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Namn: Kenth Åkerman 
Ålder: 45 år 
Yrke: Inspiratör, perspektivskapare och mental coach.  
Författare och skribent. 
Aktuell: med radioprogrammet ”Coachtipset med Kenth 
Åkerman” som börjar sändas 13 september, samt boken 
"Konsten att få andra att prestera –coachande ledarskap" 
som utkom i juni 2010, samt DVDn "Mera flyt – 
motivation och arbetsglädje" som kommer i september. 
Pratar om: service i mästarklass, mera flyt - motivation och arbetsglädje, konsten att få 
andra att prestera, klagomålshantering, mental träning i vardagen, medvetna mål - 
meningsfulla resultat 
 
Hemsida: www.coachtipset.se, www.relationsbyggarna.se, www.kraftattleva.nu  
 
Familj: fru Annika och sonen Emil, islandshästar, clumberspaniels och katten Limpan. 
Bor: på en gård vid havet söder om Kungsbacka 
Utbildning: ekonom, Cert NLP Trainer, Certiferad Robbins Mastery University, 
godkänd IPU Profilanalys, Cert HNLP Coach. 
Bakgrund: reseledare, banktjänsteman, RM-konsult, projektledare, byråledare och 
delägare i reklambyrå. Utbildare och inspiratör på heltid sedan 1999. 
 
Meriter: mer än 20 års erfarenhet av marknadsföring, kundservice och reklam. Vinnare 
i Guldnyckeln (arrangör Swedma) under flera år i rad för reklam som gett resultat. 
Sedan mer än 10 år inspirerar och utbildar han tusentals medarbetare och ledare i en 
mängd olika branscher varje år. Delaktig i flera större utvecklings- och 
förändringsprojekt. Författare till tre böcker, ett kompendium samt mängder av artiklar 
och annat material inom sina specialområden. 
 
Publikationer: 
    * Konsten att få andra att prestera (juni 2010), RB Publishing 
    * Mera flyt – motivation och arbetsglädje (DVD, RB Publishing, aug 2010) 
    * 55 TIPS Personlig utveckling (RB Publishing, mars 2010) 
    * Servicekompassen - framgångsfaktorer för service i mästarklass (Konsultförlaget, 2004) 
    * Kunden är ditt varumärke (Liber, 1999) 
    * 10 TIPS. En serie inspirationshäften i fickformat bl a med tema som service, 
klagomålshantering, målsättning, prioritera din tid, mental träning, coacha dig själv, 
coacha andra och medveten kommunikation (RB Publishing, 2009-)  
 
Bästa egenskaper: driftig, ger energi, rak, öppen, affärsmässig, kreativ, 
relationsskapare, påläst, klinisk blick, enkelhet och nyfikenhet 
 
Sämsta egenskaper: ibland för många bollar igång, tidsoptimist, bjuder ibland på för 
mycket, kan bli för engagerad och för ivrig när andra inte ”hänger med”... 
 
Passion: skriva, resa, familj, vänner, egen utveckling, läsa, nya utmaningar 
Fritid: asthanga yoga, löpning, personlig utveckling, umgås med familj och vänner, 
ridning, hundträning, har jägarexamen 

 


