivå behöver ni jobba med det för att skapa en

kultur där individerna är trygga, vågar erkänna

misstag och lära sig av dem. När vi bygger en

sådan kultur så skapas också utrymme för att ge

och ta emot feedback vilket leder till möjlighet

att förbättra sig och därmed utveckla hela

organisationen. En positiv utvecklande

feedbackkultur innebär inte att vi aldrig är oense

men det innebär att vi jobbar för att alla ska få så

bra förutsättningar som möjligt att göra sitt

arbete, utvecklas, trivas och ha roligt på jobbet.

Det vinner alla på!

Chefer och arbetsgrupper som tillsammans vill öka sitt
samarbete, förbättra sin kommunikation och skapa mer
tillit och psykologisk trygghet i arbetsgruppen. Möjlighet

att gå från att vara en bra arbetsgrupp till att bli ett
fantastiskt team!

FÖR VEM?

Enligt överenskommelse. 
Passar bäst som utbildning över 6-12 månader. 

Ni får teori och övning under modulerna som ni mellan
träffarna får övningar att göra i er vardag för att

förstärka beteendet.

UPPLÄGG:

Skellefteå: House Be (The Great Northern/Svalan)
alt. enligt överenskommelse.

PLATS:

Enligt överenskommelse.
DAG & TID:

Offert lämnas på begäran.
INVESTERING:

Förfrågningar och kontakt sker till
helene@jarlesjoniska.se eller  

på telefonnr. 072-222 50 11.

FRÅGOR & KONTAKT:



Forskning visar att det bästa sättet för en

grupp att utvecklas är just att lära sig mer om

grupputveckling, gruppsykologi och att se sig

själva i det ljuset - vilka är vi och vad har vi för

behov? Var är vi och hur tar vi nästa steg? 

Oavsett inriktning bygger utbildningen på att

grupper alltid kan utvecklas och att vi genom

mer tillit, psykologisk trygghet och ökat

samarbete, inte bara har roligare på jobbet

utan vi får också ökad produktion, mindre

personalomsättning och minskade

sjukskrivningstal. Vinn-vinn för alla från individ

till organisation! 

Utbildningen bygger på en pedagogisk modell

där ni fördjupar och utvecklar er professionella

kompetens. Det är ett redskap för att

motverka stagnation i yrket och ge möjlighet

till kontinuerlig reflektion tillsammans med

andra. Vi blandar teori och forskning med mer

lättsamma och praktiska övningar. 

Denna utbildning går du som chef tillsammans

med dina medarbetare, arbetsgrupp eller

arbetslag där ni får kunskap om individers

behov, gruppers utveckling, tydliga spelregler

och göra en plan för era steg till att bli världens

bästa team. 

O M  U T B I L D N I N G E N

U
PP

LÄ
G

G

Varje träff har ett tema som ni får teoretisk kunskap om.
1. TEORI

1. 
TEORI

Får ny kunskap om
grupper utifrån

forskning

2. ÖVNING 
Diskussion,

övning, case 
och metoder i

gruppen3. PRAKTIK
Ni testar nytt i er

yrkesvardag utifrån
teori och övningar

4. 
REFLEKTION

Reflekterar över 
det ni provat i 
er yrkesvardag
tillsammans 

        5. KUNSKAP
  Ni befäster ny
kunskap som

individer och grupp

ERFARENHETSUTBYTE

METODER OCH ÖVNINGAR

ÖKAD VERKTYGSLÅDA SOM GRUPP
t.ex. konflikthantering och svåra samtal, förbättrad
kommunikation, spelregler på arbetsplatsen, m.m.

Under träffen får ni också diskutera, göra övningar, case och
prova metoder. 

2. ÖVNING

Mellan träffarna testar ni er nya kunskap i er yrkesvardag. 
3. PRAKTIK

Vid nästa träff reflekterar vi tillsammans över era insikter.
4. REFLEKTION

Tillsammans bildar ny teoretisk kunskap, övning i trygg miljö,
praktisk övning i verkliga livet och reflektion en grund för att
utveckla ny kunskap som blir befäst hos både individer och
gruppen som helhet. 

5. KUNSKAP
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Organisationskonsult och VD/egen företagare
Mångårig erfarenhet som rektor

Chef i offentlig förvaltning
Legitimerad gymnasielärare/grundskollärare

Grafisk formgivare och projektledare

ERFARENHET:

Jag heter Helene Järlesjö och är utbildare,

föreläsare och ledarskapsutvecklare med särskilt

stort intresse för kommunikation och hållbarhet 

- både för individen, gruppen och organisationen. 

Som chef har kommunikation varit ett av 

mina viktigaste verktyg och som rektor är

konflikthantering och svåra samtal vardag vilket

gör att jag har utvecklat goda strategier som kan

komma dig som chef till godo. Att vara personlig

som ledare, våga prata om elefanten i rummet och

kommunicera högt om spelregler och

förväntningar är några av mina viktigaste

utgångspunkter. 

Jag har ett stort intresse för hur människor,

grupper och ledarskap fungerar, utvecklas och

förändras i ett tvärvetenskapligt perspektiv. En av

de viktigaste frågorna sista åren är hur vi ska vara

hållbara i jobbet och återhämta oss i vardagen

vilket genomsyrar alla mina utbildningar. Detta kan

vara än viktigare för en chef eftersom en hållbar

chef spiller över i hela organisationen. 

Jag har fil. mag. i ledarskap och 20 års erfarenhet

av ledarskap, chefskap och utbildning. Mina

tjänster är inspirerade av forskningen från mina

akademiska utbildningar men förpackade i ett mer

lättsamt format där vi blandar teori och praktik.

Självklart med utgångspunkt i dig och dina

personliga förutsättningar. Jag jobbar framför allt

med grupper eftersom jag ser stort värde i

erfarenhetsutbyte och att lära tillsammans. 

Hör gärna av dig om du vill ställa frågor. 
Mejl: helene@jarlesjoniska.se

Telefon: 072-222 50 11

FRÅGOR?

Helene Lindberg Järlesjö

NAMN:

072-222 50 11
helene@jarlesjoniska.se

KONTAKTUPPGIFTER:

Hemsida: jarlesjoniska.se
LinkedIn: Helene Järlesjö

Instagram: jarlesjoniska.se
FB: Järlesjö & Niska - organisationsutveckling AB

TA REDA PÅ MER:

Fil. mag. i ledarskap inom företagsekonomi
Gruppvägledning på avancerad nivå
Examen från rektorsprogrammet 

Utbildningsledarskap på avancerad nivå
Gymnasielärarexamen

UNIVERSITETSUTBILDNINGAR:
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För att lyckas bygga en positivt utvecklande

feedbackkultur behöver ni de rätta verktygen som både

ledare och medarbetare. Alla behöver få känna

psykologisk trygghet och tillit för att vara motiverade,

prova nytt och utöka sin kunskap. I denna utbildning får ni

en teoretisk förståelse för olika behov och beteenden,

hur vi kan skapa en miljö som främjar psykologisk

trygghet och ökar tilliten på såväl individ-, grupp- och

organisationsnivå. Medarbetare som känner sig trygga

att göra fel som inte får konsekvenser för dem i jobbet

eller i sin sociala ställning på arbetet är mer benägen att

våga testa nytt, utvecklas och lära. Det innebär också att

individer är mer benägen att ta till sig av feedback. Vi lär

oss om feedback och hur den har betydelse för att

medarbetares utveckling samt få och ge feedback som

leder framåt. 

När alla känner sig trygga och vågar bidra utan risk för

konsekvenser om vi gör fel så kan vi lära av varandra och

fokusera på kärnverksamheten, känna motivation och

öka innovation istället för att medarbetare ska slösa

energi på att vara rädd för att göra misstag, säga fel

saker eller bli förlöjligade. En positivt utmanande

feedbackkultur med god kommunikation, psykologisk

trygghet och tillit bidrar till bättre utveckling och

kvalitet samt ökad innovationskraft. 

Vi blandar teori med praktiska övningar för att

säkerställa att det ni lär er fäster och ni alla kan använda

det direkt i vardagen. 

U T B I L D N I N G E N  G E R  D I G :

Teorier om grupper och grupputveckling. 

Teorier om hur ni skapar en miljö där psykologisk

trygghet och tillit i arbetsgrupper blir vardag.

Teorier om varför tydlighet är så viktigt i ledarskap

och vikten av att ha tydliga krav och förväntningar

på arbetsplatsen. 

Hur vi kan hantera misstag och fel för att skapa

innovation och lärande.

Hur vi ökar ansvarstagande, att våga erkänna

misstag och ge varandra stöd istället för att skylla

ifrån sig, skvallra eller dölja problem. 

Teorier om feedback och att skapa en feedback-

kultur. 

Förståelse för varför, hur, när och hur ofta man bör

ge feedback

Teorier om varför kommunikation och spelregler på

arbetsplatsen är så viktiga att prata om 

Modeller för att förstå och arbeta med att skapa en

trygg miljö och ökad grad av tillit. 

Praktiska övningar att använda för att skapa tillit

och trygghet. 

Konkreta verktyg för att ge och ta emot feedback

Möjlighet att öva på feedback i olika situationer för

att tillämpa och träna sig i detta. 

Gruppuppgifter och enskilda reflektioner.

Möjlighet att ni själva får jobba praktiskt med era

spelregler. 


