
Ett styrelsenätverk på 
erfarenhetsbaserad och 
vetenskaplig grund 

Värdeskapande 
styrelsearbete



Varför ett styrelsenätverk?

• Dagens företag lever i en omvärld som påverkas av 
globalisering, ständig teknikutveckling, internationalisering, 
ändrade krav från kunder/konsumenter, och förändrade 
kommunikationsmönster. 

• Dessa förändringar ställer ökade krav på flexibilitet, tydligt 
ledarskap och kunskap på alla nivåer i organisationen. 

• Styrelser är mycket viktiga för att möta dessa utmaningar. 
Men i traditionella styrelseutbildningar fokuseras ofta driften 
av den befintliga verksamheten och inte på dess utveckling. 



Våra målsättningar

• Knyta ihop senaste forskningen med 
verksamhetsnära händelser 

• Skapa kunskaper om vad som styr ett 
värdeskapande styrelsearbete.

• Inspirera till utveckling av ert styrelsearbete 
genom spänstiga diskussioner och djuplodande 
reflektioner.



Målgrupp

• Vi vänder oss till 6-10 styrelsemedlemmar i 
mindre eller medelstora företag.

• Vi söker deltagare som är öppna för andras 
erfarenheter och nyfikna på vad forskning har 
att erbjuda.



Upplägg och utgångspunkter
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Nätverksledning

Peter Yngvesson
Konsult med lång bakgrund som 
chef. Peter har stor erfarenhet av 
att jobba med ledarutveckling 
och organisationsutveckling.

Styrka: förmåga att skapa 
trygghet och öppenhet i grupper 
för ett bra inlärningsklimat.

Andreas Wallo
Organisationsforskare med lång 
erfarenhet av att samverka 
nära företag och organisationer. 
Fil. dr och docent i pedagogik. 

Styrka: förmåga att knyta 
samman forskningen med 
företagens vardag. 

Jan-Olof Andersson
Företagsledare med lång erfarenhet 
och bakgrund som styrelsemedlem, 
VD och koncernchef i nationella och 
internationella företag.

Styrka: förmåga att utmana både
sig själv, kollegor, och organisationer
till ständig utveckling.



Medverkande forskare

Henrik Kock
Fil. dr och biträdande 
professor i pedagogik vid 
Linköpings universitet. 

Specialist på frågor om 
arbetsplatslärande, team, 
organisationsförändring, och 
ledarskap.

Peter Nilsson
Fil. dr och universitetslektor 
i pedagogik vid Linköpings 
universitet. 

Specialist på frågor om 
ledarutveckling, lärande i 
arbetslivet, och HR-frågor.



Nätverkets former

Lärande och 
kunskaps-

utbyte

Februari
Fördjupnings-

träff
2 dagar

April
Erfarenhetsutbyte
Frukost-/kvällsträff 
med möjlighet till 

coachning

Juni
Fördjupnings-

träff
2 dagar

Augusti
Erfarenhetsutbyte
Frukost-/kvällsträff
med möjlighet till 

coachning

Oktober
Fördjupnings-

träff
2 dagar

December
Erfarenhetsutbyte
Frukost-/kvällsträff 
med möjlighet till 

coachning



Exempel på teman

• Gruppdynamik och grupputveckling

• Organisationer och organisationskultur

• Makt och inflytande

• Förändringsarbete

• Lärande och kompetensutveckling

• Ledarskap i styrelser
• Jämställdhet och mångfald
• HR-funktionens bidrag

Val av teman görs av nätverksdeltagarna



Peter Yngvesson
0705-155300 
yngvesson.peter@gmail.com

30 000 kr exklusive moms
Tillkommer gör konferens-
och internatkostnader

Kontakt

Kostnad


