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LLÖÖFFTT  LLeeddaarrsskkaapp    
--sskkaappaarr  vväällmmååeennddee  aarrbbeettssppllaattsseerr    

uuttbbiillddnniinngg  mmeedd  PPeetteerr  WWaalllléénn  

LÖFT ledarskap är ett positivt sätt att leda människor som bygger på att man fokuserar på 
mål i stället för problem, på resurser i stället för brister, och på det som fungerar i stället 
för det som inte fungerar. 
- "LÖFT" håller på att bli ett alltmer populärt förhållningssätt bland många yrkesgrupper; 
chefer, lärare, sport coacher, psykologer, social arbetare, psykoterapeuter, läkare, m.m. 
 
Föreläsning med många exempel varvas med praktisk träning i små grupper. Träning 
som du sedan direkt kan ta med dig i din verksamhet. Utbildningen kundanpassas 
utefter era önskemål. 
· Hur man jobbar lösningsfokuserat – att gå från problemtänkande och att leta efter 
orsaken - till att mer fokusera på lösningen  
· Dubbelstjärnan – En enkel och praktisk modell för att skapa ett bra samarbete och en 
bra psykosocial miljö: 4 uddar som pekar på de vanligaste utmaningarna och 4 uddar som 
pekar på de fyra ”vitaminerna” som behövs för att känna tillfredsställelse i arbetet: 
Uppskattning, humor, framgång, omtanke . 
· Att tackla motgångar  
· Hur man genomför uppskattande samtal  
 
Sagt av tidigare deltagare: 
”Föreläsaren utgår från egna erfarenheter. Fångar in deltagarna i 
exemplifieringarna. Ett användbart verktyg att fokusera på önskade 
resultat och lösningar”, Ulf Blomqvist Vinnova 
”Ett verktyg för livet. Lätt att förstå vinsten med att använda i 
många sammanhang”  
Ami Johansson Tullverket 
”Mycket tänkvärt, mycket svar har man redan inom sig, bara att 
plocka fram. Kommer att försöka använda det mesta i olika 
situationer”, Cathrin Rosengren, Cherryföretagen 

Kursledare: Peter Wallén. Peter är en kreativ och humoristisk 
organisationsutvecklare med en bakgrund som snickare, 
sjukgymnast, familjeterapeut och verksamhetschef. Han 
förespråkar lösningsfokuserat synsätt som vilar på en positiv 
människosyn. Peter är en flitigt engagerad utbildare och inspiratör inom företag och offentlig verksamhet. 
Han föreläser på en härlig bohuslänsk dialekt. 
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