
 

Vill du bli en bättre ledare?
Var med i ett unikt ledarskapsprogram och utvecklas som ledare!

ATT LEDA SMART

Du får kunskap och konkreta verktyg för att leda i förändring, vara en coachande ledare och i
hur du hanterar olika grupper och individer. Du kommer lära dig effektiva metoder för hur du
skapar en feedbackkultur i vardagen och hur du hanterar de riktigt svåra samtalen.
Programmet leds av lärare som är välprofilerade inom ledarskap och du får även tillfälle att
möta och samtala om ledarskap med några riktigt erfarna ledarskapsprofiler. 

LEDARSKAPSPROGRAM

Att leda sig själv. Genom olika övningar får du ökad självkännedom. Vilka är dina drivkrafter
och din motivation? Vilka är dina triggers? Hur får du energi? Hur skiljer man mellan roll och
person och hur får man syn på vilken roll man har som ledare?

Att få andra att växa. Att leda team och kunna hantera olika typer av team. Hur skapar man
effektiva team och vilka grupputvecklingsfaser behöver man känna till?

Att skapa feedbackkultur. Konkreta verktyg för att ge och ta emot feedback på ett
konstruktivt sätt. Hur bygger man en feedbackkultur och vad vinner man på det?

Den kommunikativa ledaren. Om olika kommunikationsstilar. Presentationsteknik och att
tala inför grupp. Hur får man människor med sig? Hur entusiasmerar man andra?

Styra med riktning och mål. Att sätta Smarta mål, och sedan utvärdera och följa upp målen.
Hur skapar man en god kultur, värderingar och vision?

Den coachande ledaren. Hur olika samtalstekniker och konkreta verktyg skapar bättre
dialog. Att leda situationsanpassat och att ha ett coachande förhållningssätt som får andra
att utvecklas.

Det utmanande ledarskapet. Hur hanterar man besvärliga beteenden? Hur hanterar man
besvärliga beteenden. Att bli bättre på att hantera stress och undvika konflikter.

Att leda i förändring. Hur förhåller man sig som ledare till världen runtomkring en? Vilka
krav ställs det på en modern ledare? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Utbildningens innehåll



2 + 2 heldagar, vardagar
3 individuella coachingtimmar
Digital kurs i ledarskap
Värdefullt chefsnätverk
Modeller och mallar

 Ingår i programmet

att ha större självkännedom och ha fått verktyg att hantera dina egna triggers och
drivkrafter.

få bättre samtal och dialog med dina medarbetare. Med en vardaglig feedbackkultur kan ni
arbeta effektivare och dina medarbetare kan ta större självständigt ansvar utan att du
behöver vara motorn i er utveckling.

kunna arbeta långsiktigt med en riktning och plan för att nå dina mål.

kunna hantera även svårare samtal och relationer.

kunna motivera dina medarbetare även då det är oro eller förändringstider.

 
 

 

 

 

 

 

Studiematerial
Discanalys
Certifiering
Förtäring

 

 
 
Tid:  8 - 9/10 & 3 - 4/11 2020
Omfattning: 2 + 2 heldagar
Plats: Stockholm, Hammarby sjöstad
Pris: 38 000 kr

Tid, plats, pris

Efter detta ledarskapsprogram kommer du:



Huvudlärare och gästföreläsare

Mikaela Valtersson Kristin Arnberg Anna Kinberg Batra Jonas Mosskin
 

Mikaela Valtersson
vice VD på kunskapsskolan och ansvarig för affärsområdet SkillEd. Tidigare
kommunikationschef. Mikaela har en bakgrund i den politiska världen som bland annat
kommunalråd, riksdagsledamot, gruppledare och ekonomisk talesperson. Mikaela sitter i flera
styrelser, bland annat sjunde AP-fonden och Axfoundation.

Kristin Arnberg
Kristin leder utbildningsledarna på SkillEd och är själv aktiv i kundleveranser. Hon har arbetat
som ledare i utbildningssektorn i snart 20 år. Hon har ansvarat för mindre, mångkulturella
lärarlag och varit chef för stora personalgrupper med runt 100 personer inom en rad med
roller. Kristin är utbildad gymnasielärare och rektor och har flerårig erfarenhet av ledarskap
från andra länder.

Anna Kinberg Batra
Rådgivare och föreläsare om politik, samhälle och förändring, knuten till Handelshögskolan i
Stockholm och Centre for Advanced Studies in Leadership. Utöver mångårig och internationell
politisk erfarenhet på högsta nivå har hon arbetat med flera nystartade företag och varit
informationschef på Stockholms Handelskammare, är rådgivare till Sweden-India Business
Council och styrelseledamot i Swedish Space Corporation och Avanza Pension.

Jonas Mosskin
Organisationspykolog och rådgivare till ledare, team och organisationer. I tio år har han
coachat chefer, HR och beslutsfattare i förändringsskeenden. Han arbetar med utveckling av
ledningsgrupper och arbetsgrupper för att skapa bästa möjliga förutsättningar för framgång
och hållbarhet. Han är även skribent och samhällsdebattör och skriver bl.a. för Dagens
Nyheter, Modern Psykologi och Dagens Arbete.

För mer information eller anmälan: info@skilled.se

Huvudlärare

Gästföreläsare

Michael Hallberg
 

Michael Hallberg
Michael har lång erfarenhet av att starta, driva och leda bolag inom främst e-
handelsbranschen. Michael har ett entreprenöriellt perspektiv på ledarskapet och vet vad som
krävs när man leder organisationer i förändring.  Han var en av entreprenörerna bakom e-
handelsbolaget inWarehouse och har också startat och varit coach för ett antal andra e-
handelsbolag såsom Kitchentime, Confident Living, Beautyplanet och Stor & Liten. Idag driver
han Storm Commerce, en egenutvecklad e-handelsmotor med kunder som exempelvis
Adlibris, Spendrups, Royal Design, Blåkläder och Cervera.  


