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Syfte och metodik 

Fysisk rörelse och naturens kraft ökar effektiviteten i lärande och utveckling – det vet vi både 

från egen erfarenhet och vetenskaplig forskning.  

Kursen är fristående men även en lämplig fortsättning på Elevation Leaderships kurs Setting 

Goals. Målsättningen med Shifting Habits är att skapa vanor och rutiner på vecko- och 

månadsbasis så att deltagaren ökar sina chanser att faktiskt nå uppsatta mål, koppla dem till 

företagets mål, och få det viktigaste gjort både på jobbet och privat. Genom att zooma in på 

de små komponenterna skapar vi förutsättningar för ökad effektivitet, tillfredsställelse och 

långvariga resultat. 

 

För vem 

Kursen riktar sig till personer som vill höja sitt ledarskap. Deltagare jobbar som någon typ av 

chef eller företagsledare i stor eller liten skala, och är medvetna om att när den egna hälsan, 

riktningen och goda vanorna är på plats ökar även företagets potential att nå framgång.  

 

Vinster för arbetsgivare/företag 

För att företaget ska få en hållbar medarbetare som utnyttjar sin fulla potential utan att göra 

det på bekostnad av sin hälsa krävs struktur på rutiner, vanor och planering. Detta är en 

investering för företaget – att proaktivt göra det möjligt för en medarbetare att få hjälp och 

framför allt tid till att skapa sina bästa förutsättningar för att planera sin tid. Detta kommer 

att göra att medarbetaren i större utsträckning får gjort rätt saker och känner större 

tillfredsställelse, vilket leder till en välmående kollega som stannar längre och trivs bättre på 

sin arbetsplats.   
 

Investering 

SEK 23,000 + moms den 30 augusti–3 september 2021 (Lofoten).  

Kursavgiften inkluderar komplett program och kursmaterial, frukostar, lunchpaket och 

middagar samt logi. Inkluderat i kursavgiften är också ett första Accountability Talk – en 

uppföljning av deltagarens löften till sig själv. Avgiften inkluderar inte resa eller dryck.  

 

Kursledare 

Pernilla Gravenfors, företagsledare och föreläsare, 070-5533979 

Elin Jensen, entreprenör och yogalärare, 0733-518595 

 

 

 


