
All affärsverksamhet består av tre delar: människor, pro-
dukt och förtjänst. Människan kommer alltid först; om 
du inte har ett bra team är det inte mycket du kan göra 
åt de två andra.

Ledarskapsutbildning 
Coachande ledarskap

Kontaktperson
Anita Krantz
0733-356 600
anita.krantz@projekthantering.se 

Ledarskap & Projekthantering Sverige AB
Almvägen 13 
372 53 Kallinge

Utbildningsmetod
I idrottslivet är det 97 % träning och 3 % tävling som gäller.

I näringslivet är det 3 % träning och 97 % tävling som 
gäller.

Därför är det viktigt att träningen är så effektiv och verk-
lighetstrogen som möjligt.

Vi använder oss därför av upplevelsebaserad inlärning. 
Det innebär att vi först gör en övning eller löser en upp-
gift tillsammans och därefter får vi ett teoripass som av-
slutning.

Målgrupp:
Ledarskapsutbildningen är en grundläggande utbild-
ning som riktar sig mot både erfarna och nya oerfarna 
ledare.

Kunniga utbildare
Vår huvudutbildare i ledarskap heter Christer Sunesson. Christer 
har ett förflutet som yrkesofficer i Marinen och  har dessutom 
jobbat i olika roller som chef och ledare i näringslivet i 15 år. Se-
dan 2009 hjälper han, i sin konsultroll, till att utveckla människor 
och organisationer.

Alla våra lärare har en gedigen bakgrund som chefer el-
ler ledare och har ledarskapsutbildning i någon form.

Sagt om vår ledarskapsutbildning och våra 
ledarskapslärare:
”Den absolut bästa och mest inspirerande utbildning 
jag gått, har gett mig väldigt mycket.”

”Det syns att du trivs att jobba med människor och gör 
det där lilla extra så att kursdeltagarna trivs.”

”Underbar mentalitet och inställning. Mycket kunnig!”

”Jag gillar kopplingarna till verkliga händelser.”

”Bästa utbildning jag fått Väldigt bra blandning på teori 
och praktik. Bra exempel från verkliga livet.”



Ledarskapsutbildning
Coachande ledarskap

Kursinnehåll 

Coachande ledarskap handlar om hur man och framförallt när 
man ska coacha sina medarbetare, både som grupp men även 
individuellt.
Coachande ledarskap handlar mest om hur jag skall 
hantera min arbetsgrupp i samhörighetsfasen enligt 
FIRO-teorin.

Innehåll – Coachande ledarskap, 3 dagar:

• Hur utvecklas min arbetsgrupp?
• Vilken ledarstil behöver jag använda i olika faser när 

min arbetsgrupp utvecklas?
• Vilken ledarstil har jag?
• Metoder och verktyg för att ta min arbetsgrupp vi-

dare till ’coachingfasen’
• Teori coachande samtal
• Praktisk träning coachande samtal 

Innehåll – Coachande ledarskap fördjupning, 1 dag:

• Fördjupning teori coachande ledarskap
• Olika coachingtekniker
• Fördjupad praktisk träning coachande samtal 

Utbildningsorter
Utbildningen genomförs över hela Sverige.

Om företaget
Vi är ett företag med professionella utbildare som dagligen ar-
betar och utbildar i projekt och ledarskap. Vi är specialister och 
unika inom respektive kunskapsområde och tillhör Sveriges le-
dande inom branschen. Vi har tillsammans utbildat över 1500 
personer som har certifierat sig på nivå B, C och D enligt IPMA:s 
ramverk hos Svenskt Projektforum, vilket är absolut flest av alla 
utbildningsföretagen i Sverige.  

Anpassade utbildningar
Projektivitet*
Vi kommer att jobba med det kunderna efterfrågar. Det-
ta gör vi genom att mäta projektmognad. Resultatet vi 
gemensamt tar fram arbetar vi systematiskt igenom i 
samarbete med kunden. Därefter kan vi erbjuda en kun-
danpassad utbildning fokuserad på ett eller flera av föl-
jande områden:

• Projektledare inom alla branscher (specialist-
utbildningar för projektledare inom IT, Produktion, 
Verksamhetsutveckling)

• Grundläggande projektledarutbildningar
• Projektmedarbetare
• Projektägare (vi kallar den gruppen aktiva projektägare)
• Projektkoordinatorer 
• Referensgrupper
• Styrgrupper

*En organisations förmåga att använda projekt som arbetsform.

Ledarutveckling
All affärsverksamhet kan sammanfattas med tre ord: 
människor, produkt och förtjänst. Människan kommer 
alltid först. Utan ett bra team är det inget du kan göra åt 
de två andra. Vi erbjuder därför följande utbildningar för 
att hjälpa dig som chef att skapa bra team:

• Grundläggande ledarskapsutbildning 
• Coachande ledarskap 
• Teambuilding om två dagar plus en uppföljningsdag 

tillsammans med din arbetsgrupp
• Utbildning vad avser etik och moral
• Konflikthantering
• Kommunikation
• Organisationsutveckling
• Förändringsledaren
• Mötesteknik
• Känsliga samtal/medarbetarsamtal


