
För ledare som vill skapa resultat genom starkt personligt ledarskap
Alla utbildningar kring personligt och professionellt ledarskap är ungefär likadana, UNDANTAGET de som inte är 
det.  Beroende situa@on och vilket resultat du vill skapa i den givna situa@onen så spelar det roll vad du säger, hur 
du säger det och vad du fak@skt gör. Den här utbildningen ger dig handfasta verktyg och insikter om HUR du:

• Leder genom tydliga resultat, värderingar och goda rela@oner. Utan @llit är det svårt aI lyckas.
• Ingjuter mod och stärker självförtroende, i dig själv och hos andra.
• Tränar olika perspek@v för aI nå längre.
• Hur du genom diI språk påverkar.
• Hur du bryter vanor som inte längre gynnar resultatet.

Under din utbildning kommer du aI få träna på verktyg och förhållningssäI från NLP och andra utvecklande 
modeller som hjälper dig och de du jobbar med aI skapa en kultur med glädje, resultat och tydlighet. Modeller 
som tränar din kommunika@va förmåga, hur du coachar, hur du hanterar pressade situa@oner, kommer förbi 
mentala hinder och hur du kan hjälpa dig själv och andra aI nå uppsaIa mål. Dessutom får du en hel del kunskap 
om hur hjärnan fungerar, vad den behöver för aI förstå. En vik@g nyckel i ledarskap och kommunika@on.

Det här är helt enkelt en utbildning för dig som som vill utvecklas.

Du kan vara ledare (alla nivåer), konsult, projektledare. Du 
behöver kunna påverka aPtyder och beteenden. Du vill utvecklas 
i det personliga ledarskapet och din kommunika@on för aI 
enklare och effek@vare nå resultat.

Om NLP Business Prac==oner:
Du tränar och utvecklas direkt på din utbildning. Vi varvar korta 
teoripass med mycket träning i prak@ken och feedback från 
utbildarna. ESer utbildningen kan du även gå kortare 
fortbildningspass. Allt för aI kunskaperna ska hållas levande och 
ständigt utvecklas.

Utbildare
Under din utbildnings@d får du ta del av Lo#a Bengtssons 
och Anna Celsings samlade kunskap och erfarenheter från 
ledarroller, förändrings- och utvecklingsarbeten i olika 
organisa@oner
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Start: 27-29 augus@



Modul 1: Coachande ledarskap, prak=sk träning
Coachingens grundstenar från nuläge @ll önskade resultat. Du 
lär dig HUR du på eI enkelt säI använder frågor framgångsrikt. 
Du får intensiv träning i aI ställa frågor och ak@vt arbeta med 
coachande feedback.

Modul 2: Värderingar och övertygelser, prak=sk 
träning
Värderingar är både medvetna och omedvetna. Genom 
aI använda värderingar i ledarskapet får du en stabil 
pla_orm och kan skapa tydlighet. Övertygelser är 
kraSfulla, det gäller aI ha koll på vilka sanningar som 
både hjälper och inte är hjälpande för aI nå resultat. 
Vik@g kunskap i utvecklings och förändringsprocesser. Du 
tränar dig aI tänka steg för steg i både mikro- och 
makroperspek@v. Vi kallar det för aI tänka i strategier.

Modul 3: DiI personliga ledarskap och nycklar för 
välmående, prak=sk träning
Förmågan aI välja diI eget @llstånd och aI locka fram 
bästa möjliga @llstånd hos andra. Har du det op@mala 
@llståndet för aI nå diI resultat? Du kan byta och du lär 
dig hur. DiI inre feedbacksystem hjälper dig aI nå 
resultat. Hur skapar du mod så aI du kan gå utanför 
komfortzonen? En mycket vik@g färdighet i eI ledarskap.

Modul 3:

Datum 2019/2020
Modul 1 Coachande ledarskap : 27-29 aug
Modul 2: 24-26 sep, 3 dgr
Modul 3: 5-7 nov, 3 dgr
Modul 4: 3-5 dec, 3 dgr
Modul 5 : 28-30 jan, 3 dgr
Modul 6: 13-14 feb  Cer@fieringsmodul
Tider: 8.30-17.30

Investering: 58700,- ex moms 
Enbart modul 1: 13900,- ex moms
Under utbildnings@den träffas ni mellan modulerna i mindre 
grupper och reflekterar och tränar på nyfunna kunskaper. 
Man kan gå flera från samma avdelning och/eller 
organisa6on sam6digt.

Modul 4:Tydlig kommunika=on - förstå och bli förstådd, 
prak=sk träning
Vad du säger och hur du säger det spelar roll. Du tränar din 
förmåga aI sortera i diI budskap så aI du på eI enkelt säI når 
fram med en tydlighet och kan skapa klarhet i det som sägs. 
Genom en enkel modell lär du aI kunna förhandla i vardagen i 
både små och stora frågor. Kommunika@onens genväg är 
förmågan aI skapa eI förtroende i stunden ”rapport”. 

Modul 5: Teamet och förändring
Vi kopplar samman den träning du fåI med 5 nycklar för 
högpresterande team. Hur du effek@vt kan jobba för aI skapa 
team som har @llit och eI ägandeskap för uppgiSen.
En arbetsmodell som tar er vision från ord @ll handling.
Nycklar för svåra samtal. Du tar också fram konkreta 
handlingsplaner för aI nå resultat.

Modul 6: NLP-cer=fiering och nästa steg
SammanfaIning och test av teore@sk och prak@sk kunskap
Redovisning av projekt. Cer@fiering i INLPTA

Utbildningens moduler och innehåll

”När du vill vara i diI bästa jag, kunna nå 
resultat och veta hur du ska göra”
Niklas Larsson, Manager Aimpoint
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Anna Bothom
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Några snabba frågor 6ll Anna Bothom, 
Verksamhetsutvecklare på Skånetrafiken.

Varför valde du aD gå NLP utbildningen?

Jag ville gå en utbildning som jag kunde @llämpa i min 
vardag både privat och yrkesmässigt.

Utbildningen har ju 6 moduler och är 17 dagar lång, hur 
hade du 6d aD gå 17 dagar?

Jag såg det som en investering och det hjälpte mig aI 
prioritera. I eSerhand ser jag aI blivit mycket effek@vare.

Vad skiljer sig denna utbildningen från andra 
utbildningar som du har gåD?

Utbildningen varvas med inspirerande föreläsningar, 
övningar och strategier som gör aI man befäster 
kunskapen. Man får en fantas@sk verktygslåda med sig 
som ger en möjlighet aI utvecklas både yrkesmässigt och 
privat.

Vad blev skillnaden för dig i diD ledarskap före och eNer 
utbildningen?

Jag ser en mängd skillnader bl.a. har den hjälpt mig aI se 
på livet och dess utmaningar på eI nyI säI. Jag har blivit 
bäIre på aI kommunicera vilket har gjort aI önskade 
resultat har uppnåIs på eI effek@vare och mer 
inspirerande säI.

Vad har du för exempel som du kunde använda din 
kunskap i direkt för aD spara energi, 6d och pengar?

Kursen har hjälpt mig aI hålla effek@vare och mer 
strukturerade möte. DeIa har skapat delak@ghet och 
engagemang och har därmed genererat önskat resultat. 
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