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Coachande ledarskap
- att leda i förändring och utveckling

Dessa frågor är mer viktiga än någonsin. Dels 
för att vi är mer medvetna om vad som är 
viktigt för oss. Vi blir mer och mer benägna att 
välja ledare och samarbeten utefter värderin-
gar och utvecklingsmöjligheter. Och dels för 
att framtiden redan är här med globalisering,   
digitalisering och en ny generation som vill 
känna motivation och få snabb feedback. 

Nyckeln till framgång: engagerade medar-
betare 
Senaste Gallup-undersökningen visade att i 
Sverige känner sig endast 14% av alla anställda 
engagerade i sitt arbete, 75% är oengagerade 
och 11% aktivt oengagerade, vilket innebär 
att de till och med underminerar kollegornas 
arbete. 

En engagerad medarbetare behöver känna 
motivation, förtroende, trygghet och respekt 
för att ha en vilja till ständiga förbättringar och 
göra det lilla extra. Du som ledare behöver då 
vara bra på att skapa just de här förutsättnin-
garna. 

Det coachande ledarskapet
I utbildningen går vi igenom grunderna i 
coaching, du övar på att själv hålla coachande 
samtal och du får med dig enkla men kraftfulla 
verktyg. Du får tillgång till vårt inspelade mate-
rial och även uppföljande individuella samtal.

Efter avslutad utbildning kommer du veta 
hur du kan leda dig själv och andra med ett 
coachande förhållningssätt. Du kommer ha vik-
tig kunskap om hur du kan bemöta och samtala 
med kollegor och medarbetare. Utbildningen 
kommer ge dig insikter som hjälper dig att 
skapa förtroende, vilket är grunden i alla goda 
relationer.

Vinster 
Med ett coachande ledarskap skapas förutsät-
tningar för:
- Större engagemang och motivation
- Bättre samarbeten och vi-känsla 
- Positiv utveckling  för organisationen 
- Bättre kundrelationer 
- Ökad lönsamhet

Utbildningen vänder sig till dig som vill bli 
bättre på att leda dig själv och andra. Utbild-
ningen passar alla former av ledarskapsroller 
(t ex projektledare, chef, vd). Den passar både 
dig med lång erfarenhet och dig som är ny i 
din roll. 
 

Hur skapar vi engagemang och motivation? Hur ger vi konstruktiv feedback?  
Vad betyder ett coachande förhållningssätt? Vad innebär det att lyssna - på riktigt?

Coachande ledarskap 
- att leda i förändring och utveckling

En dags utbildning i Helsingborg:
· Vad är ett coachande förhållningssätt? 
· Coaching - teknik och verktyg
· Vi övar på coachande samtal
· Motivation och engagemang 
· Emotionell kompetens 
· Lyssnandet
· Fika
· Diplom
Två uppföljande samtal

3.495:- exkl moms/person 
(ord. 5.995:-/person) 


