
VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR

Stockholm
5-6 november

MIA PRATAR IN 
I SJÄLEN PÅ EN. 
HENNES RÅD  
KOMMER ATT  
FÖLJA MIG LIVET UT.

NÅ DIN FULLA 
POTENTIAL!

Låt Mia Törnblom hjälpa dig att stå  
rustad inför utmaningar i jobbet och privat

SJÄLVLEDARSKAP



All kompetens är färskvara. Samla på dig metoder och verktyg 

som tar dig till nästa nivå. Investera ett par dagar i dig själv, 

din egen utveckling och ditt eget välmående. 

Rusta dig inför framtiden! 

Den här kursen är framtagen för att lära dig mer om dig själv och 

ta dig från ”good to great”. Dessa två dagar kommer att hjälpa 

dig att hitta motivation, trygghet i dig själv, och inte minst viljan 

att utmana dig till att reflektera, ta ansvar och utveckla dig själv!

Under kursen kommer du också lära dig konkreta övningar och 

få verktygen du behöver för att ta ett stort steg 

mot att bli en bättre version av dig själv.

TA NÄSTA STEG I ARBETSLIVET  
– NÅ DIN FULLA POTENTIAL!

• Träna upp din mentala styrka och få mer energi

• Få mer gjort på jobbet – mindre stress med bättre  

effektivitet

• Tänj dina gränser – så ökar du både självkänsla och  

självförtroende

• Att hitta din egen kommunikationsstil

• Personlig handlingsplan – vårda ditt välmående och  

öka arbetsglädjen

DU FÅR LÄRA DIG

Mia Törnblom

Mia utbildar alltifrån toppchefer till  

damlandslaget i fotboll, och det med  

bravur. Som föreläsare är hon specialist  

på att måla upp scenarier vi känner igen 

oss i. Detta gör hennes budskap lätta att 

applicera på den egna situationen,  

dessutom får vi skratta väldigt mycket! 

Mia har hjälpt tusentals personer till utveckling och är på riktigt en 

av Skandinaviens främsta föreläsare och utbildare. Hon arbetar både 

med att coacha individer i självledarskap, och sprida inspiration 

genom föreläsningar och utbildningar. 

 

 

Mia har fått flera utmärkelser som talare, både i Sverige och Norge. 

Bland Mias superkrafter finns också en högkoncentrerad positiv energi, 

vilken är svår att inte bli smittad av. Många gånger har Mia varit det 

avgörande startskottet när en individ eller arbetsgrupp behövt hitta nya 

riktningar och förhållningssätt till tillvarons utmaningar.

*Porträttbilderna på Mia är tagna av Peter Knutson.

”I SÄRKLASS DEN BÄSTA KURS JAG GÅTT, 
KÄNDE MIG SÅ STÄRKT EFTERÅT.  
NU TAR JAG LITE MER PLATS OCH HAR  
LÄTTARE ATT SÄGA NEJ. 

KURSEN VAR MYCKET GIVANDE OCH  
UTVECKLANDE, MED MÅNGA BRA  
ÖVNINGAR. OCH SÅ ÄR JU MIA HELT  
UNDERBAR OCH FANTASTISKT  
INSPIRERANDE!”  
 
CARINA AASEHAUG, EXECUTIVE ASSISTANT, 
DFDS



TA NÄSTA STEG I ARBETSLIVET  
– NÅ DIN FULLA POTENTIAL!

BOK PÅ KÖPET!
Du får boken ”Arbetsrätt
– handbok för chefer” skriven 
av Georg Frick!

En perfekt uppslagsbok eller

praktisk handbok i ditt dagliga

arbete med personal- och 

arbetsrättsfrågor

PROGRAM

HÅLLTIDER 
FÖR DAGARNA

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424 390

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

ATT GÅ DEN HÄR KURSEN VAR NÅGOT AV  
DET BÄSTA JAG GJORT FÖR MIG SJÄLV. 
LOTTA, ADMINISTRATION & LOGISTIKANSVARIG,  
PETROPORT AB

MIA ÄR OTROLIGT BRA. DET HÄR VAR  
TVÅ MYCKET BRA DAGAR MED NYTTIGA  
DISKUSSIONER OCH KONKRETA VERKTYG. 
STEFAN, VD, 
EA ÅKERI AB 

DAG 1
INTRODUKTION TILL SJÄLVLEDARSKAP

Så ökar du din inre trygghet
• Hur normer och värderingar styr våra beslut

• Bli medveten om dina värderingar

• Inre trygghet – balans mellan självkänsla och  

självförtroende

• Metod för att på daglig basis träna din inre trygghet

Reflektion – samla dina tankar och väx som person
• Strukturerad metod för daglig reflektion

• Mindre bra, bra, stolt över och hjälp med

• En förutsättning för utveckling

• Vanliga tankefällor att träna bort

Ansvar – hitta styrkan och stoltheten i att ta ansvar 
• Att hitta rätt riktning och mening i vardagen

• Dina behov – ditt ansvar

• Hur vi tar eget ansvar i alla situationer och relationer 

• Metod för praktisk konflikthantering

• Vikten av mod i såväl privatlivet som yrkeslivet

Motivation och arbetsglädje
• Skillnaden mellan motivation och engagemang

• Inre och yttre motivation

• Hitta ditt varför

• Lär dig se vinsten med ansträngningen

DAG 2
FÖRDJUPNING AV SJÄLVLEDARSKAP

• Lär dig hantera oro, osäkerhet och rädsla

• Ett starkt självledarskap ger dig svart bälte i  

stresshantering

• Återhämtning som fungerar

Effektivitet på jobbet – mer gjort på mindre tid 
• Lär dig prioritera och få mer gjort

• Så leder du själv på bästa sätt

• Hur fungerar en grupp

• Din roll i din grupp 

Kommunicera med framgång 
• All kommunikation sker på mottagarens  

villkor – stämmer det?

• Hitta din kommunikationsstil

• Feedbacktrappan

• Konsten att ge och ta emot feedback

Din individuella handlingsplan
• Målplanering enligt smartmetoden

• Utförandet av din individuella handlingsplan
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kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

SJÄLVLEDARSKAP MED 
MIA TÖRNBLOM 2019

Stockholm 

5-6 november 

Pris: 9 990 kr (exkl. moms) /person 

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se

VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

ett års skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

POPULÄR  
UTBILDNING!

SÄKRA DIN PLATS
KUNSKAPSGRUPPEN.SE


