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COACHNING AV CHEFER

OCH

LEDNINGSGRUPPER

Vi hjälper organisationer att förändras, lära och samarbeta ännu bättre. MiL Institute är ett ledarskapsinstitut 
som arbetat med kvalificerad verksamhetsutveckling och ledarskapsutveckling i över 40 år. 



Greger Åsard Bringsäter är legitimerad 
psykolog som arbetar med ledar-
utvecklingsprogram, ledningsgrupper och 
individuell coachning. Han har bred 
erfarenhet av uppdrag i såväl privat som 
offentlig sektor och med sin psykologiska 
kompetens och processledarerfarenhet 
bidrar han till att göra det möjligt att 
framgångsrikt arbeta med frågor kring 
förändring och förtroende i en allt mer 
komplex och pressad vardag.

Göran Alsén är ekonom med ett förflutet 
inom ekonomihögskolan på Lunds 
Universitet. Han har lång och bred 
erfarenhet av ledarutveckling och 
ledningsgruppsutveckling inom både MiL 
och genom EFL’s Executive MBA. 
Skicklig på att avdramatisera vad 
strategi är; göra det lite mera greppbart 
och därmed också lite enklare att fatta 
beslut, implementera och få andra i 
organisationen att förstå strategin.

Åsa Dourén har över 20 års erfarenhet av 
att som entreprenör, konsult och chef driva 
förändrings- och transformationsprocesser. 
Som chef på IKEA arbetade Åsa på 
strategisk nivå med ledarskapsutveckling, 
kompetensförsörjning och strategier för 
lärande. Åsa är speciellt intresserad av 
design thinking, innovation och kreativitet –
både när hon arbetar som coach och när 
hon arbetar med ledningsgruppsutveckling.

GregerGöranÅsa

VÅRA COACHER

Läs mer om Göran här… Läs mer om Åsa här…Läs mer om Greger här…

https://www.milinstitute.se/ledarskapsutveckling-och-organisationsutveckling/vara-konsulter/goeran-alsen
https://www.milinstitute.se/ledarskapsutveckling-och-organisationsutveckling/vara-konsulter/asa-douren
https://www.milinstitute.se/ledarskapsutveckling-och-organisationsutveckling/vara-konsulter/greger-asard-bringsater


Axel Carlberg är doktor i etik. Med samtal 
och kritisk reflektion som främsta verktyg 
arbetar han som coach, konflikthanterare 
och facilitator i olika sammanhang där det 
enskilda och kollektiva ledarskapet ställs på 
prov, inte minst för ledningsgrupper inom 
både offentlig och privat sektor. Axel är 
också författare och analytiker i etiska 
frågor och har återkommande uppdrag för 
EU-kommissionen inom sitt expertområde.

Anders Colstrup är beteendevetare 
med fokus på idrottspsykologi som under 
många år coachat nationella och 
internationella lag, landslag och 
ledningsgrupper till framgång. Vare sig 
han rör sig på elitidrottens arena eller 
arbetar som coach åt ledningsgrupper 
eller högre chefer, är Anders en mästare 
i konsten att skapa hög energi 
tillsammans de individer och grupper han 
jobbar med.

Johanna Baagœe är företagsjuristen som 
valde att lämna en framgångsrik 
specialistkarriär för att istället under 15 år 
jobba med verksamhetsutveckling i olika 
seniora chefsroller. Idag arbetar hon som 
programchef i flera av MiL Institutes
företagsanpassade ledarskapsprogram, 
som coach till chefer och ledare samt som 
stöd för ledningsgrupper vad gäller 
verksamhetsutveckling och förändring.

Axel Anders Johanna

VÅRA COACHER

Läs mer om Anders här… Läs mer om Johanna här…Läs mer om Axel här…

https://www.milinstitute.se/ledarskapsutveckling-och-organisationsutveckling/vara-konsulter/anders-colstrup
https://www.milinstitute.se/ledarskapsutveckling-och-organisationsutveckling/vara-konsulter/johanna-baagoe
https://www.milinstitute.se/ledarskapsutveckling-och-organisationsutveckling/vara-konsulter/axel-carlberg


”
EN LEDNINGSGRUPP UTVECKLAS BÄST GENOM 

ATT ARBETA MED SIN VERKLIGA UPPGIFT.



COACHNING AV LEDNINGSGRUPPER

Ledningsgrupper utvecklas bäst genom att arbeta 
med sin verkliga uppgift. Det är så vi lär känna 
varandra bäst och det är i arbetet vi får korn på 
varandras förmågor och kompetenser. Det är 
genom arbetet som vi utvecklar tillit till varandra 
och till vår egen förmåga att lyckas. 

Att utveckla ett arbetsklimat där alla vågar säga 
vad de tycker är avgörande för hur effektiv en 
ledningsgrupp kan bli. En ledningsgrupp behöver 
vara en kraftfull möjliggörare och skapa 
förutsättningar för andra att prestera. En 
utvecklingsinsats behöver därför bidra till att 
stärka gruppens inre effektivitet och förmåga att 
skapa både kultur och struktur som stödjer 
verksamhetens effektiva resursutnyttjande.



AGENDADRIVEN LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING
E X E M P E L  P Å  E T T  U P P L Ä G G

Off-site. 2 dgr.
Att göra 

varandra bra!

I utforskningsfasen (diagnos och design) beslutar vi vilka frågor som ska prioriteras på agendan när vi arbetar på ordinarie 
ledningsgruppsmöten. Vi beslutar också vilka teman vi ska arbeta fokuserat med utanför den ordinarie agendan, på våra off-site möten. Off-site 
mötena är en eller två dagar (internat eller externat).

Behovsanalys:
Intervjuer

Utvecklingsbehov:
– Organisationen
– Teamet
– Individen

Integrering:
Viktiga teman
Verkliga frågor

Off-site. 1 dag.
Kultur och 
samverkan

FÖRLÄNGDA ORDINARIE LEDNINGSMÖTEN (DÄR MiLKONSULT MEDVERKAR ETT PAR TIMMAR).



INDIVIDUELL COACHNING

Coachning fokuserar på ditt personliga ledarskap och din potential. I 
coachningen arbetar vi med dina dilemman och utmaningar kring olika 
sätt att lösa ditt uppdrag. Det kan handla om allt från verksamhets-
utveckling till din professionella utveckling. MiLcoachen lotsar dig vidare i 
ett tryggt samtalsrum för eftertanke och utveckling.

Normalt sker coachning vid fysiska möten på din arbetsplats eller på vårt 
kontor i Malmö, men samtalen kan också ske på telefon. Samtalsseriens 
längd är beroende av behov och utmaningens komplexitet. Vanligtvis 
handlar det om fem till tio samtal, om cirka 1,5 timme per gång.

”
"Här får man 
proffsig coachning 
på rätt nivå och 
därmed uppfylldes 
mina behov vad 
gäller stöd i mitt 
ledarskap!"



MIL INSTITUTE – VÅR LÄRFILOSOFI  
A C T I O N  R E F L E C T I O N  L E A R N I N G ®

Vuxna människor lär genom att…

…agera i verkliga situationer, att hantera 
dilemman och problem så nära verkligheten som 
möjligt (A C T I O N ).

…reflektera och aktivt utmana sitt eget sätt att 
tänka genom att både bredda och fördjupa 
perspektiven (R E F L E C T I O N ).

…knyta reflektionen till tidigare erfarenheter och 
kunskaper och konceptualisera ny kunskap till 
egenägda teorier som kan vägleda framgångsrikt 
agerande i framtida situationer (L E A R N I N G ).
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KONTAKT

COACHNING AV CHEFER – läs mer om individuell coachning här…
Kontaktperson: Tone Lennesiö. 070-651 55 58. tone.lennesio@milinstitute.se

COACHNING AV LEDNINGSGRUPPER – läs mer om ledningsgruppsutveckling här…
Kontaktperson: Jonas Janebrant. 0705-52 00 01. jonas.janebrant@milinstitute.se

www.milinstitute.se

https://www.milinstitute.se/foretagsanpassat/coachning
mailto:tone.lennesio@milinstitute.se
https://www.milinstitute.se/foretagsanpassat/ledningsgruppsutveckling

