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Att utveckla ett ledarskap är att ut-
veckla förmågan att kommunicera!
Vårt diplomprogram “Kommuni-
kativt ledarskap” fokuserar på att 
utveckla din förmåga att genomföra 
samtal på ett effektivt sätt, vara en 
kraftull ledare som påverkar positivt 
i din organisation och med ett coach-
ande förhållningssätt utveckla dina 
medarbetare.
Programmet är uppdelat i tre sepa-
rata utbildningar med uppföljande 
coaching efter utbildningstillfällena 
för att garantera maximalt resultat.

I vårt ledarskapsprogram kommer 
du utveckla din förmåga att använda 
kommunikation till att hantera din 
vardag och alla de situationer som 
du behöver ta hand om. Det innebär 
att du utvecklar din förmåga att vara 
en aktiv lyssnare, träna och utveckla 
dina medarbetare, ge feedback, våga 
och kunna ta konflikter, skapa goda 
möten, förkorta beslutsprocesser med 
bibehållen kvalitet, använda kraf-
ten av kommunikation vid föränd-
ringsarbete samt skapa delaktighet i 
visioner, mål och värderingar för ditt 
företag. Vi har lagt vikten vid att du 
utvecklar en ny förmåga i att vara i 
kommunikation. Du ska ha fått en 
god kunskap om din egen kommu-
nikationsstil, kunna utöva påver-
kan genom att utveckla nya sätt att 
kommunicera samt träna dig till att 

utveckla andra människor utifrån ett 
coachande förhållningssätt. Det blir 
en resa i din egen personliga utveck-
ling. 
Programmet innehåller teorier om 
kommunikation varvat med praktis-
ka övningar som har direkt relation 
till din vardag och verklighet och 
du kommer att utvecklas såväl i din 
yrkesroll som privat. 

När du väljer att delta i ledarskaps-
programmet som helhet så kommer 
du under programmet träffa och 
utvecklas tillsammans med en grupp 
andra ledare som du får möjlighet att 
lära känna och utbyta erfarenheter 
med. 

Du erbjuds också mellan kurstill-
fällena sammanlagt 8 tillfällen med 
personlig coaching med just din 
kursledare som du redan känner, i 
syfte att få dig effektiv i att använda 
din nyvunna kunskap och utveckla 
ditt ledarskap. Till dig som väljer att 
anmäla dig till ledarskapsprogram-
met kommer vi ge en rabatt inklusive 
ett diplom då vår övertygelse är att 
programmet i sin helhet ger ett ovär-
derligt värde både för dig och för din 
organisation. 
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Diplomprogrammet är en pågå-
ende process under några må-
nader då du skapar nya möns-
ter i ditt liv och ditt ledarskap. 

Steg 1 – Effektivare kommuni-
kation och samarbete 
Det första steget i diplomprogram-
met är två dagar och ges på en 
kursgård.

Steg 2 – Kraftfullt ledarskap och 
positiv påverkan
Det andra steget ges också på en 
kursgård men över tre dagar.

Steg 3 – Coachande ledarskap
Det sista steget är tre dagar på en 
kursgård.
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Läs mer och anmäl dig på:
www.ekeroutbildning.se/anmalan
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Ekerö Utbildning AB har i över 15 år utvecklat speci-
aliserade program för att möta företag och organisatio-
ners behov av skickliga ledare som tillhandahåller ett 
kommunikativt ledarskap.
Vi erbjuder unika utbildningar för ledare, chefer och 
medarbetare i förmågan att kommunicera kraftfullt 
– att tala och lyssna och påverka. Vi tillhandahåller 
träning och utveckling som ger ett bestående resultat, 
där du som deltagare i dialog med våra utbildare inte 
letar efter de snabba svaren, utan själv får komma till 
insikt om vad som verkligen fungerar för dig.

EKERÖ UTBILDNING AB
www.ekeroutbildning.se

Kursledaren Hillevi Cederberg har över 30 års 
erfarenhet av ledar- och medarbetarutbildningar både i 
Sverige och internationellt.
Hillevi har sedan 1983 utbildat fler än 150 000 deltaga-
re och är utbildare och författare till Ekerö Utbildnings 
effektiva och omtyckta diplomprogram “Kommunika-
tivt Ledarskap”.

FAKTA OM UTBILDNINGSFÖRETAGET

Effektivare kommunikation och 
samarbete 
För att vara effektiv i kommunikation 
med andra behöver du vara klar över 
hur de upplever dig när du kommu-
nicerar.
I den här utbildningen kommer du 
få kunskap om de olika kommunika-
tionsstilarna i DISC-modellen.
Under utbildningen kommer du få 
lära dig om din kommunikationsstil – 
dina styrkor och svagheter, hur andra 
upplever din kommunikation samt 
hur du kan kommunicera med andra 
på ett mer flexibelt och effektivt sätt.
Du kommer få öva på att känna igen 
andras kommunikationsstilar, deras 
styrkor och svagheter samt typiska 
stressbeteenden och hur du kommu-
nicerar för att lösa konflikter, minska 
stressen och öka produktiviteten.
Inför utbildningen kommer du att 
genomföra en självskattande webb-
analys.

FAKTA OM KURSEN

  LÄNGD   2 dagar

  PRIS   14 750 kr exkl kost & logi 

  PLATS   Stockholm

Kraftfullt ledarskap och positiv 
påverkan 
För att vara en kraftfull ledare 
krävs att du har förmågan att 
påverka positivt i din organisation 
och få andra med dig.
I den här utbildningen kommer du 
få kunskap om de fyra påverkans-
stilarna samt en modell för påver-
kan. 
Under utbildningen kommer du få 
träna på de fem vanligaste påver-
kanssituationerna i en organisation: 
problemlösning, konsensusbeslut, 
förhandling, idéinförsäljning och  
coaching. Utbildningen innefatt-
ar omfattande övningstillfällen, 
videofilming samt återkoppling av 
handledare. 
Du kommer utveckla nya sätt att 
påverka och kommunicera som 
kommer ge dig helt nya resultat.

FAKTA OM KURSEN

  LÄNGD   3 dagar

  PRIS   26 500 kr exkl kost & logi 

  PLATS   Kursgård i Stockholm 

Coachande ledarskap  
För att utveckla andras ledarskap 
krävs att du kan coacha andra bort-
anför deras nuvarande förmåga.
I den här utbildningen kommer du 
få modeller och verktyg för att kun-
na utöva ett coachande ledarskap. 
Under utbildningen kommer du få 
genomföra coachande samtal enligt 
GROWmodellen, ge återkoppling, 
öva medvetet lyssnande samt 
identifiera hinder och hur du löser 
dessa.
Du kommer att bemästra förmågan 
att utveckla din verksamhet genom 
att utveckla din personal. Du kom-
mer få tillfälle att reflektera över 
ditt ledarskap och finna förhåll-
ningssätt som är autentiska för dig.
Inför utbildningen kommer du att 
få genomföra en självskattande 
analys med verktyget “Strengths-
Finder” som urskiljer dina fem 
främsta styrkor.

FAKTA OM KURSEN

  LÄNGD   2 dagar

  PRIS   21 500 kr exkl kost & logi 

  PLATS   Stockholm
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