
DAY2DAY LEADERSHIP

Programmet vänder sig till dig som är chef  och ledare och vill se utveckling - i ditt ledarskap och hos dina 
medarbetare. I vårt unika program kombinerar vi coachande ledarskap med positiv psykologi, en spännande 

mix som höjer  ditt ledarskap ytterligare en nivå.  

Coachande Ledarskap  
 

Coachande ledarskap är ett etablerat begrepp idag, en framgångsrik metod som har många 
fördelar. Det coachande förhållningssättet har också visat sig ge bättre resultat t ex i form 
av ökad effektivitet.  

Under utbildningen får du lära dig att inta en aktivt lyssnande roll, och genom  
konstruktiva frågor och samtal ge medarbetaren stöd att se nya möjligheter, olika  
lösningar på problem, och att ta mer ansvar.  

”Motivationen går inte upp och ned - den ändrar  
bara riktning” 
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Fördelar             
‣ Medarbetarna utvecklas när att 

de får finna egna lösningar och 
bli mer självständiga 

‣ Ledarens tid frigörs, genom att 
medarbetarna blir mer 
självgående 

‣ Arbetsklimatet blir bättre 
genom att kommunikationen 
blir öppnare och ärligare.

   
  
  

   Målet är att.. 
DELTAGAREN EFTER UTBILDNING  

Ska förstå och kunna använda sig av verktyg inom coaching och 
positiv psykologi för att skapa bättre resultat och utveckling för sig 

själv, sina medarbetare och organisationen. 

GENOMFÖRANDE 
Föreläsningar  - enskild 

reflektion - samtal -övningar 
& träning  

KURSDATUM  
 Löpande under året se  

eventkalender  

COACHANDE LEDARSKAP 
       med positiv psykologi 



DAY2DAY LEADERSHIP

Positiv Psykologi 
 

Har funnits som forskningsområde i ca 20 år och man har gjort många 
intressanta upptäckter kring vad som får oss att må bra, fungera och prestera 
optimalt.  
I vårt program får du använda praktiska verktyg inom området, för att skapa en 
kreativ och stimulerande miljö för dig själv och dina medarbetare. 

 
Genomförande 
5 heldagar 

Under träffarna varvas föreläsningar, enskild reflektion, samtal med 
övningar/träning. Vi uppmanar dig att ta med verkliga situationer från vardagen 
som du kan få hjälp med i coaching. 

Mellan våra kurstillfällen väljer du ”hemläxa”, dvs. vilket verktyg och 
förhållningssätt som du önskar prova i din vardag. Erfarenheter från detta delas 
och diskuteras vid nästa tillfälle.  

Kursdatum: Se vår eventkalender 

 

Innehåll  
‣ Vad är coaching och hur kan vi som ledare ha nytta av det? 
‣ Den coachande chefen/ledaren 
‣ Coachförmågor 
‣ Struktur för coachande samtal 
‣ Vad är positiv psykologi och hur kan vi som ledare ha nytta av det? 
‣ En välmående ledare och en grupp som blomstrar 
‣ Öka kreativiteten  
‣ Bygg resurser inför kriser & förändring  
‣ Praktiska verktyg inom positiv psykologi 
  för ledaren - för gruppen 

 

    Välkommen med din anmälan! 
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       Kursledare 

Anette Runsteen,VD  

Day2Day Leadership AB 
Personlig ledartränare 

Tel. 0705-54 56 83 
Diplomerad coach (ICF) och 
Facilitator. Certifierad för 
DISC beteendeprofil. 
Civ Ing, Fil Kand Arbets- &  
Org. psykologi 

Chefspositioner i 
konsultbolag och forsknings 
organisationer.   
Förändringsledare. IT & 
projektledning. 

Eva Nordengren Eklöv 

Bizroom/Netroom AB  
Personlig ledartränare 

Tel. 0707-57 88 91 

Civ Ek. Marketing, cert. 
för EFQM, ackrediterad  
e-stimate beteendeanalyser 
för team och individer 

Chefspositioner i 
försäljningsbolag, IT & 
Mediabolag. 
Affärsutvecklare och 
förändringsledare i Sverige 
och utbildningsledare i 
Sverige & Nederländerna

https://simplesignup.se/event/69061

