
DYNAMIC	  MANAGEMENT	  	  
Personal	  &	  Professional	  Leadership	  

30	  års	  samlade	  erfarenheter	  av	  ledarutveckling	  världen	  över.
Med	  egen	  coach	  -‐ Anpassat	  till	  just	  din	  situation.	  

Ditt	  egna	  ledarverktyg	  – Alltid	  tillgängligt.	  



DYNAMIC	  MANAGEMENT	  VÄRDEGRUND
DET	  GODA	  LEDARSKAPET	  

• Tror	  på	  människor	  unika	  styrkor	  och	  potential

• Varje	  individ	  kan	  göra	  stor	  skillnad	  (micro-‐macro)
• Skapar	  kraft	  (rörelse)	  och	  riktning	  (resultat)

• Samverkar	  
• Har	  ett	  uppmuntrande	  förhållningssätt	  

• Tror	  på	  framtiden	  



Ett	  unikt	  ledarutvecklingsprogram	  under	  6	  månader	  

Personligt	  &	  	  Professionellt	  ledarskap

Följer	  din	  kalender	  – flexibelt	  i	  tid	  och	  rum	  

Stegvis	  träning	  och	  transformation	  – 6	  mån/7tillfällen/5moduler

FIT™	  metod	  – Individuell	  anpassning	  (Fokus-‐Intention-‐Transformation)

Teori	  -‐ Analyser	  -‐ Reflektioner	  -‐ Frågor	  – Egen	  coach/tränare

Eget	  verktyg	  online	  ”My	  Dynamic	  Management”

Baserat	  på	  senaste	  hjärnforskningen	  

Följer	  ett	  positivt	   och	  uppskattande	  förhållningssätt

Styrkebaserat	  fokus

Samlar	  erfarenhet	  av	  30	  års	  ledarutveckling	  världen	  över	  

1000-‐tals	  ledare	  världen	  över	  har	  utvecklats	  genom	  detta	  program

DYNAMIC	  MANGEMENT	  
EMPOWER	  YOUR	  LEADERSHIP	  -‐ GET	  FIT



FEM	  MODULER	  

1. Beteende,	  självkännedom	  och	  
autentisk	  potential

2. Dynamisk	  ledarskap	  i	  aktion

3. Dynamiska	  team

4. Kommunikation	  

5. Att	  leda	  din	  verksamhet	  



MODUL	  1:	  BETEENDE,	  SJÄLVKÄNNEDOM	  OCH	  AUTENTISK	  POTENTIAL

Del	  3:	  	  Ledarskapsutveckling	  och	  beteenden
Utveckla	  din	  självkännedom,	  identitet	  och	  stabilitet
Utveckla	  din	  förståelse	  för	  dina	  medarbetare
Mångfald	  berikar
Skapa	  goda	  relationer
Skapa	  en	  trygg	  miljö
Fokusera	  på	  styrkor	  och	  utgå	  från	  det	  som	  fungerar
Välj	  den	  positiva	  vägen	  – se	  framåt

Del	  4:	  Din	  självkännedom	  och	  autentiska	  potential
Potential	  -‐ dina	  naturliga	  talanger	  och	  styrkor
Beteendemönster	  – enligt	  verktyget	  DISC
DISC-‐modellens	  profiler

Del	  1:	  Om	  beteenden
Att	  förstå	  beteenden
Behov
Att	  förstå	  olika	  behov
Behov	  och	  motivation
Drivkrafter	  och	  värderingar
Emotioner	  och	  känslor
Tankar	  -‐ ta	  tankeledarskap

Del	  2:	  Att	  förändra	  eller	  utveckla	  beteenden
Att	  se	  förändring	  som	  något	  positivt
Vad	  kan	  hjärnforskning	  lära	  oss?
Praktiska	  implikationer	  av	  hjärnforskningen



MODUL	  2:	  DYNAMISKT	  LEDARSKAP	  I	  AKTION

Del	  1:	  Kraft	  genom	  personligt	  självledarskap
Självledarskap
Identitet
Tillvägagångssätt
Engagemang
Hälsa	  och	  balans	  i	  livet
Tidsplanering

Del	  2:	  Kraft	  genom	  professionellt	  ledarskap
Kraftfunktion	  1:	  Verksamhetens	  kärna
Kraftfunktion	  2:	  Utveckla	  medarbetare
Kraftfunktion	  3:	  Utveckla	  relationer
Kraftfunktion	  4:	  Styrning	  (POLFU)
Kraftfunktion	  5:	  Rörelseriktning	  och	  förändringshantering
Kraftfunktion	  6:	  Aktivitetsnivå	  (mot	  proaktivitet	  &	  interaktivitet)
Kraftfunktion	  7:	  Att	  fatta	  beslut

Sammanfattning:	  Förvänta	  dig	  wow-‐effekten



MODUL	  3:	  DYNAMISKA	  TEAM

Del	  1:	  Att	  bygga	  team
Teamets	  utvecklingsfaser
Att	  bygga	  team	  och	  kultur
Teamets	  byggstenar

Del	  2:	  Att	  leda	  team	  	  
Ledarens	  avgörande	  roll
Att	  leda	  genom	  olika	  utvecklingsfaser
Teamledarskap	  kräver	  tid
Att	  skifta	  fokus
Koppling	  till	  situationsanpassat	  ledarskap

Del	  3:	  Att	  utveckla	  etablerade	  team
4D-‐ en	  utvecklingsmodell	  i	  fyra	  steg
Att	  leda	  utveckling
Att	  utveckla	  ett	  team	  genom	  tydliga	  förväntningar



MODUL	  4:	  KOMMUNIKATION

Del	  1:	  Om	  kommunikation
Kommunikation	  är	  samskapande
Sändare,	  mottagare	  och	  tolkning
Kroppsspråk	  och	  kultur
Några	  gyllene	  kommunikationsregler

Del	  2:	  Det	  dynamiska	  och	  uppskattande	  språket
Språk	  som	  skapar	  kraft	  och	  riktning
Kommunicera	  på	  hjärnans	  sätt
Börja	  med	  framtiden
Uppskattning	  som	  drivmedel
Känslan	  av	  framsteg	  och	  det	  som	  fungerar

Tillit	  och	  goda	  relationer

Del	  3:	  Kommunikation	  i	  ledarskapssituationer	  
Kommunikation	  – ditt	  viktigaste	  verktyg
Kommunikation	  i	  6	  situationer	  	  
1.Coachande	  kommunikation
2.Målsättande	  kommunikation
3.Uppföljande	  kommunikation
4.	  Informerande	  kommunikation
5.Möteskultur	  och	  kommunikation
6.Konfliktlösande	  kommunikation

Del	  4:	  Beteendemönster	  och	  lyssnande
Kommunikation	  och	  beteendemönster
Att	  lära	  sig	  lyssna
Att	  utveckla	  ett	  aktivt	  lyssnande

Del	  5:	  Feedback	  och	  tydlighet
Johari-‐fönstret
Feedback	  och	  tydlighet
Förstå	  kommunikationsstilar



MODUL	  5:	  ATT	  LEDA	  DIN	  VERKSAMHET	  

Del	  1:	  Ledarskap	  &	  verksamhetssystem
Att	  leda	  verksamheten	  som	  ett	  system
En	  ledares	  olika	  systemperspektiv
Verksamhetens	  intressenter
Verksamhetssystems	  delar
Hållbarhet
Varumärke	  
Kultur	  – systemets	  osynliga	  dirigent

Del	  2:	  Summering:	  Din	  nya	  ledaridentitet
Den	  dynamiska	  och	  effektiva	  ledaren
Klarhet
Det	  positiva	  och	  uppskattande	  förhållningssättet
Förväntan	  – wow tillfället
Fokus	  80/20	  – regeln
Balans:	  vision	  &	  verklighet
Kreativitet	  och	  anpassningsbarhet

Del	  3:	  Ditt	  liv	  – personligen	  &	  professionellt
Personlig	  och	  professionell	  balans
Ansvar	  för	  andra
Utveckling	  och	  glädje



DYNAMIC	  MANAGEMENT	  UTVECKLAR	  LEDARE	  HÅLLBART
EN	  YTTRE	  OCH	  INRE	  RESA



DYNAMIC	  MANAGEMENT
VAD	  SKAPAR	  HÅLLBAR	  FÖRÄNDRING?

Anpassning	   till	  individen	   – optimal	  relevans

Förändring	   inifrån	  ut	  

Kraften	  i	  egenreflektion	  med	  stöd	  av	  coach

Bestående	  beteendeförändring:	   Hjärnforskning!

Fokus	  – Intention	  -‐ Transformation

Träning:	  handlingsplan	   steg	  för	  steg	  

Fokus	  på	  styrkor	  och	  ett	  positivt	   förhållningssätt

Personligt	  verktyg	  – alltid	  tillgängligt	  

Stöd:	  Före	  – under	  – efter	  

Allt	  synliggjort	   och	  dokumenterat	   (My	  Journey	  Log)	  



TYDLIGA	  INSTRUKTIONER	  &	  GUIDER



KRAFTFULLT	  INNEHÅLL	  – Exempel



TEORI	  BLANDAD	  MED	  REFLEKTION



KRAFTEN	  I	  EGENREFLEKTION:	  INBYGGT	  FRÅGEPAKET	  



ANALYSER	  	  &	  FÖRBEREDD	  REFLEKTION



FIT	  METHOD™	  -‐ OPTIMALT	  PERSONLIG	  RELEVANS	  OCH	  TRÄNING	  STEG	  FÖR	  STEG	  	  



FIT	  METHOD™ &	  HJÄRNFORSKNING	  -‐ FÖRÄNDRAR	  BETEENDEN	  HÅLLBART

Brain	  Stem
q Gateway	  to	  start	  working

Neo	  cortex

q KEY	  to	  facilitate	  FOCUS

Limbic	  System
q Key	  to	  unlock	   INTENTION

Pre-‐frontal	  cortex	  and	  Limbic	  System
q Interplay	  facilitates	  INTEGRATION	  Which	  leads	  to	  

ability	  for	  TRANSFORMATION



INNAN	  COACHMÖTET:	  	  FIT	  PRIORITERING	  –OPTIMAL	  INDIVIDUELL	  RELEVANS



UNDER	  COACHMÖTET:	  DIALOG	  KRING	  FIT	  PRIORITERING	  +	  ANALYSER

Vad	  innebär	  detta	  för	  mig	  
och	  mitt	  ledarskap?

Förberedd	  egenreflektion	   i	  
kombination	  med	  analyser.

Positiv	  målbild



MÅL	  COACHMÖTET:	  	  	  EN	  HANDLINGSPLAN	  PER	  MODUL	  – TRÄNING	  STEG	  FÖR	  STEG	  



TRÄNINGSVERKTYG	  MELLAN	  COACHMÖTEN:	  AUTOMATISKA	  PÅMINNELSER	  TILL	  DIN	  KALENDER	  



ALLT	  SAMLAT	  I	  EGEN	  JOURNAL	  – MY	  JOURNEY	  LOG



VETA	  MER?	  – BROSCHYRER,	  SOCIALA	  MEDIER	  mm	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.euro-‐academy.com


