
Leda i förändring 

- bli en ledare för morgondagen 

Mobile + 46 705 29 21 80 
E-mail: kenth@kenthakerman.com ���  

Skype: KenthAkerman 
Twitter: KenthAkerman  

FaceBook: kenthakerman 
 

	  

 
 

Vill du få större insikter kring förändring och din roll som ledare? Vill du inspireras och få 
verktyg för förändring? Då är denna seminariedag något för dig. Dagen lämpar sig väl för 
chefer, chefsforum, ledningsgruppen och ledare på alla nivåer, med eller utan personal. Men 
också för dig som leder förändring i projektform. 
 

• Varför räcker det inte alltid att bli bättre på det vi redan gör?  
• Vilka är de största hindren för förändring? 
• Varför är ledarskapet avgörande?  
• När har vi lyckats med förändringen? 

 

Smakprov ur innehållet 
Hur du … 

• skapar momentum, rörelse framåt 
• tar hand om smitare 
• undviker motivationsklyftan 
• skapar balans mellan färdighet och 

utmaning 
• bryter mönster och skapar nya vanor 
• blir en ledare som andra vill följa 

 

Dessutom får du… 
• förändring för nya resultat; 

4M-modellen 
• tre T; tro, tillit och tempo 
• tankar om morgondagens ledarskap 
• insikter om ledarens kärnkompetens  

att leda i tider av förändring 
• kraften i 1%  
• ta del av förändringens sju nivåer 

Utbildare 
Kenth Åkerman är talare, ledarskapsexpert och mental coach.  
Kenth är en av Sveriges bästa och mest inspirerande föredragshållare för grupper på 200 
likväl som 20 personer. Kenth har i över 15 år inspirerat tusentals människor varje år. Han 
pratar om motivation och arbetsglädje, konsten att få andra att prestera, framgångsrik 
företagskultur, mental träning, mål och mening, service i mästarklass, affärsmannaskap och 
entreprenörskap.  Han brinner för att skapa perspektiv, med affären och människan i fokus. 
Hans föredrag och utbildningar har alltid högt tempo, är praktiska, provocerande och väcker 
till eftertanke.  Författare till flera böcker inom ledarskap, förändring och kundservice. 

 

En fartfyllt dag med inspiration, reflektion och nya tankar. 
En utbildning som ger dig praktiska verktyg och övningar 
att direkt använda i vardagen. Förändring ligger i luften… 
 

Effekt 
• Förståelse för förändringens drivkrafter 
• Praktisk kunskap i leda/motivera till förändring 
• Lär känna din egen och andras motivation  
• Skapar ökad förändringsbenägenhet 

 

Målgrupp: chefer och ledare på alla nivåer, inklusive 
projektledare och chefer utan personal 
 

Omfattning: 1 timma, halvdag eller en dag

	  

www.kenthakerman.com 
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