
Det personliga ledarskapets

3 dimensioner

Öka förutsättningarna för ett lyckat ledarskap

Hur vi konkret går från att veta till att göra

Hur får man alla att må och prestera bättre 
varje dag?

ARRANGÖR MEDIAPARTNER



Ledarskap handlar om självinsikt kombinerat 
med kännedom om mellanmänskliga relationer.

Om jag vet hur jag själv fungerar, så ökar sannolikheten att jag ska kunna 
hantera mitt ledarskap på ett bra sätt. Har jag sedan förståelse för varför 
andra agerar eller reagerar som de gör, så ökar förutsättningarna ytterligare.

Vad motiverar mina medarbetare? Varför agerar olika människor som de gör? 
Hur ska vi göra för att få följsamhet i beslut som fattas? Vilka motiv driver mig 
själv och mina medarbetares agerande?

Mål med utbildningen
Det de fl esta behöver idag är verktyg och hjälp hur man konkret arbetar med 
mod, mål och visioner i vardagen. Under dessa dagar får du konkreta tips, 
råd och verktyg som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap.

Upplägg
Under dagarna går vi igenom principerna för att förstå hur man långsiktigt kan 
påverka tankemönster och åsikter inom ett område samt att inta en position 
som opinionsbildare, tongivande beslutsfattare och trovärdig kommunikatör.

Christer Olsson – är fi skarsonen från Öckerö som 
gjorde sunt förnuft till sin affärsidé och grundade 
Utvecklingspoolen 1991. Christer är i dag en av Nordens 
mest omtalade och eftertraktade föreläsare, med fokus 
på samspelet mellan organisationens strukturella och 
kulturella dimensioner. 

Utöver föreläsningar arbetar Christer som coach och 
inspiratör för ledare och ledningsgrupper för några av 
landets största företag

KUNSKAP SOM FÖRÄNDRAR



• Att få det att hända – hur konkret går vi från veta till att göra

• Hur får man alla att må och prestera bättre varje dag?

• Att leda i den nya digitala miljön.

• Hur hanterar vi feedback i en miljö där de fl esta får 100 ”likes”
om dagen privat?

• Hur kan vi konkret utveckla en vald kultur och struktur med
glädje och lust?
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TIDER

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån

 era behov!

Kursen har ett begränsat antal platser!
- Boka idag för att säkra din plats!

ANMÄL DIG REDAN IDAG! 
Anmäl dig på vår hemsida,
www.hexanovaacademy.se eller
kontakta Sandra Johannesson, 
Direktnummer: 0761-86 44 09. 
sandra.johannesson@hexanova.se

PRIS 9 990:-  
 

GRUPPRABATT: 
Gå 4 betala för 3! 

Boka två utbildningar 
samtidigt och få 50 % på 

den billigaste!

KUNSKAP SOM FÖRÄNDRAR

DETTA INGÅR I ALLA 
VÅRA KURSER:

• En förstudie för att du ska få möjlighet
   att få svar på dina frågor

• Förmiddagsfi ka, lunch
& eftermiddagsfi ka

• Utvärdering och uppföljning av resultat

• Kursdokumentation

• Kursintyg

 09:00 Kursstart
 10.40 Förmiddagsfi ka
 12.00 Lunch
 14.40 Eftermiddagsfi ka
 16.00 Avslutning
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