
En halv dag, uden beregning 
Sæt en halv dag af, hvor I samles i topledelsen og får mulighed for dialog om og indsigt i 
udbyttet af ledelsesindsatsen i jeres virksomhed. Der er en tydelig sammenhæng mellem 
en virksomheds evne til at tale om ledelse og de forretningsmæssige resultater.  
 
Ledere skal understøtte, udvikle og opmærksomt følge de resultater, medarbejderne skaber.  
Det er konklusionen i den første danske undersøgelse af sammenhængen mellem ledelsesstil og 
resultatet på bundlinjen. Hver anden virksomhed med fokus på ledelse har de seneste 3 år 
haft et overskud på mere end 5 pct. Det samme gælder kun 37 pct. af mere traditionelt 
drevne virksomheder, viser undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation. 

I en virksomhed kan der være meget forskellige syn på de ledelsesmæssige målsætninger, de 
ledelsesmæssige resultater og kvaliteten af den ledelsesmæssige indsats. 
Ledelse bør ikke være en privat sag, men et forretningsmæssigt anliggende. Ledelse bør gå fra 
at være et individuelt og privat anliggende til en forretningsmæssigt bestemt indsats. Ledelse 
skal være en værdiskabende proces, der fokuserer på at udvikle samarbejdet, den enkelte 
medarbejder og de forretningsmæssige mål. 

Dialog om ledelsesresultater 
Deltag i en mindre her-og-nu 
undersøgelse af jeres ledelsesresultater 
og få inspiration via den efterfølgende 
dialogproces til at få endnu mere ud af 
ledelsesindsatsen. I får skabt et fælles 
udgangspunkt for, hvad der skal prioriteres, 
hvilken udvikling der skal ske, og hvilke resultater 
der skal opnås. 

God ledelse 
Få inspiration til at få endnu mere ud af ledelsesindsatsen. At lede andre mennesker er at lede et 
samarbejde. Få et bud på, hvad der skal til for at udvikle en samarbejdsorienteret, 
forretningsskabende ledelseskultur. 

Program for mødet 
• Lille undersøgelse på 15 spørgsmål – hvilke ledelsesmæssige resultater opnår I? 
• Dialog om de ledelsesmæssige resultater og de ledelseskabte omkostninger 
• Præsentation af en model for god ledelse

Book en halv dag uden beregning, send mail til 
robert@consensio.dk, eller ring på telefon  31 20 77 31 
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