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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. 

Diplomprogrammet Kommunikativt ledarskap
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Diplomprogrammet är en pågå-
ende process under några måna-
der då du skapar nya mönster i 
ditt liv och ditt ledarskap. 

Steg 1 – Effektivare kommunika-
tion 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.

Kursstarter:
För datum kontakta oss 

Läs mer och anmäl dig på:
www.ekeroutbildning.se/anmalan

PRODUKTBLAD TILL DIPLOMPROGRAMMET KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP



Ekerö Utbildning AB har i över 20 år utvecklat specia-
liserade 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 35 års erfaren-
het 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

1 2 3

Diplomprogrammet Kommunikativt ledarskap
Gott ledarskap börjar med kommunikation

Steg Steg Steg
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Goda relationer skapar goda sam
arbe ten! Nyckeln är kommunikation 
och din förmåga att använda dig av 
ett flexibelt sätt att kommunicera 
med andra. 

Du kommer få andra att känna sig 
motiverade och vilja samarbeta med 
dig. Du kommer uppleva att du 
lyckas!

Den här utbildningen är för 

dig som

• vill lära dig mer om ditt eget  
beteende, kommunikativa styrkor 
och svagheter.

• vill kunna identifiera andras  
beteenden och kommunicera 
framgångsrikt med alla.

• vill lära dig om DISK-modellen 
och hur du kan använda den i 
vardagen.

• i ditt arbete är beroende av att 
samarbetet med andra fungerar 
för att du ska lyckas.

• vill förstå mekanismen bakom 
stress och hur du kan minska den 
för dig själv och för andra.

• undrar vad det är som är din driv-
kraft och vad som motiverar dig.

 

Du kommer få lära dig

I kursen kommer du få lära dig hur 
du kommunicerar på ett mer flexibelt 
sätt med andra för att uppnå bästa 
resultat och samarbete. Du kommer 
få lära dig om dina egna beteen-
den, vilka kommunikationsstilar du 
använder när du kommunicerar med 
andra, dina styrkor och svagheter och 
hur ditt sätt att kommunikation kan 
uppfattas av andra.

Med hjälp av DISK-modellen kommer 
du lära dig att identifiera andra männ-
iskors beteenden och kommunika-
tionsstilar. Du kommer få lära dig om 
deras styrkor och svagheter och vad 
de behöver för att ert samarbete skall 
fungera på bästa sätt.

Människor med olika kommunika-
tionsstilar beter sig olika i stressade 
situationer. Du kommer lära dig 
hur du kommunicerar med de olika 
stilarna för att minska stressen och 
öka effektiviteten. Du kommer öka 
din självkännedom om bli medveten 
om vad som stressar dig och du vad 
du behöver för att inte bli stressad av 
andra.

Bakom beteenden och kommuni-
kationsstilar ligger det mänskliga 
drivkrafter som driver och motiverar 
oss. Du kommer i kursen få lära dig 
om dina specifika drivkrafter och vad 
du behöver för att känna dig moti-
verad. Du kommer också få lära dig 

Del 1: Effektivare kommunikation och samarbete

PRODUKTBLAD TILL DIPLOMPROGRAMMET KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP
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FAKTA OM KURSEN

     LÄNGD   2 dagar

     PRIS  14 750 kr * 

     PLATS   Stockholm 

KURSDATUM

För datum kontakta oss

KURSLEDARE

Hillevi Cederberg

* exkl kost och logi

Bli framgångsrik med din kommunikation!



PRODUKTBLAD TILL DIPLOMPROGRAMMET KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

identifiera andras drivkrafter och vad 
du kan ge dem för att de skall känna 
sig motiverade.

Utbildningens syfte och mål

Syfte med utbildningen är att utveck-
la din förmåga att kommunicera med 
en hög flexibilitet  och därigenom öka 
din förmåga att samverka och samar-
beta med andra.

• Du skall vara klar över din egen 
kommunikationsstil, dess styrkor 
och svagheter.

• Du skall kunna identifiera andras 
kommunikationsstilar och hur du 
kommunicerar med dem.

• Du skall kunna använda dig  
av verktyget DISK i mötet med 
andra människor.

• Du har fått kunskap om hur olika 
beteendestilar reagerar vid stress 
hur du gör för att sänka stressen 
hos dig själv och andra.

• Du känner till dina fyra starkaste 
drivkrafter och vad som motive-
rar dig och andra.

Hur utbildningen går till

Du kommer inför utbildningen få 
göra en DISK-beteendeanalys som 
analyserar dina beteenden med fokus 
på kommunikation. Analysfrågorna 
är webbaserade och tar ca 30 minuter 
att besvara. Analysen samt en person-
lig återkoppling av din handledare får 
du under utbildningen.

Under utbildningsdagarna kommer 
din kursledare presentera olika teorier 
och modeller för dig som visar på vad 
som händer och hur kommunikation 

mellan människor fungerar. Utifrån 
de modellerna kommer du få reflekte-
ra över dina egna beteenden och öka 
din självinsikt.

Utbildningen kommer omväxlande 
bestå av teoretiska kurspass, praktiska 
övningar, diskussioner i mindre grup-
per, egna reflektioner och iakttagelser 
samt handledarens återkoppling till 
dig som deltagare.

Utbildningen är utformad för att vara 
en praktisk och tillämpningsbar ut-
bildning som du har stor användning 
av direkt, både för dig själv och i de 
situationer där du har med andra att 
göra. Du kommer ha lättare att kunna 
förstå och samarbeta med andra och 
det kommer leda till en ökad effekti-
vitet.

Gruppen kommer vara begränsad till 
åtta till tolv deltagare per handledare 
för att säkerställa att just du får maxi-
malt ut av din utbildning.

Ur utbildningens innehåll

DISK (DISC) beteendeanalys

Kommunikationsbeteenden

Självinsikt om egna beteenden

Verbala och icke verbala beteenden

Reaktiv och Proaktiv kommunikation

Grundläggande kommunikationsteori

Fyra kommunikationsstilar

Färgspråket

Dina styrkor och svagheter

Styrkor och svagheter hos olika stilar

Identifiera olika stilar

Hur olika stilar beter sig vid stress

Sänka stressen hos dig själv och andra

Konfliktlösning
Samtalsmetodik

Lyhördhet

Att lyssna aktivt och medvetet

Öppen och rak kommunikation

Flexibilitet
De sju drivkrafterna

Vad du behöver för att vara  
motiverad

Vad motiverar andra

Att stötta och utveckla andra

Att coacha de olika stilarna

Feedback

Utbildningen lämpar sig väl för dig 
som är ny som chef. Den kan med 
gott resultat företagsanpassas och 
användas i syfte att utveckla olika 
arbetsgruppers förmåga att samar-
beta. Föreläsning om DISK-modellen 
användas med fördel vid kickoffer, 
ledar- avdelningskonferenser eller 
säljevent.

Du behöver inga förkunskaper för att 
delta i utbildningen.

I kursmaterialet ingår DISK beteende-
analys samt drivkraftsanalys, en 
faktabok om DISK-modellen, ett  
övningshäfte samt ”lathundar” för 
olika beteenden och drivkrafter. 
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Kraftfullt ledarskap är en utbildning 
för dig som vill kunna kommunicera 
kraftfullt, nå fram med ditt budskap, 
lyssna till dina medarbetare, höja 
motivationen i arbetsgruppen, få an
dra att vilja nå målen, få människor 
med dig i tuffa situationer och mot
gångar samt leda din organisation 
till nya resultat.

Utbildningen är en vidareutveckling 
av den välkända och välrenommerade 
kursen LOPPan ”Ledarskap och Po-
sitiv Påverkan” som våra handledare 
har varit certifierade tränare för sedan 
1995.

Den här utbildningen är  

för dig som

• har en situation där du måste  
påverka andra för att kunna  
utföra ditt arbete

• står inför stora utmaningar framåt 
och vart du skall leda din organi-
sation och dina medarbetare

• vill få din organisation och dina 
medarbetare att prestera utan 
stress

• står inför ett nästa steg i din  
utveckling som ledare

• vill bli skicklig i att hantera  
besvärliga personer, situationer 
och frågeställningar

Du kommer få lära dig

Inför kursen kommer du genomföra 
en analys som du och minst fem an-
dra personer i din omgivning fyller i 
och som kommer ge dig en tydlig bild 
över vad det är som fungerar/inte 
fungerar med ditt sätt att kommuni-
cera och påverka andra. Du kommer 
bli medveten om att det finns flertalet 
kommunikationsbeteenden som du 
överanvänder/underanvänder, felan-
vänder eller inte använder dig av alls.

I kursen kommer du få lära dig en ny 
modell för påverkan och hur du kan 
kommunicera kraftfullt med olika 
människor och i olika situationer. Du 
kommer under handledning få öva 
dig i att kommunicera utifrån påver-
kansmodellen och utöka din förmåga 
att använda olika påverkansstilar.

Du kommer få träna på de fem van-
ligaste påverkanssituationerna som 
du möter på en arbetsplats så som 
förhandlingssituationer, problem-
lösningssituationer, rådgivande och 
coachande situationer, ideinförsälj-
ning och konsensussituationer. Du 
kommer även få träna på att använda 
en ”checklista” för bästa påverkansstil 
i en viss given påverkanssituation.

Du kommer ha med dig två situa-
tioner från din vardag som du får 
coaching i hur du skall lösa på ett 
kommunikativt sätt. För att ge dig 
största möjliga träning kommer du 

Del 2: Kraftfullt ledarskap och positiv påverkan

PRODUKTBLAD TILL DIPLOMPROGRAMMET KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP
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www.ekeroutbildning.se

FAKTA OM KURSEN

     LÄNGD   3 dagar

     PRIS  26 500 kr * 

     PLATS   Kursgård i Stock-

holm  

KURSDATUM

För datum kontakta oss

KURSLEDARE

Hillevi Cederberg

Carl-Johan Wägner

* exkl kost och logi

Lär dig ett nytt sätt att kommunicera och du kommer att nå nya resultat!
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bli videofilmad och få hjälp med att 
analysera varför du uppnår eller inte 
uppnår de resultat du vill. Du kom-
mer att träna nya effektivare sätt att 
kommunicera och du kommer skapa 
en egen utvecklingsplan som vi följer 
upp under ett års tid efter kursen.

Hur utbildningen går till

Inför kursen genomför du ett förarbe-
te som består av en webbaserad 360 
graders analys. Analysen besvaras av 
dig själv samt minst fem andra perso-
ner som du själv utser. Analyssvaren 
kommer användas under kursen för 
att ge dig maximal utveckling.
Utbildningen genomförs med max 
sex deltagare per handledare, ut-
bildningsdagarna är intensiva och 
du kommer öva och träna mycket. 
Kursen innehåller både dag och 
kvällsövningar och därför har vi valt 
att förlägga kursen på internat. Det 
är en avancerad kurs i att kommuni-
cera och påverka andra. Du kommer 
få genomföra rollspel som spelas in 
och återkopplas av handledaren samt 
träningsuppgifter i mindre och större 
grupper.

Utbildningen är utformad för att vara 
en praktisk och tillämpningsbar ut-
bildning som du har stor användning 
av direkt,  både för dig själv och i de 
situationer där du har med andra att 
göra. Kursen syftar till att ge dig både 
teoretiska såväl som praktisk kunskap 
om kommunikation och påverkansbe-
teenden i syfte att utveckla dig till en 
kraftfull ledare.

I samråd med handledaren kommer 
du under kursen utveckla en per-
sonlig utvecklingsplan som syftar 
till att utveckla din kommunika-
tionsförmåga och ditt ledarskap. För 
att säkerställa att du genomför din 

utvecklingsplan så kommer du under 
det kommande året efter kursen ha 
coachingsamtal med din handledare.

Utbildningens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att 
utveckla dig till en kraftfull ledare 
som genom kommunikation leder 
och påverkar din organisation på ett 
positivt sätt.

• Du ska ha fått en tydlig bild av 
hur du leder och påverkar andra.

• Du skall ha lärt dig hur du kan 
använda dig av olika kommuni-
kations- och påverkansstilar för 
att leda enskilda individer och 
grupper.

• Du skall uppleva en personligt 
styrka och trygghet i hur du kom-
municerar i svåra situationer.

• Du skall kunna tillhandahålla ett 
flexibelt och situationsanpassat 
ledarskap för din organisation.

Ur utbildningens innehåll

Fyra olika kommunikations- och 
påverkansstilar

Kommunikationsbeteenden

Personlig genomgång av 360-analys

De fem vanligaste påverkanssituatio-
nerna

– problemlösning

– konsensusbeslut

– förhandling

– införsäljning av ideer

– rådgivning/handledning/coaching

Konsten att frikoppla

Undvika beteenden

Aktivt/Medvetet lyssnande

Öppna frågor

Feedback

Återskapa kommunikation

Val av bästa kommunikationsstil

Stilstrategi

Analysverktyg för påverkan

Videofilmning av övningar med 
återkoppling

Träna in nya kommunikationsbete-
enden

Coaching av eget praktikfall

Skriva en personlig utvecklingsplan

I kursen ingår uppföljande coaching-
samtal med din handledare under ett 
års tid efter kursen för att säkerställa 
att du utvecklas och följer din utveck-
lingsplan.

Utbildningen vänder sig till dig 
som är ledare på alla nivåer som vill 
utveckla dig själv och ditt ledarskap, 
projektledare som vill bli mer effek-
tiva i sin kommunikation gentemot 
såväl projektmedlemmar, beställare 
och övriga intressenter, du som inte 
har chefsbefogenheter men som vill 
få bättre genomslag för dina idéer i 
organisationen och som söker efter 
nästa steg i din utveckling.
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Det här är kursen för dig som kom
mit till insikt om att ledarskap hand
lar om att utveckla dina medarbetare 
till att ta ett helhetsansvar, agera 
självständigt och tänka lösningsori
enterat samtidigt som de trivs med 
sin arbetssituation, sin arbetsplats 
och med dig som chef.

Den här utbildningen är för 

dig som

• vill ta ditt ledarskap till en ny 
nivå genom att vara en coachande 
ledare.

• vill få både din verksamhet och 
dina medarbetare att växa.

• vill bli effektivare med din kom-
munikation.

• vill få kunskap om det coachande 
ledarskapet och hur du genomför 
det i praktiken.

• vill skapa en kultur där 
människor agerar självständigt 
och tar ansvar.

Du kommer få lära dig

I kursen kommer du får lära dig 
grunderna för att kunna utöva ett 
coachande ledarskap. Du kommer 
få lära om och öva på att genomföra 
coachande samtal utifrån GROW-mo-
dellen samt hur du använder dig av 
”aktivt/medvetet lyssnande” samt 
”öppna frågor” för att lyckas med din 
coaching. 

Du kommer få lära dig hur du kan 
använda dig av DISC-modellen för 
att kunna möta varje individ på 
bästa sätt samt StrengthsFinder för att 
utveckla varje medarbetares styrkor 
och potential. Du kommer få lära dig 
att ge effektiv feedback som utvecklar 
individen och du kommer lära dig 
hur du coachar såväl individer som 
grupper. 

Du kommer få kunskap om hur du 
coachar utifrån ett hjärnperspektiv 
och med den nya SCARF-modellen 
förstå hur olika stressfaktorer påver-
kar. Du kommer lära dig om vilka hin-
der du troligen kommer möta och hur 
du tar dig förbi dem samt vad du ska 
göra när coaching inte fungerar och 
hur du löser konflikter som uppstår. 
Du kommer få arbeta med ditt eget 
ledarskap, dina värderingar och vad 
det innebär för dig att ha ett coach-
ande förhållningssätt i ditt ledarskap.  
Du kommer få utveckla dig själv 
och dina styrkor som ledare utifrån 
StrengthsFinder och bli medveten om 
vilka styrkor som just du har och som 
du kan bygga vidare på i ditt ledar-
skap. 

Du kommer få lära dig hur du kan an-
vända andra verktyg som till exempel 
DISC, IDI, Myers-Briggs, Human Ele-
ment, Enneagram och StrengthsFin-
der i din coaching.  

Del 3: Coachande ledarskap
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FAKTA OM KURSEN

     LÄNGD   2 dagar

     PRIS  21 500 kr *

     PLATS   Stockholm 

KURSDATUM

För datum kontakta oss

KURSLEDARE

Hillevi Cederberg

* exkl kost och logi

Utveckla medarbetarna till deras fulla potential och skapa mer lönsamma verksamheter!



PRODUKTBLAD TILL DIPLOMPROGRAMMET KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

Hur utbildningen går till

Du kommer inför utbildningen få 
genomföra en självskattande analys 
vid namn Strengthsfinder som ger dig 
kunskap om den unika kombination 
av styrkor som just du har att lita till 
i ditt ledarskap. Analysfrågorna är 
webbaserade och tar ca 30 minuter att 
besvara. Under kursdagarna kommer 
du få en personlig återkoppling på 
dina analyssvar och en fördjupning i 
dina fem främsta styrkor som ledare. 

Under utbildningen kommer du att 
få öva mycket praktiskt och vi varvar 
det med användbara teorier om det 
coachande ledarskapet. Du kommer 
få tid till att diskutera samt reflektera 
över dina styrkor och beteenden som 
ledare både själv och tillsammans 
med andra och du kommer öka din 
självinsikt om dig som en coachande 
ledare. 

Utbildningen är utformad för att vara 
en praktisk och tillämpningsbar ut-
bildning som du har stor användning 
av direkt, både för dig själv och i de 
situationer där du har med andra att 
göra. Du kommer ha lättare att kunna 
förstå och samarbeta med andra och 
det kommer leda till en ökad effekti-
vitet. 

Gruppen kommer vara begränsad till 
sex deltagare per handledare för att 
säkerställa att just du får maximalt ut 
av din utbildning.  

Utbildningens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ut-
veckla dig till en coachande ledare. 
En ledare som får människor att växa, 
ta ledarskap och bidra till verksam-
heten. 

• Du kommer utvecklas till att vara 
en coachande  
ledare/chef. 

• Du kommer få träna dig i att ge-
nomföra coachande samtal enligt 
GROW-modellen. 

• Du kommer att kunna coacha från 
ett hjärnperspektiv samt använda 
SCARF-modellen. 

• Du kommer lära dig att ge feed-
back på ett sätt som leder till 
förändrade beteenden och utveck-
ling hos andra. 

• Du kommer lära dig hur du 
coachar individer och grupper på 
ett lösningsorienterat sätt. 

• Du kommer få ökad självkänne-
dom och trygghet i din roll som 
coachande ledare. 

Ur utbildningens innehåll

Coaching som förhållningssätt i 
ledarskapet 
Coachingens 4 grundstenar 
Coacha individer och grupper 
Chef/ledare/coach? Vad är skillna-
den? 
Roller och Ansvar 
Samtalsmetodik 
Frågeteknik 
Att lyssna medvetet och aktivt 
Att återskapa kommunikation 
GROW-modellen för ett coachande 
samtal 
Övning i att genomföra coachande 
samtal 
”StrengthsFinder” ett verktyg för att 
identifiera andras styrkor 
Att coacha andras styrkor 
SCARF-modellen, ett hjärnperspektiv 
på stress 
Coacha utifrån kunskap om hjärnan 
Drivkrafter och motivationsfaktorer 
kopplat till coaching 
Att jobba med positiv förstärkning 
Feedback som ger förändrat i beteen-
de 
Övning i att ge olika sorters feedback 
Att få andra att växa utanför sin be-

kvämlighetszon 
Tydlig kommunikation 
Att sätta mål och följa upp 
Överenskomna spelregler – en bra 
grund 
Vad gör du när din coaching inte 
fungerar? 
Hantera missnöjda medarbetare 
Coacha i konfliktsituationer 
Öva att coacha i konflikter 
Återkoppling från kursledare i samtli-
ga övningsmoment 
Att skapa en kultur för coaching 
Utmaningar och fallgropar  

Kursen vänder sig till chefer, ledare, 
projektledare, teamledare, grupple-
dare eller andra specialistroller som 
leder andra människor och som vill 
jobba med att vägleda andra att se 
sina egna lösningar och möjligheter. 
Kan också rekommenderas till de som 
i sin roll arbetar konsultativt. 

Utbildningen kan med gott resultat 
företagsanpassas. Kortare inspira-
tionsföreläsningar om 2–3 timmar 
kan ges på team- eller nätverksträffar. 
Det är bra om du har arbetsledande 
erfarenhet. 


