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Du kommer att tränas av och utveckla dig 

med några av de främsta inom området 

kommunikation- processledarskap och 

engagemang. Vi kommer ge dig personlig 

uppföljning på de områden där du har 

behov för stöd och utveckla dig att bli 

ypperlig att leda dig själv och andra. 

Detta är en upplevelsebaserad 
ledarträning som inte liknar något du har sett eller hört om tidigare. 

Du har som uppgift att skapa resultat 
genom andra. Vi ger dig verktygen du 
behöver för att leda dig själv och andra till 
mer tillfredställande resultat med optimal 
motivation och styrkebaserat ledarskap. 

Samtidigt som programmet utvecklar dig i 
coachande ledarskap och processledning, 
kommer det också ge dig personlig 
utveckling och lärande för livet. Det 

kommer göra dig till en bättre utövare av 
din professionella roll, men också till en 
bättre version av dig själv utanför 
jobbet. Vi vet att ledarskap är krävande 
eftersom det handlar om hur vi har det 
med varandra, samtidigt som vi ska styra 
mot bra resultat och prestationer.  
Vi kommer ge dig verktygen och 
förhållningssätten du behöver för att 
locka fram det bästa i dig själv och andra. 

Vill du jobba professionellt med 

engagemangsutveckling? 

 

Nivå 1 –  coachande process-

ledarskap med NLP, certifiering 

Programmet byggs upp av 2-3 dagarsmoduler, 18 dagar.  

Introduktionsprogram kan tas fristående  

på det första två modulerna, 2x3 dagar. 

Ny-etableringspris hela programmet; 37.200 sek ex moms.  

Vi startar i Sverige efter mer än 10 år i Norge. 

Fristående moduler: 12.870 kr ex moms/modul. 

Lokal i centrala Stockholm. Lunch ingår ej. 

Gör din intresseanmälan här. 

http://www.heartinbusiness.se/
https://sv.surveymonkey.com/r/8GSNS8N
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Introduktionsmodul 28-30 juni 2017 

Bli en bättre 
motiverande ledare 

Fokusområde på utbildningen: 
Utveckla förståelsen av vad som ger 
psykologisk trygghet och optimal 
motivation i yrkesrollen.  

Inre motivation utvecklas av att våra 
grundläggande psykologiska behov är 
aktiverade på olika sätt. Dessa behov ligger 
till grund för förutsättningar för 
initiativförmåga, delaktighet och goda 
prestationer. 

Med vårt processverktyg Format för 
förändring, FFF, som är ett reflekterande 
utvecklingssamtal för individer och 
grupper, kan du skapa trygghet i 
utvecklingen av alla typer av aktuella 
teman och ge frågeställaren tillgång på de 
viktiga psykologiska behoven och kraft till 
konstruktiv förändring i viktiga teman. Det 
ger tydlig ledning i hur du som ledare kan 
utveckla ett styrkebaserat ledarskap med 
förståelsen att ingen kan allt, men alla är 
riktigt bra på något. 

Du får träning i att; 
• använda egna och andras framgångar 
som källa till kraft och inspiration i 
utmaningar 
• stödja andra i deras utveckling 
• observera och tolka dig själv och andra 
• förstå hur du använder sinnena och 
språket när du tänker och leder dig själv 
och andra. 

Kursledare; 
Anna Pia Hellstedt och Peder Wroldsen, se 
mer information nedan. 

 

 

 

 

 

 

Affärsnyttan. 
Våra många nöjda kunder uttrycker att 
affärsnyttan med NLP träning och 
processverktyget FFF är den konkreta och 
jordnära vardagskopplingen till 
förändringsprocesser som ger optimala 
förbättringar. 

NLP  
är en kommunikations- och lärandemodell 
som handlar om att få ut mer av det du 
önskar dig genom att bli bättre på att 
kommunicera, leda och lära. Det står för en 
pedagogik baserad på neurolingvistisk 
programmering. 

Kursupplägg  

• 3 dagars upplevelsebaserad 
ledarträning i motiverande 
ledarskap, kursen är både en del av 
certifieringskursen och en 
fristående modul  

• Konkret träning i flera kraftfulla 
verktyg för att leda styrkebaserat  

• Teori varvat med praktik 
• Utbildningsmaterial i form av 

kurshäfte 
• EXTRA GÅVA! 3 veckors 

webbaserad implementeringsstöd 
direkt efter utbildningen med 1 tim 
personlig handledning. 

• Nätverkande med andra 
intressenter 

 

http://www.heartinbusiness.se/
http://heartinbusiness.se/var-metod/
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Introduktionsmodul 16 - 18 aug 2017 

Att processleda  

grupputveckling. 

Fokusområde på utbildningen: 

Utveckla förståelsen av vad som ger 
psykologisk trygghet och optimal 
motivation i grupper  

Syftet är att integrera styrkebaserat arbete 
i grupputveckling. I den här 3-
dagarsutbildningen får du bekanta dig med 
och träna aktivt på att utveckla gruppens 
synergi med effektiva processverktyg. 
Ramverket består i att ytterligare förstå 
och använda "Format för förändring" (se 
modul 1) för att stimulera och fånga upp 
resurstänkande och stärka medvetenheten 
om positiva intentioner i gruppen. 

Grupper består av en kollektiv intelligens. 

Grupprocesser har potential att utforska 
grundförutsättningar för sättet att lösa 
utmanande situationer som är kopplade till 
både individens, gruppens och 
organisationens intentioner. Det skapar de 
viktiga förutsättningarna för positiv och 
konstruktiv förändring med fokus på den 
kollektiva intelligensen och kollektiva 
positiva intentioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Processled grupputvecklingen med 
"Format för förändring" som ett ramverk 
för processutveckling och du skapar 
trygghet i utvecklingen av alla typer av 
aktuella teman i alla typer av grupper.   

Du får träning i att;  

• Förstå och använda 4 
huvudindelningar av preferenser i 
beteende. 

• använda egna och andras 
framgångar som källa till kraft och 
inspiration i gruppens utmaningar 

• stödja grupper i deras utveckling 
• designa möten som skapar 

helhjärtat engagemang. 

Kursupplägg 3 dagarsutbildning 

• 3 dagars ledarträning i motiverande 
gruppledarskap, kursen bygger på 
modul 1 alternativt en webbkurs i 
FFF. 

• Konkret träning i process-ledning i 
grupputveckling  

• Teori varvat med praktik 
• Utbildningsmaterial i form av 

kurshäfte och digitala dokument. 
• Nätverkande med andra. 
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Kursledarna 

 

Peder Wroldsen och Anna Pia Hellstedt, partner i Interaction Consulting Group har med 30 år i branschen 

utvecklat NLP-formatet ”Format för förändring” och erbjuder certifiering i processledarskap med NLP. 

Vårt ledarutvecklingskoncept kallas Heart in business – styrkebaserat ledarskap visar vägen 

Vi ser det som en av våra viktigaste uppgifter som tränare för ledare att stödja utveckling 

av styrkebaserat (själv)ledarskap, eftersom det är fundamentet i alla framgångsrika 

utvecklingsprocesser. En ledares viktigaste ansvar är, enligt vår mening att skapa 

förutsättningar för att medarbetarna kan engagera sig utifrån sin kärnkvalitet - då skapas 

rum för de bästa prestationerna att utvecklas genom helhetstänkande, kreativitet och 

generativa insatser. 

Kursledarna och lärandegemenskapen 

Peder började undervisa i NLP redan i slutet av 80-talet som certifierad internationell NLP 

tränare av grundaren John Grinder. Anna Pia har varit aktiv med coachning och 

undervisning i 20 år och började med NLP 2005 och fick sin certifiering som tränare 2013.  

Hos oss är du med och skapar en lärandegemenskap i utbildningen där det är tryggt att 

göra sig synlig för varandra med det vi kan bidra med och det vi önskar hjälp med.  

Vi har fokus på praktisk träning som är erfarenhetsbaserad och upplevelsebaserad. Du får 

inte bara nyttiga och användbara modeller, men också genomgripande coachning och 

träning där modellerna används till att upptäcka vägen vidare.  

Om du väljer vårt fördjupningsprogram kan du fortsätta med modul 3 när du gjort de två 

första. Kostnaden för modul 3-6 är 24.800 kr ex moms. Du sparar 12.400 kr om du beställer 

alla 6 modulerna direkt. VI har 14 dagars garanti – så om du inte är nöjd får du pengarna 

tillbaka, om du meddelar oss senast 14 dagar efter första kurstillfällets sista dag. 
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Anna Pia Hellstedt är grundare till Heart in business ledarutvecklingsprogram och har tillsammans 
med kollegor i Interaction Consulting Group, där hon är partner, lett hundratals personer i 
coachande processledning med NLP (neurolingvistisk programmering).  

Ledare i företag som Lärande i Sverige, Telia, Tyréns, Näringslivsenheten Enköpings kommun, PwC, 
Acando, Citerus och många fler har blivit överraskat nöjda över hur djupgående och 
förändringseffektiv heart in business förändringsprocesser är och hur funktionella de är i att 
optimera prestationer och stimulera till helhjärtat engagemang. 

Några av kunderna säger; 

«Anna Pia och Peder har ett unikt närmande till 

ledarutveckling som jag har uppskattat mycket. De har 

djup insikt i hur en ledare kan motivera och få det bästa ut 

av sig själv och sina medarbetare. De kombinerar 

yrkeskompetens och mod att utmana med en mänsklig 

värme. Detta skapar en lärandemiljö som gör det möjligt 

för kursdeltagare att utmana sig själv och tillägna sig djup 

och varaktig utveckling.»  

Robert Marsalis, ledarskapskonsult,                                        

       Robert på en av våra utbildningar 

       Det Norske Veritas (DNV GL) 

  

 

 
"Anna Pia har en fantastisk förmåga att leda utvecklingsprocesser och möten med stor 
professionalitet och värme. Hon besitter kunskap och förmåga att stimulera till 
utmanande tankar som har bidragit till nya perspektiv och verktyg i min roll som 
ledare. Tack Anna Pia”        Margita Edström, VD, Lärande AB (nuvarande roll HR chef) 

 

 

Det jag verkligen fått med mig, genom att jobba tillsammans med Anna Pia 
och Heart in business är att ha fått igång ett riktigt bra samarbete i min 
egen grupp med goda resultat som följd. Peter Åman, interim. avd chef, 
Tyréns AB 

 

 

 

Anna Pia har lyft fram frågan på ett professionellt och balanserat sätt, 
skapat underlag för intressanta diskussioner och fört frågan närmare 
en nyanserad utveckling av mångfald i ledarskapet. Jag kan varmt 
rekommendera henne till liknande uppdrag.” Lennart Eriksson, prefekt 
Lab. med. 

 

http://www.heartinbusiness.se/
http://www.heartinbusiness.se/Om%20Oss

