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IAD etablerades redan 1995 med 
företagsinterna utbildningar. 
Nu när vi är inne på det 18e 
verksamhetsåret har vi:

1. Ett utbildningsprogram med fyra fokusområden; 

• Projektledning

• Chef och Ledarskap

• Time Management

• Kommunikation 

2. Öppna schemalagda kurser i Stockholm, Göteborg,  

Malmö och Fort Lauderdale, USA. 

3. Börjat erbjuda kursdokumentation och litteratur som 

filer, pdf-er och e-books. Läs på iPad, Kindle, läsplatta 

eller på din dator.

Som alltid lägger vi fortfarande tyngd på att:

1. Vår specialitet är att producera skräddarsydda kurser 

och program.

2. Vi levererar över hela världen på engelska, svenska, 

tyska, franska och spanska.

3. Våra projektledarkurser följer internationell standard 

enligt PMI:s riktlinjer.

4. Vi har mycket nöjda kursdeltagare.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera

Ert utbildningsbehov!

VÄLKOMMEN     TILL IAD

Peter Dexner 
   Peter Dexner, Grundare och VD

Information om plats, 
datum och pris hittar 
du på www.iad.se
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SKRÄDDARSY EFTER DINA BEHOV
Skräddarsytt har blivit en av våra specialiteter. Vi börjar på tomt papper för 
att tillsammans med er ta fram en helt ny kurs/program efter just era behov. 
Vanligt är att kombinera standard kurser med andra kravspecifikationer för att 
bygga upp ett skräddarsytt etappindelat program. Se exempel nedan!

• Inventory of Best Practices in the Group
• Communication/National Specialities
• Working Style Analysis
• Project Charter and Scope
• Work Breakdown Structure 

• Project Planning 
• Computer-Aided 

Project Planning
• Decision-Making

• My Own Leadership Style 
• Team Development

+

+

+

FAS 1 
3 dagar

FAS 2
3 dagar

FAS 3 
3 dagar
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PROJEKTLEDNING

PROJEKTLEDNING
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PROJEKTLEDNING

PROJEKTLEDNING

Utbildning i projektledning och tillhörande 
konsulttjänster är det område vi är mest 
kända för. Många av våra uppdrag 
har sin utgångspunkt i utbildning och 
utveckling inom projektområdet. Vårt 
utbud omfattar allt från introduktionskurser 
till avancerade utvecklingsprogram och 
förberedelse för internationell certifiering 
som PMP®, Project Manager Professional.
 
Vi erbjuder utvecklingsprogram för 
alla nivåer i organisationen, från 
ledningsgrupp, funktionella chefer, 
projektledare, team till medarbetarnivå.

Vår implementationsmodell

Vi arbetar med en egen modell för implementering av 

projektarbetssättet i organisationen som bygger på att vi 

först förankrar med företagsledningen vartefter vi rullar 

ut programmet vertikalt i organisationen. Vidare arbetar 

vi med succesiv fördjupning på det horisontella planet. I 

projektledarnas fall hela vägen till internationell certifiering.

IAD arbetar sedan 1999 enligt vedertagen internationell 

standard från PMI, Project  Management Institute, som är 

världens största och mest respekterade organisation för 

professionella projektledare. (www.pmi.org)  

Flera av IAD:s lärare och konsulter i Projektledning har 

PMP®-certifiering (Project Management Professional). 

IAD har valt att fokusera på PMI:s internationella 

projektstandard. Våra kunder är oftast verksamma över 

hela världen och därav mer intresserade av en internationell 

certifiering som är globalt erkänd.

IAD har under många år haft ett antal 

standardkurser som förgodkänts av PMI 

för sk PDU Credits vilket givit oss en 

status som så kallade REP, Registered Education 

Provider. Majoriteten av våra uppdrag är dock 

skräddarsydda företagsinterna program som 

inte förgodkänns av PMI. Vi ansöker istället i 

efterhand om PDU-credits för dessa. Vår process 

innebär att vi tillhandahåller kvalitetsgranskad 

utbildning inom projektområdet worldwide 

och våra program berättigar deltagaren 

att erhålla PDU-credits för certifiering och 

bibehållande av certifiering. 

OM PROJEKTLEDNING
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PROJEKTLEDNING

Vi är välkända för vår projektmodell IAD Focus® som är 

enkel och lätt att implementera i varje organisation. Den 

är lätt att anpassa till era egna förutsättningar och inte 

mer komplicerad att arbeta med än att alla medarbetare 

uppskattar den för att den ger struktur och vägledning i 

samtliga typer av projekt. 

Företagsledningen uppskattar att modellen även täcker såväl 

tiden före som efter projektet och även inkluderar lärandet 

i projektet och kunskapsöverföringen. Vidare att modellen 

arbetar på en hög abstraktionsnivå och därför fungerar som 

en generisk modell som kan användas i samtliga typer av 

projekt. Detta leder till att ledningen kan ta kontroll över 

projekten, slippa dyra utvecklingskostnader av nya modeller 

för varje projekt, och också lättare kan jämföra olika typer 

av projekt i portföljen på lika villkor.

IAD Focus® följer internationell projektstandard och 

terminologi. Det finns stöd i MS Project för modellen. 

IAD Focus® kommer med handböcker på svenska och 

engelska, både som e-book men även tryckt på papper för 

de som föredrar det. Modellen har alla checklistor och mallar 

du behöver både på svenska och engelska. Och bäst av allt 

–  Att använda modellen kostar inget för våra kunder! Allt vi 

begär är att ni anger källan. 

IAD FOCUS®
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PROJEKTLEDNING

Kursbeskrivning:

Genomförandet följer IAD Focus® projektmodellen sedd ur 

projektledarens synvinkel. Modellen är generisk och lätt att 

tillämpa i alla olika typer av projekt. Vi följer internationell 

projektstandard och terminologi enligt PMI®. Kursen betonar 

särskilt förberedelsestadiet innan projektgenomförandet.

Målgrupp:

Alla som behöver en grundutbildning i  

projektledning, projektledare och  personal med 

projektliknande uppgifter och linjechefer.

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav.

Metod:

Förstudie, förberedelsematerial, energifyllda föreläsningar, 

diskussioner, tillämpningsövningar och gruppresentationer. Vi 

följer projektets livscykel enligt IAD Focus® modellen. 

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: E-book IAD Focus® Projektmodell och metod, 

Peter Dexner. E-book Planning with MS Project, Peter 

Dexner.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

• Projektets grund.

• Projektdefinition. 

• Olika typer av projekt. 

IAD Focus® Fas 1, Initiering 

• Mål, delmål och etappmål.

• Förstudiens innehåll. 

• Projektdirektiv.

• Projektorganisation och roller.      

IAD Focus® Fas 2, Planering

• Teambuilding & dynamik.

• Introduktion till team och teambuilding.

• Projektledarens roll och egenskaper.

• Samarbete med linjeorganisationen.

• Planering.

• WBS - bryt ner projektet i hanterbara delar.

• Planera med MS Project.

• Registrera aktiviteter.

• Lägg in varaktigheter.

• Länka aktiviteter.

• Lägga till resurser.

• Gantt-guiden & Kritisk linje.

• Riskanalys.

• Snabb och effektiv riskanalys med hjälp av IAD Focus® Risk. 

IAD Focus® Fas 3, Genomförande

• Projektuppföljning och ändringshantering.

• Beslutspunkter och styrgruppsmöten.

• Rapportering och feedback.

• Kontroll, leverans och avslut.

• Stänga projektet. 

IAD Focus® Fas 4, Eftergranskning

• Eftergranskning av resultatet.

• Uppföljning och dokumentation.

• Vad skall ingå i en bra eftergranskning? 

Kunskapshantering

• Överföra kunskap från ett projekt till kommande projekt.

Den grundläggande kunskapen 
för en projektledare är modell och 
metod. En klar struktur att följa under 
projektet med verktyg.

PROJEKTLEDNING STEG 1  
MODELL OCH METOD

3 
DAGAR
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PROJEKTLEDNING

Kursbeskrivning:

Efter att du har lärt dig grunden i projektledning i form 

av modell och metod står ledarskapet på tur. Vi fokuserar 

på vad som skiljer projektledning från linjechefsarbete. 

Vi behandlar de krav och förväntningar som ställs på 

dig som projektledare. Du får de nödvändiga personliga 

verktygen och kunskaperna för att fungera väl i rollen som 

projektledare.

Målgrupp:

Nuvarande eller blivande projektledare, projektchefer, 

delprojektledare, projektadministratörer och linjechefer.

Förkunskapskrav:

Projektledning Steg 1 och /eller praktisk erfarenhet av 

projektledning.

Metod:

Förstudie, förberedelsematerial, energifyllda föreläsningar, 

diskussioner, tillämpningsövningar och gruppresentationer. 

Vi följer projektets livscykel enligt IAD Focus® modellen. 

Action Learning:

Intressanta och intensiva föreläsningar varvas med 

tillämpningsövningar  av innehållet enskilt och i grupper. 

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller 

dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: The Fast Forward MBA in Project Management 

[Kindle Edition], Eric Verzuh.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Ledarskapet

• Förväntningar på projektledaren.

• Krav, ansvar, befogenhet.

• Organisationsstruktur.

• Projektledarens roll.

• Lär känna dig själv.

• Analys av din ledarstil.

• En genomgång av ledarskapsskolorna.

• Situationsanpassat ledarskap.

• Ge och ta feedback.

• Hantera olika personligheter.

Presentationsteknik

• Grunderna i presentationsteknik.

• Retorik och karisma.

• Videoträning.

Beslutstekniker

• Beslut enskilt eller i grupp.

• Olika personlighetstyper.

• Beslutstekniker.

Möteseffektivitet

• Vanliga mötesproblem.

• Förberedelse och organisation.

• Genomförande.

• Protokoll och uppföljning.

Personlig effektivitet

• Tidstjuvar.

• Målstyrning.

• Personlig organisation. 

• Planeringssystem.

• Delegation.

Stresshantering

• Positiv och negativ stress.

• Stressanalys.

Efter att du har lärt dig modell och 
metod är det dags att ta itu med de 
mjuka delarna. Vi börjar med ledar-
skapet.

PROJEKTLEDNING STEG 2  
LEDARSKAPET

3 
DAGAR
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PROJEKTLEDNING

Kursbeskrivning:

När du behärskar modell och metod samt ditt 

projektledarskap kommer turen till att fokusera på teamet. 

Projektteam byggs med flera olika kompetenser. Olikheterna 

kan leda till synergier eller konflikter. Du som projektledare 

har en avgörande betydelse för vad som kommer ut av 

teamet. Den här kursen ger de nödvändiga kunskaperna att 

selektera teammedlemmarna bland olika personlighetstyper. 

Kursen behandlar också hur teamet utvecklas under 

projektet och hur man hanterar de konflikter som vanligen 

uppstår.

Målgrupp:

Varande eller blivande projektledare, projektchefer, 

delprojektledare, projektadministratörer och linjechefer.

Förkunskapskrav:

Projektledning grund och /eller praktisk erfarenhet av 

projektledning.

Metod:

Förstudie, Förberedelsematerial, Energifyllda föreläsningar, 

diskussioner, tillämpningsövningar och gruppresentationer. Vi 

följer projektets livscykel enligt IAD Focus® modellen. 

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: Harvard Business Review on Building Better 

Teams [Kindle Edition].

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Ledarskapet

• Förväntningar på projektledaren.

• Delegation.

• Motivation, egen och teammedlemmars.

• Coaching.

• Facilitering.

Teamet

• Bygga ett team med olikheter.

• Teamets utvecklingscykel FIRO modellen.

• Hur kan man motivera teammedlemmarna.

• Samarbete med linjeorganisationen.

Personlighetstyper

• Stilanalys.

• Olika analysmetoder.

• Genomgång av analysresultat.

• Öka teamets prestation.

Konflikthantering

• Olika typer av konflikter.

• De vanligaste orsakerna till konflikt.

• Olika tekniker för konfliktlösning.

• Vilken teknik används och när.

Förändringsledning

• Olika typer av förändringar.

• Övervinna motstånd.

• Planera förändring.

• Organisation.

• Genomförande av förändring.

• Uppföljning.

Information & Kommunikation

• Kommunikationens nyckel.

• Frågeteknik.

• Få fram budskapet effektivt.

Att leda ett projektteam av olika 
kompetenser är en utmaning.
Olikheter kan leda till synergier eller 
konflikter.

PROJEKTLEDNING STEG 3  
TEAMET

3 
DAGAR
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PROJEKTLEDNING

Den grundläggande kunskapen för en 
projektledare är modell och metod“ “
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PROJEKTLEDNING

“
Kursbeskrivning:

Kursen ger en helhetssyn på agila metoder och vi börjar 

med att besvara frågan: Vad är ett agilt projekt? Vi belyser 

när passar agila projektmetoder och när de bör undvikas. 

De agila metodernas styrkor i snabb ändringshantering blir 

uppenbar. Du får lära dig planera lättrörligt och hantera 

prioriteringar av krav och funktion. Ett agilt arbetssätt 

bygger på små välplanerade utvecklingssteg, en aktiv 

beställare som följer projektet löpande och en okonventionell 

projektorganisation.

Målgrupp:

• Beställare och styrgruppsledamöter.

• Projektledare och delprojektledare.

• Teamledare och projektmedlemmar.

Förkunskapskrav:

Projektledning 1 eller motsvarande.

Metod:

Förstudie, förberedelsematerial, nergifyllda föreläsningar, 

diskussioner, case-study. Vi följer ett agilt projekt från början 

till slut. 

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: Coaching Agile Teams: A Companion for 

ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in 

Transition (Addison-Wesley Signature Series (Cohn)), 

Lyssa Adkins. (Kindle Edition - May 18, 2010) - Kindle 

eBook.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

• Det agila manifestet. 

• Agila projekt i olika branscher.

• Förändring.

Agila metoder

• Lean development.

• Scrum.

• XP Extreme Programming.

Projektorganisation och roller

• Produktägare.

• Scrum master.

• Scrum team.

• Prioritering av krav, mål och funktionalitet.

• Kundnytta.  

• Sprint.

• Prioritering.

Projektstyrningsprocessen

• Insamling och analys av information.

• Daily Scrum.

• Prognostisering samt val och beslut av åtgärd.

• Ändringar inom och utom projektets ramar.

• Kommunikation.

• Interaktion.

• Prioritering.

• Kundnytta.

• Förändring.

• Facilitering.

• Coaching.

Uppföljning och styrning 

• Product backlog.

• Etappmål.

• Burn down charts.

• Sprint retrospective.

• Kunskapsåtervinning.

Kvalitetsplanering

• Improvement backlog.

• Upprätta en kvalitetsplan för projektet.

I snabbt föränderliga projekt kan vi 
under utförandet dra fördel av ett 
agilt arbetssätt.

 
ATT LEDA AGILA PROJEKT

2 
DAGAR
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PROJEKTLEDNING

Kursbeskrivning:

Seminariet följer IAD Focus® projektmodellen sedd ur 

projektdeltagarens synvinkel. Modellen är generisk och 

lätt att tillämpa i alla olika typer av projekt. Vi följer 

internationell projektstandard och terminologi enligt 

PMI®. IAD Focus® projektmodellen betonar särskilt 

förberedelsestadiet innan projektgenomförandet. 

Målgrupp:

Passar alla som vill ha och behöver en introduktion 

till projektarbete. Seminariet utgör grund för fortsatta 

utbildningar men är synnerligen lämpligt att låta all personal 

deltaga på. 

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav.

Metod:

Energifyllda föreläsningar i högt tempo stött av PowerPoint 

bildspel med utskrivna åhörarexemplar, korta övningar. 

Fem minuters paus varje timme.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

Seminariekompendium på fil för nedladdning till iPad 

eller dator.

Innehåll:

Genomförandet följer IAD Focus® projektmodell som är 

generisk och lätt att tillämpa i alla olika typer av projekt. 

IAD Focus® Fas 1, Initiering

• Förstudie.

• Många projekt startas utan förstudie, med dåligt besluts- 

och planeringsunderlag som följd. 

• Vad skall en bra förstudierapport innehålla och vem skall 

göra den?

IAD Focus® Fas 2, Planering

• Projektledaren (PL).

• Vilka egenskaper och kunskaper krävs?

• Vilka arbetsuppgifter skall PL göra och vilka skall han/hon 

inte göra?

Organisation

• Projektorganisation och roller.

• Linjens samverkan med projektorganisationen?

• Teamets utvecklingscykel.

Planering

• 10 steg mot en effektiv projektplan.

• Fördelar med databaserad projektplanering.

• Demonstration av MS Project.

Riskanalys

• Snabb och effektiv riskanalys med hjälp av IAD Focus® Risk.

IAD Focus® Fas 3, Genomförande

• Projektuppföljning och ändringshantering.

• Kontroll, leverans och avslut.

IAD Focus® Fas 4, Eftergranskning

• Eftergranskning av resultatet.

• Uppföljning och dokumentation.

• Vad skall ingå i en bra eftergranskning?

• Kunskapshantering.

• Överföra kunskap från ett projekt till kommande projekt.

Den grundläggande introduktionen  
till projektarbete som redogör för 
vad som sker i varje fas av projektet.

ATT ARBETA I PROJEKT,
SEMINARIUM

1 
DAG
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PROJEKTLEDNING

Seminariebeskrivning:

Genomförandet följer IAD Focus® projektmodellen sedd ur 

projektbeställare/styrgruppsledamotens synvinkel. Modellen 

är generisk och lätt att tillämpa i alla olika typer av projekt.

Vi följer internationell projektstandard och terminologi 

enligt PMI. IAD Focus® projektmodellen betonar särskilt 

förberedelsestadiet innan projektgenomförandet. Det 

stadium där beställare och styrgrupp är som aktivast och där 

grunden för framgång eller fiasko etableras.

Målgrupp:

Företagsledning, ledningsgruppsledamöter, projektbeställare, 

styrgruppsledamöter, samt chefer och andra som initierar 

supportar och övervakar projekt.

Förkunskapskrav:

Erfarenhet av projektarbete.

Metod:

Intensiva föreläsningar med mellanliggande diskussioner och 

workshops. Vi följer projektets livscykel enligt IAD Focus® 

modellen. 

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• IAD Seminariekompendium.

• Litteratur: E-book; IAD Focus® Projektmodell och 

metod, Peter Dexner.

Innehåll:

Seminariet fokuserar på vad styrgruppen och beställaren 

kan göra för att det skall bli ett framgångsrikt projekt och 

lägger grunden för ett effektivt samarbete mellan styrgrupp, 

beställare, projekt och organisationen i övrigt. 

Stor vikt läggs vid strategiska aspekter på projektarbetet, 

organisation och roller samt projektarbete ur ett 

ledningsperspektiv.

Projektkultur och projektstrategi

• Vad kännetecknar ett projekt?

• Hur skapar man en god projektkultur i organisationen.

• Varför projekt?

• Ledarutveckling, karriärvägen för projektledare.

• Den lärande organisationen.

Projektorganisation

• Vem är beställare?

• Beställarens roll.

• Styrgruppens sammansättning och funktion.

• Hur formulerar man ett bra projektdirektiv? 

• Vem skall göra förstudien och vem skall inte göra 

förstudien?

• Projektledarens egenskaper och kunskaper?

• Projektledarens uppgifter?

• Projektet och linjeorganisationen 

• Hur sammansätter man effektiva projektteam?

• Referensgruppens roll och sammansättning.

Beslut

• Vad skall en bra förstudierapport innehålla?

• Projektplanen.

• Riskanalys.

• Ändringshantering.

• Uppföljning och tidiga varningssignaler

• Information & Kommunikation.

• Eftergranskning.

• Kunskapsöverföring mellan projekten.

• Implemetera IAD Focus® projektmodellen.

En väl fungerande beställare och 
styrgrupp kan vara skillnaden mellan 
succé och fiasko för projektet.

ATT BESTÄLLA OCH  
STYRA PROJEKT

1 
DAG
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PROJEKTLEDNING

MS project är det mest använda 
projektplaneringssystemet i världen“ “
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PROJEKTLEDNING

“
Kursbeskrivning:

Den här kursen har ett annat angreppssätt än en vanlig 

datorkurs i MS Project. Vi följer projektet steg för steg 

genom livscykeln och visar hur MS Projekt används som 

stöd i varje fas. Du har din egen dator med och vi börjar 

konfigurera MS Project för dig. Du arbetar med ett eget 

projekt eller vårt generiska exempel.  

Målgrupp:

Projektplanerare, projektadministratörer, projektledare, 

linjechefer och andra som behöver ett effektivt 

planeringsverktyg som hanterar resurser.

Förkunskapskrav:

Projektledning Steg 1 eller motsvarande.

Metod:

Förstudie, förberedelsematerial, energifyllda föreläsningar, 

diskussioner och laborationer vid egen dator. Ta också gärna 

med ett eget exempel från din vardag att träna på. Vi följer 

projektets livscykel enligt IAD Focus® modellen. 

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides,  

checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: E-book IAD Focus® Projektmodell och metod, 

Peter Dexner. E-book Planning with MS Project, Peter 

Dexner.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Inställningar i MS-Project

• Generella inställningar.

• Använda filter för bättre överblick.

• Gantt-guiden.

Starta ett nytt projekt

• Projektkalendern.

• Projektera med start eller slutdatum.

Planeringens grunder

• Registrera aktiviteter.

• Aktivitetens varaktighet.

• Olika sätt att länka aktiviteter.

• Kritisk linje - vad är det?

• Slack i planeringen.

• Överlappa och fördröja aktiviteter.

• Aktivitetsvillkor.

Resurser

• Lägga till resurser i resurstabellen.

• Koppla resurser till aktivitet.

Resurshantering

• Resursstyrd eller fast varaktighet.

• Resursdiagram.

• Automatisk resursutjämning.

• Budgetera projektet

• Lägga till kostnader till resurser.

Trimma schemat

• Olika sätt att korta ned tidsplaner.

• Spara projektet som originalplan.

Projektuppföljning

• Uppföljnings-Gantt.

Rapporter

• Översiktsrapporter.

• Strukturering.

MS project är det mest använda 
projektplaneringssystemet i världen 
sedan många år.

PROJEKTPLANERING MED 
MS PROJECT 2003-2010

2 
DAGAR
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PROJEKTLEDNING

Kursbeskrivning:

Du lär dig att identifiera risker, göra riskbedömningar och 

välja lämpliga metoder och verktyg för ditt projekt.

Målgrupp:

Primära målgrupper för denna utbildning är: Beställare, 

styrgruppsledamöter, projektledare, delprojektledare och 

teamledare.

Förkunskapskrav:

Projektledning 1 eller motsvarande.

Metod:

Förstudie, förberedelsematerial, energifyllda föreläsningar, 

diskussioner, tillämpningsövningar och case-studies. Vi följer 

projektets livscykel enligt IAD Focus® modellen. 

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: Identifying and Managing Project Risk: 

Essential Tools for Failure-Proofing Your Project [Kindle 

Edition], Tom Kendrick.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Introduktion

• Risker, osäkerheter, möjligheter.

• Identifiera, analysera och bemöta risk.

• Analysgruppens sammansättning.

• Olika metoder för riskanalys.

• Metodernas styrkor och svagheter.

• Riskhanteringens faser.

Analysavgränsningar

• Förutsättningar för analysen.

• Avgränsningar.

• Analysfokus.

Riskidentifiering

• Typer av risker.

• Kvalitativa risker.

• Kvantitativa risker.

• Metoder för identifiering.

• Gruppering och scenariobeskrivning.

Riskbedömning

• Kvantifiering.

• Rangordning, prioritering.

• Metoder för bedömning.

Åtgärdsplanering 

• Åtgärder och åtgärders påverkan.

• Beredskapsplan.

• Riskmatriser.

• Processer.

• Verktyg.

• Tekniker.

• Mallar.

• Transferering av risker.

Uppföljning och hantering av risker 

• Uppföljning och hantering av risker.

• Misstag och fällor vid riskhantering.

• Riskhantering, projektplanering och projektstyrning.

En av de viktigaste framgångsfak-
torerna i projektledningen är för-
mågan att finna, analysera och 
hantera riskerna i projektet.

RISKHANTERING
2 

DAGAR
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PROJEKTLEDNING

Kursbeskrivning:

Kursen preparerar dig för examinationen för PMP® 

certifieringen. Vi börjar med en tvådagars kurs där vi lägger 

grunden för dina självstudier och sedan avslutar vi med en 2 

dagars kurs för att göra provexamen och reda ut eventuella 

frågetecken. Kursen hålls på svenska men med engelsk 

litteratur, övningar  och tentamina.

Målgrupp:

Erfarna projektledare som avser att certifiera sig som PMP, 

Project Manager Professional.

Längd:

2+2 dagar.

Förkunskapskrav:

Grundläggande projektledarutbildning samt omfattande 

praktisk erfarenhet. Minst universitetsexamen och 4 500 

timmars projektledning under de senaste åtta åren samt 35 

utbildningstimmar. Alternativt gymnasieexamen och 7 500 

timmars projektledning under de senaste åtta åren samt 35 

utbildningstimmar.

För mer information, besök www.pmi.org

Metod:

Förstudie, förberedelsematerial, energifyllda föreläsningar, 

diskussioner, tillämpningsövningar och övningstentamina. 

Undervisning på svenska med engelsk dokumentation för att 

träna och vänja sig vid terminologin. 

Personlig coaching mellan etapperna där du 

bedriver självstudier.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för 

iPad eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. 

slides, checklistor, mallar och övningar samt 

övningsexamen.

• Litteratur: A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge, Fourth 

Edition, Project Management Institute 

(Kindle Edition - Jan 1, 2011) - Kindle 

eBook.

• A Project Manager’s Guide to Passing the 

Project Management (PMP) Exam [Kindle 

Edition], Brent W. Knapp PMP.

Innehåll:

• PMBOK® Review.

• Objectives.

• Exam Scope.

• Exam Scoring.

• PMP® Exam Application.

Project Management Processes in PMBOK

• Project Integration Management.

• Project Scope Management.

• Project Time Management.

• Project Cost Management.

• Project Quality Management.

• Project Human Resource Management.

• Project Communication Management.

• Project Risk Management.

• Project Procurement Management.

PMI Professional Responsibility

• Key Definitions.

PMP® certifiering är världens 
mest respekterade certifiering för 
professionella projektledare.

PMP® CERTIFIERING 
PREPARATION

2+2 
DAGAR
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CHEF & LEDARSKAP

CHEF & 
LEDARSKAP
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CHEF & LEDARSKAP

IAD tillämpar ett holistiskt synsätt. Vi menar att modernt chef och ledarskap är 
baserat på mål, motivation, frihet, ansvar och uppföljning.

IAD definerar en chef som ledare med budget och personalansvar. En ledare 
gör samma ledningsuppgifter men utan formellt budget och personalansvar. 
Vi har därför två Fas 1 kurser, en för chefer och en för ledare. Efter initialfasen 
förenas både chefer och ledare i samma Fas 2 och 3.
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CHEF & LEDARSKAP

Kursbeskrivning:

Kursen är designad för dig som blivit eller skall bli chef. Till 

skillnad från ledare har du alltså formellt personalansvar och 

budgetansvar. Kursen ger dig en introduktion till chefsskapet 

och vad som följer med detta. 

Målgrupp:

Nyblivna eller blivande chefer.

Förkunskapskrav:

Minst tre års arbetslivserfarenhet, varav minst två år i 

ledande befattning som gruppledare eller liknande.

Metod:

Förstudie, Förberedelsematerial, Energifyllda föreläsningar, 

diskussioner, tillämpningsövningar och gruppresentationer 

och rollspel. 

Action Learning

Intressanta och intensiva föreläsningar varvas med 

tillämpningsövningar  av innehållet i grupper. 

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: Att vara chef och ledare: Dina verktyg för 

praktiskt ledarskap, Mossboda, Persson och Rönnholm.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Chefskapet

• Förväntningar på chefen.

• Delegation.

• Olika Ledarstilar.

• Din Ledarstil, analys.

• Arbetsrätt.

• Introduktion till arbetsrätt .

• Ansvarsbegränsning.

 

 

Teamet

• Bygga ett team med olikheter.

• Teamets utvecklingscykel FIRO modellen.

• Motivation & inspiration.

• Personlighetstyper.

• Stilanalys. 

Strategi och Mål

• Kopplingen mellan vision, strategi och mål.

• Checklista för smarta mål.

• Målnedbrytning.

• Uppföljning. 

Ekonomi 

• Budget.

• Uppföljning.

• Rapportering. 

Beslutstekniker

• Enskilda tekniker.

• Gruppbeslut. 

Personlig effektivitet och Stresshantering

• Analys av din personliga effektivitet.

• Din personals effektivitet.

• Personlig stressanalays. 

Introduktion till chefsskapet och 
preparation för den nya arbetsupp-
giften och det nya ansvaret.

 
NY SOM CHEF

3 
DAGAR
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CHEF & LEDARSKAP

3 
DAGAR

Kursbeskrivning:

Den här kursen är en introduktion till arbetet som ledare, 

där du leder en grupp av medarbetare men du har inte 

formellt personalansvar och ekonomiskt ansvar. Mycket av 

ditt resultat är beroende på din förmåga att motivera och 

entusiasmera din personal. Vi brukar säga att vi jobbar med 

“pull” istället för “push”.

Målgrupp:

Nyblivna eller blivande ledare utan formellt personal och 

budgetansvar.

Förkunskapskrav:

Minst tre års arbetslivserfarenhet.

Metod:

Förberedelser innan kursen, Förstudie, energifulla 

föreläsningar med stöd av bildspel, åhörarkopior för egna 

noteringar, diskussioner, grupparbeten och rollspel.

Action Learning

Intressanta och intensiva föreläsningar varvas med 

tillämpningsövningar  av innehållet i grupper. 

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: Att vara chef och ledare: Dina verktyg för 

praktiskt ledarskap, Mossboda, Persson och Rönnholm.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Ledarskapet

• Förväntningar på ledaren från chef och personal.

• Delegation.

• Olika Ledarstilar.

• Din Ledarstil, analys. 

Teamet

• Bygga ett team med olikheter.

• Personlighetstyper.

• Stilanalys.

• Relationer.

• Teamets utvecklingscykel FIRO modellen.

• Motivation & inspiration.

• Samarbete.

• Konflikthantering. 

Strategi och Mål

• Kopplingen mellan vision, strategi och mål.

• Checklista för smarta mål.

• Målnedbrytning.

• Handlingsplan.

• Uppföljning. 

Uppgiften

• Information och Kommunikation.

• Organisera arbetet, leda och följa upp.

• Ge och ta feedback. 

Beslutstekniker

• Enskilda tekniker.

• Gruppbeslut. 

Personlig effektivitet och Stresshantering

• Analys av din personliga effektivitet.

• Din personals effektivitet.

• Personlig stressanalays.

“Chef är en befattning 
- Ledare är en egenskap“ 

LEDARSKAP 1 LEDA UTAN
ATT VARA CHEF
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CHEF & LEDARSKAP

Chef är en befattning  
- Ledare är en egenskap “ “
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CHEF & LEDARSKAP

Kursbeskrivning:

Du lär dig sammansätta ett högpreserande team och leda 

och utveckla det. Fokus ligger på mjuka komponenter, att 

läsa av individer, att kommunicera, att leda tydligt mot 

visioner och mål och förstå vad som motiverar respektive 

individ i ditt team. Rätt hanterat kan ett team bestående 

av olika kompetenser resultera i en fantastisk synergi. Fel 

hanterat kan det leda till ständiga konflikter.

Målgrupp:

Ledare och chefer.

Förkunskapskrav:

Grundläggande ledarskapsutbildning och 

arbetslivserfarenhet.

Metod:

Förberedelser innan kursen, förstudie, energifulla 

föreläsningar med stöd av bildspel, åhörarkopior för egna 

noteringar, diskussioner, grupparbeten och rollspel.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad 

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: 1. The Five Dysfunctions of a Team: A 

Leadership Fable (J-B Lencioni Series), Patrick M. 

Lencioni. (Kindle Edition - Nov 17, 2011, Kindle eBook).

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Analyser

• Teamanalys.

• Personanalys.

Teamets sammansättning

• Högpresterande team.

• Att bygga, leda och utveckla team.

• Roller och arbetsfördelning.

• Individen.

• Gruppens behov.

• Olikheter och synergi.

• Samarbete.

• Gruppdynamik.

Teamets regler

• Delegation.

• Spelregler, kultur.

• Social kompetens.

• Värderingar, normer, beteenden.

Teamets prestation

• Vision, stategi och mål.

• Koppla vad som skall göras (mål) till hur det skall 

göras (metod).

• Motivation, inre och yttre motivatorer.

• Gemensamma möten.

• Ge och ta feedback.

Arbetet i teamet

• Konflikthantering.

• Delaktighet.

• Samtalsmetodik.

• Beslutstekniker i grupp.

• Situationsanpassat ledarskap. 

Din personliga handlingsplan.

Teamet står i fokus. Kursen 
behandlar hur man sätter samman 
team och hur teamet utvecklas 
med dig som ledare.

LEDARSKAP 2
TEAM BUILDING

2 
DAGAR
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CHEF & LEDARSKAP

Kursbeskrivning:

Metoden gör tillvaron bättre både för dig som chef och likväl 

som för dina medarbetare som upplever större ansvar och 

frihet i arbetet. Du leder med frågeteknik, feedback och 

motivation. Du får praktisera metoderna i rollspel och träna 

på att få dem fungera så att de är användbara direkt när du 

kommer hem.

Målgrupp:

Etablerade chefer och ledare som redan är trygga i sin roll 

och vill lära om coachande ledarskap. 

Förkunskapskrav:

Grundläggande ledarskapsutbildning samt praktisk erfarenhet 

som chef eller ledare.

Metod:

Förberedelser innan kursen, förstudie, förberedelsematerial,

energifulla föreläsningar med stöd av bildspel, åhörarkopior 

för egna noteringar, diskussioner, grupparbeten och rollspel.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: A Manager’s Guide to Coaching: Simple and 

Effective Ways to Get the Best From Your Employees 

(Kindle Edition - Apr 2, 2008, Kindle eBook), Anne Loehr 

and Brian Emerson.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

• Coaching som ledningsverktyg.

• Företagskultur.

• Har du rätt inställning för coaching?

• Nödvändiga färdigheter.

• Bra kommunikation.

• Vision, strategi och mål.

• Delegation.

• Engagemang.

• Utmana.

• Självständiga medarbetare.

• Feedback.

• Ansvarsfrågor vid coaching.

• Modellens olika steg.

• Hur går det till praktiskt.

• Aktivt lyssnande.

• Frågeteknik.

• Rollspel.

• Öka prestationen genom coaching.

• Tillämpa coaching i utvecklingssamtal/svåra samtal.

• Facilitering.

Coaching är motsatsen till 
micromanagement. Släpp taget 
och våga lita på att ditt team klarar  
uppgiften. 

LEDARSKAP 3
COACHANDE LEDARSKAP

2 
DAGAR
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CHEF & LEDARSKAP

Kursbeskrivning:

Såväl hårda som mjuka komponenter påverkar framgången i 

förändringsarbetet. Du skall förbereda, planera, genomföra, 

parera och följa upp förändringen. Du kommer att se hur 

social kompetens, medverkan, delaktighet  och förståelse 

för förändringsprocessens olika etapper har en avgörande 

betydelse för utfallet.

Målgrupp:

Chefer, projektledare, förändringsledare, processledare.

Förkunskapskrav:

Arbetslivserfarenhet. Grundläggande ledarskapsutbildning.

Metod:

Förberedelser innan kursen, förstudie, energifulla 

föreläsningar med stöd av bildspel, åhörarkopior för egna 

noteringar, case studies, diskussioner, grupparbeten och 

rollspel.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad 

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: HBR’s 10 Must Reads on Change Management 

(including featured article ‘Leading Change,’ by John P. 

Kotter) by Harvard Business Review (Kindle Edition - Feb 

24, 2011) - Kindle eBook.

•  Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

• Vision, strategi, mål och syfte.

• Förändra eller förbättra?

Organisera förändringen

• Förändringens faser.

• Roller i förändringen. 

Planera förändringen

• Information och kommunikation.

• Feedback.

• Intressentanalys.

• Nuläge och önskat läge.

• Kommunikationsplanering.

• Riskanalys. 

Ditt ledarskap

• Skapa medarbetare – inte motarbetare.

• Engagemang, delaktighet, motivation.

Genomförande

• Praktiskt agerande.

• Vilka Reaktioner på förändring kan du förvänta dig från 

organisationen och från individen.

• Hantera reaktioner. 

Utvärdering

• Kunskapsåterföring.

• Verktygslådan.

• Modell och metod.

• Checklistor.

Konvertera motarbetare till 
medarbetare i förändringsarbetet.

ATT LEDA FÖRÄNDRING
2 

DAGAR
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CHEF & LEDARSKAP

Kursbeskrivning:
UGL är en upplevelsebaserad kurs, där gruppmedlemmarna i 
en ”främlingsgrupp” ställs inför olika uppgifter som de måste 
hantera och försöka lösa. Kursen bygger i flera fall på veten-
skapliga teorier gällande beteendevetenskap och psykologi 
utarbetade av  professor  Susan Wheelan  och den amerikan-
ska psykologen Will Schutz. 

Målgrupp:
Chefer och ledare samt alla som vill utveckla sitt ledarskap 
och medarbetarskap. All personal med behov av att fungera 
och samarbeta väl i grupp. 

UGL är inte en ”teambuildingkurs”, det är inte lämpligt att 
genomföra kursen med en homogen grupp från samma före-
tag eller samma avdelning. Olikheter i gruppen, en så kallad 
”Främlingsgrupp”, ger bättre resultat och gruppen kan därför 
bestå av människor med så mycket olikheter som möjligt; 
ålder, kön, yrkesbakgrund m.m. 

Förkunskapskrav:
Inga förkunskapskrav.

Metod:
UGL-kursen genomförs i internatform på en kursgård un-
der fem dagar, måndag till fredag med närvaro under hela 
kurstiden. Kursen är upplevelsebaserad, där gruppmedlem-
marna ställs inför olika uppgifter som de måste hantera och 
försöka lösa. Kursdeltagaren får genomföra uppgifter både 
enskilt och i grupp samt reflektera och samtala om upplev-
elserna efter genomförandet och dra slutsatser av de känslor, 
tankar och beteenden som uppstod under uppgiftens gång.

Kursen erbjuder ett koncept som under bara en vecka ger 
deltagarna konkreta upplevelser och god förståelse för ledar-
skap, samarbete, gruppdynamik samt ökad självinsikt. Grup-
psammansättningen baseras på främlingskap för att möta 
deltagarnas behov av frihet från tidigare föreställningar eller 
stå i beroendeförhållanden efter genomförd utbildning, en 
viktig moralisk grundpelare i våra gruppsammansättningar.

Innehåll:

Kursinnehållet vävs under veckan samman för att i slutet 

sammanfattas. Kursmålet är att deltagarna skall bli effek-

tivare i sitt samarbete som gruppmedlemmar och ledare. 

Under veckan kan följande konkreta ämnesområden särskilt 

urskiljas.

Individens och gruppens utveckling: 

• Individens och gruppens utveckling i  olika stadier. 

• Förstå relationer och behov mellan människor i  

en grupp.

Självkännedom: 

• Inventering och förståelse av eget och andras beteen-

demönster, ökad självkännedom och självförtroende. 

• Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och 

förståelse för min roll i dessa.

Helhetssyn på ledarskapet: 

• Anpassning av ledarskapet till gruppens utveckling.

• Inventering av olika ledarstilar i gruppers utveckling. 

• Förstå behovet av ledarskap.

Konflikthantering

• Förståelse för eget och andras beteende vid konflikter. 

• Varför uppstår konflikter och hur hanteras dessa. 

• Få erfarenhet av konflikthanteringsverktyg. 

• Olika konflikthanteringsstilar.

Kommunikation

• Kunna ta och ge utvecklande  feedbacks. Kommunicera 

direkt och klart.

Lärande

• Få erfarenhet av olika former av lärande enskilt  

och i grupp

Under drygt 20 år har UGL varit en 
grundkurs för blivande officerare i 
försvarsmakten. Kursen är sedan län-
ge också populär inom näringsliv och 
offentlig förvaltning.

UGL
UTVECKLING GRUPP LEDARE

5 
DAGAR
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CHEF & LEDARSKAP

Kursbeskrivning:
UL bygger på den amerikanska modellen Tranformational 
Leadership. Vetenskapliga studier har gjorts som påvisar 
förbättrad effektivitet inom organisationer där det finns en 
hög förekomst av Transformational Leadership.

Målgrupp:
Chefer och ledare.

Förkunskapskrav:
Inga förkunskapskrav. Önskvärt med tidigare erfarenhet som 
chef eller ledare.

Metod:
Utbildningen i Utvecklande Ledarskap inleds på den egna 
arbetsplatsen med en 360-graders bedömning av respektive 
kursdeltagares ledarbeteenden. Det egna ledarskapet 
bedöms av underordnade, sidoordnad och en överordnad 
samtidigt som kursdeltagaren gör en självskattning. 
Försvarshögskolan sammanställer bedömningarna som sedan 
utgör grunden för det fortsatta arbetet under utbildningen.

I utbildningen varvas teori med gruppdiskussioner och 
övningar. Kursen förutsätter ett aktivt deltagande från 
kursdeltagarnas sida. Utbildningen vänder sig till dem 
som vill utveckla sitt ledarskap och på så sätt bidra till 
medarbetarnas utveckling och organisationens effektivitet.

Kursen omfattar tre dagar utlagda i två etapper. Etapp 1 
startar med lärarledd utbildning start Lunch, em + kväll, 
heldag + kväll samt fm, slut till lunch. Därpå följer eget 
arbete med den personliga utvecklingsplanen under cirka 
8 – 10 veckor. Kursen avslutas sedan med etapp 2, en 
fördjupningsdag med fördjupade teorier och revidering av 
utvecklingsplanen. 

Innehåll:
UL-modellen kännetecknas av att ledaren uppträder som 
föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt 
agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande 
ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte 
att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig 
omtanke som handlar om att ge stöd men också om att 
konfrontera, i ett gott syfte både för individen och för 
organisationen.

Modellen baseras på frekvensen av beteenden över tid. 
En högre frekvens av Utvecklande ledarskap leder till 
ett gynnsamt organisatoriskt utfall likväl som till en mer 
gynnsam individuell utveckling för alla i gruppen.

Målsättning med grundkursen är att deltagarna skall:
• Förstå den övergripande ledarskapsmodellen.
• Få feedback med hjälp av bedömningsinstrumentet
• Utarbeta en personlig utvecklingsplan

Efter genomgången kurs skall deltagarna:
• Känna till och förstå Ledarskapsmodellen inklusive 

Ledarstilsmodellen
• Ha fått personlig feedback på sitt ledarskap
• Ha utarbetat en personlig plan för utveckling av sitt 

personliga ledarskap (baserat på modellen, feedback 
och personliga mål) 

Utvecklande Ledarskap, UL, är en ledar-
skapsmodell framtagen av Försvarshög-
skolan och som sedan 2004 tillämpas 
inom såväl statlig och kommunal sektor 
som inom det privata näringslivet. 

UL- UTVECKLANDE LEDARSKAP
2+1 
DAGAR
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CHEF & LEDARSKAP

Kursbeskrivning:
Kartläggningsverktyget SDI, Strength Deployment 
Inverntory grundar sig på en teori utvecklad av Dr 
Elias H Porter. Det bygger på Elias H. Porters teori 
RAT(Relationship Awareness Theory) som är en 
inlärningsmodell för effektiv och korrekt förståelse av 
motiven bakom våra handlingar. Han menar att en individ 
har ett visst motivationsmönster som hon/han handlar 
efter. SDI är ett analytiskt verktyg där du själv poängsätter 
vad som motiverar dig, vilket ger dig en förståelse av vad 
som driver dig, samt vad som driver andra. Verktyget ger 
en förståelse som gör att du kan kommunicera, hantera 
relationer och hantera konflikter. SDI är väl beprövat när 
det gäller att utveckla förståelsen för olikheter inom en 
grupp och för att nå ökad motivation. 

Verktyget får endast användas av särskilt utbildade och 
godkända handledare, licensierade.

Målgrupp:
Alla grupper som strävar mot ökad effektivitet. Deltagarna 
skall komma från samma företag o ha ett öppet sinnelag.

Förkunskapskrav:
Inga förkunskapskrav.

Metod:
Frågeformulär och kartläggning används för att sedan 
sammanställa resultat och använda till att föra reflektiva 
samtal tillsammans. Samtalen varvas under kursen 
med genomgång av teorier samt praktiska övningar för 
personlig utveckling.

SDI genomförs vanligen som en del av kurs, exempelvis 
UGL (Utveckling grupp ledare), för ökad självkännedom
och för att förstå och acceptera olikheter i teamet. Separat 
SDI kräver för gott resultat två dagar. 

Innehåll:

Målet med kursen är att öka förståelsen för våra 

beteenden. Upptäcka egna och andras egenskaper och 

förmågor. Se och hantera mänskliga konflikter. Kunna 

samverka bättre inom gruppen.

• Kartläggning och sammanställning av egna 

värderingar och beteenden

• Presentation av gruppens gemensamma 

kartläggning

• Reflektion kring hur gruppmedlemmarna kan 

använda sina styrkor för att öka effektiviteten i 

samarbetet med andra.

Fördel för deltagaren

• Ökad självinsikt

• Ökad förmåga att förstå andras beteenden

• Ökad insikt om hur jag agerar vid konflikt

Fördel för organisationen

• Ökad förmåga att motivera personal

• Ökad förmåga att hantera relationer

• Ökad förmåga att förebygga och hantera konflikt

Med hjälp av ett pedagogiskt och 
konkret verktyg skapar vi tillsammans 
effektivare arbetsgrupper där trivsel 
och samarbete ökar.

SDI (STRENGTH DEPLOYMENT INVENTORY)
2 

DAGAR
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CHEF & LEDARSKAP

Kursbeskrivning:
Chefer och ledare vet att det krävs mer än teknisk 
kompetens och affärskunnande för att vara framgångsrik 
idag. Förmågan att kommunicera och effektivt hantera 
växande konflikter är minst lika viktigt. IAD erbjuder chefer 
och ledare de beprövade redskap för kommunikation och 
konfliktlösning som är grunden för sunda, välfungerande 
relationer på arbetsplatsen.

Det öppna ledarskapet, Leader Effectiveness Training 
(L.E.T.) lär ut Thomas Gordons internationellt spridda och 
välrenommerade modell för mänskliga relationer. Deltagare 
lär sig både den grundläggande filosofin bakom modellen 
och, framförallt, att känna igen när och hur man skall 
använda redskapen för att få det att fungera. 

Målgrupp:
Chefer men även medarbetare utan formellt personalansvar, 
men som innehar positioner med stort ansvar, såsom 
projektledare.

Förkunskapskrav:
Inga förkunskapskrav.

Metod:
Kursen fokuserar på konkret träning i centrala 
kommunikationsfärdigheter, som Aktivt lyssnande och Jag-
budskap. Under tre intensiva dagar kommer deltagarna att 
ägna sig åt rollspel, övningar, gruppdiskussioner, coaching 
och feedback. Alla L.E.T.-kurser leds av auktoriserade 
kursledare. Kursen är upplagd under 2+1 dagar, det ger 
möjlighet att prova färdigheterna och sedan diskutera/
utbyta dessa erfarenheter under dag 3. Det blir en naturlig 
repetition, vilket är så nödvändigt för att möjliggöra 
bestående inlärning.

Innehåll:
Kursen är upplagd kring de fyra grundläggande 
relationsredskapen varje ledare behöver:

• Förmågan att etablera och upprätthålla öppen  
kommunikation med gruppmedlemmar och medarbetare.

• Förmågan att lyssna med empati så att andra känner sig 
förstådda.

• Förmågan att uttrycka sin kritik och sina behov klart och 
ärligt utan att skuldbelägga.

• Förmågan att lösa konflikter på sådant sätt att ingen 
förlorar. 

Du lär dig att:
• Aktivt lyssna på andras känslor.
• Aktivt lyssna för att förtydliga information.
• Skilja på acceptabla och oacceptabla beteenden.

Syfte:
• Lägre frånvaro och personalomsättning eftersom 

människor trivs bättre med att gå till jobbet.
• Minskad stress eftersom problem och konflikter 

behandlas och löses istället för att ignoreras, undvikas 
eller löses på ett olämpligt sätt.

• Ökad produktivitet eftersom gruppmedlemmar är mer 
motiverade och engagerade när de upplever större 
delaktighet och möjlighet att påverka.

• Större kreativitet och bättre beslut eftersom människor 
arbetar mer med väsentligheterna i sina team.

• Mindre tid används för att bekämpa motstånd, medla 
gräl och kontrollera människors arbete, vilket frigör tid 
för tänkande, planering och verklig ledning.

Det öppna ledarskapet (L.E.T) lär ut 
Thomas Gordons internationellt spridda 
och välrenommerade modell för 
kommunikation och relationer.

DET ÖPPNA LEDARSKAPET
(L.E.T - LEADERSHIP EFFECTIVENESS TRAINING)

2+1 
DAGAR
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TIME MANAGEMENT

TIME 
MANAGEMENT
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TIME MANAGEMENT

IAD har över 17 års erfarenhet av Time Management. Vi arbetar med allt 
från korta tretimmars seminarier som har blivit mycket populära incitament 
och säljs b.la. av Talarforum, till vårt unika etappindelade företagsinterna 
OEU-programTM som kan skräddarsys för er organisation. Andra exempel är  
Mötesfacilitering, Executive Time Management™ 1-on-1.

Vi har ett helhetsgrepp på Time Management och har kurser och program för 
såväl individ som team. Vi arbetar med konkreta handfasta verktyg, metoder, 
dator och teknikstöd och lång erfarenhet.  

33© IAD Svenska AB |  +46 (0)8-714 03 90 | www.iad.se För mer info, 

klicka in på



TIME MANAGEMENT

Kursbeskrivning:

Du lär dig att:

• Prioritera

• Organisera

• Strukturera

• Planera, förebygga och hantera stress i din vardag.

Programmet är mycket handfast och praktiskt och du 

kommer hem med en verktygslåda med modeller och 

praktiska tips som du kan använda direkt.

Målgrupp:

Alla som har svårt att få tiden att räcka till, vill göra mer, få 

uppgifter uträttade i tid och letar efter något som gör arbetet 

lättare.

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav.

Metod:

Förbered dig genom effektivitetsdiagnos. Föreläsningar, 

diskussioner och övningar enskilt och i grupp samt egna 

reflektioner.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad 

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: Getting Things Done: The Art of Stress-Free 

Productivity [Kindle Edition],David Allen.  

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Diagnos

• Lär dig mäta var din tid tar vägen.

Målstyrning och planering

• Hur skiljer du på mål och vision?

• Checklista för ett bra mål.

• Hur får man medarbetare att jobba mot målet.

• Hur man säger Nej på ett smart sätt.

• Effektiv planering och uppföljning?

• Hur får man bättre självdisciplin att använda planen?

• De största tidstjuvarna.

Beslut

• Effektivt beslutsfattande.

• Olika typer av beslut.

Personlig organisation

• Få kontroll på röran.

• Effektiv pappershantering.

• Struktur.

E-mail internt och externt

• Använda e-mail effektivt.

• Vanliga fällor och fel med e-mail.

Filorganisation & praktiska tips

• Hur lagrar och återfinner du filer i ditt och andras datasystem?

Telefonteknik

• Effektiv telefonteknik.

Datorbaserade planeringssystem

• Privat planering, gruppens planering, projektplanering.

• Kalenderprogram.

Delegering

• Hur känner man igen effektiv delegering?

• Vanliga fällor och fel i delegering.

Utvecklingsplan

• Upprätta och följ upp din egen utvecklingsplan.

Jobba smartare - Inte hårdare!

TIME MANAGEMENT
1. PERSONLIG EFFEKTIVITET

2 
DAGAR
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TIME MANAGEMENT

Innehåll:

Diagnos

• Lär dig mäta var din tid tar vägen.

Målstyrning och planering

• Hur skiljer du på mål och vision?

• Checklista för ett bra mål.

• Hur får man medarbetare att jobba mot målet.

• Hur man säger Nej på ett smart sätt.

• Effektiv planering och uppföljning?

• Hur får man bättre självdisciplin att använda planen?

• De största tidstjuvarna.

Beslut

• Effektivt beslutsfattande.

• Olika typer av beslut.

Personlig organisation

• Få kontroll på röran.

• Effektiv pappershantering.

• Struktur.

E-mail internt och externt

• Använda e-mail effektivt.

• Vanliga fällor och fel med e-mail.

Filorganisation & praktiska tips

• Hur lagrar och återfinner du filer i ditt och andras datasystem?

Telefonteknik

• Effektiv telefonteknik.

Datorbaserade planeringssystem

• Privat planering, gruppens planering, projektplanering.

• Kalenderprogram.

Delegering

• Hur känner man igen effektiv delegering?

• Vanliga fällor och fel i delegering.

Utvecklingsplan

• Upprätta och följ upp din egen utvecklingsplan.

Kursbeskrivning:

Den här kursen är hjälper dig förbereda och genomföra 

möten på ett uppskattat och såväl tids- som 

kostnadseffektivt sätt. Du får lära om de vanliga problemen 

i möten och hur du förebygger och åtgärdar dem. Du har 

med dig checklistor modeller och verktyg hem som du kan 

använda direkt efter kursdagen.

Målgrupp:

Chefer, ledare och alla som har användning för mötesteknik i 

sitt arbete.

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav.

Metod:

Förberedelser innan kursen,  diagnos, förstudie, 

Förberedelsematerial att läsa in. Energifulla föreläsningar 

med stöd av bildspel, åhörarkopior för egna noteringar, 

varvas med diskussioner, grupparbeten och rollspel.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: Managing Meetings (Essential Managers) 

[Kindle Edition], Robert Heller.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Mötenas FAQ

• Vanliga problem i möten.

Möteskultur

• Se och förstå varför en viss möteskultur existerar.

Planering av mötet

• Vilket syfte har mötet.

• Vanliga problem.

• Ett möte i taget.

• Vad behöver struktureras.

• Vanor.

• Möteskultur.

• Att sätta mål för mötet.

• Kraven på deltagarna.

• Vem/vilka skall deltaga.

• Agenda.

• Bilagor.

• Formella möten.

Verktyg

• Inredning & möblering.

• Agenda.

• Speciellt om telefonmöten.

• Speciellt om videokonferens.

• Krav på protokoll.

Mötets genomförande

• Hålla agendan.

• Hantera mötessabotörer.

• Den viktiga pausen.

• Protokollet/Minnesanteckningar.

• Rollen som ordförande.

• Tidtagaren.

• Nyttja gruppens kapacitet.

• Att fatta beslut i mötet. 

Avsluta mötet

• Sammanfattningar.

Har du någonsin suttit i ett möte och 
önskat att du var någon annanstans? 
Då vet du vad det handlar om!

TIME MANAGEMENT
2. MÖTESEFFEKTIVITET

1 
DAG

35© IAD Svenska AB |  +46 (0)8-714 03 90 | www.iad.se För mer info, 

klicka in på



TIME MANAGEMENT

Jobba smartare, inte hårdare!“ “
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TIME MANAGEMENT

Kursbeskrivning:

Microsofts Outlook är det mest använda e-mail programmet 

på svenska företag idag. Med bättre kunskaper i Outlook 

kommer du att arbeta effektivare och med bättre kvalitet. 

Du får snabbare svarstider och bättre kontroll på hela din 

planering. Under kursen lär du hur du kan konfigurera 

Outlook för dig, specialanpassa gränssnitt och smarta 

arbetsflödestekniker genom länkning av epost, kalender och 

uppgifter och samplanera med dina kollegor. 

Målgrupp:

Alla som använder eller kommer att använda hela eller delar 

av MS Outlook och vill lära sig applikationens möjligheter att 

förbättra sin effektivitet.

Förkunskapskrav:

Grundläggande kunskaper om Windows och MS Office.

Metod:

Förberedelser innan kursen,  diagnos, förstudie, 

Förberedelsematerial att läsa in. Energifulla föreläsningar 

varvade med hands on övningar på din dator med MS 

Outlook installerat.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl.a. slides, 

checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: Total Workday Control Using Microsoft Outlook 

[Kindle Edition], Michael Linenberger.  

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Grunderna

• Outlook endast som en e-postklient. 

• Outlook + Exchange = grupprogram. 

Konfiguration

• Flera e-postkonton.

• Importera och exportera. 

Grunderna i e-post

• Protokoll:POP3, IMAP, SMTP. 

• Oformaterad text och HTML formatering.

 

Organisera din e-post

• Skapa mappar. 

• Outlooks inbyggda SPAM-filter. 

 

Kalendern

• Planera möten med hjälp av andras tillgänglighet. 

• Produktivitetstekniker med kalendern.

 

Kontakter

• Lägga till personlig information om kontakt. 

• Internet-adresser lagrade som kontakter. 

• Organisera kontakter med kategorier. 

• Uppgifter.

• Delegera uppgifter.

• Följa upp tilldelade uppgifter.  

Anteckningar

• Anteckningar på ditt Windows-skrivbord. 

• Skapa ett mail av en anteckning.  

Exchange Server

• Dela din kalender.

• Frånvarohanteraren.

 

Synkronisera

• Logga dagens arbete med journalen.

• Sammanfattning.

• Avslutande tips och tricks. 

• Arkivering.

MS-Outlook är mer än mail. - Det 
är ett komplett planeringsverktyg 
för dig och gruppen med kalender, 
kontakter och uppgifter.

TIME MANAGEMENT  
3. PLANERA MED MS OUTLOOK

1 
DAG
1 

DAG
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TIME MANAGEMENT

Kursbeskrivning:

Vi börjar med att du gör en personlig stressanalys. Kursen 

lär dig att se tecken på bra och dålig stress och förstå vem 

som drabbas och varför. Vidare lär du dig vilka effekter stress 

kan ha på dig och vilka bakomliggande orsaker som leder 

till stress. Framförallt lär du dig vad du kan göra åt stress 

och hur du lär dig leva med den. Dagen avslutas med att du 

påbörjar din personliga handlingsplan.

Målgrupp:

Naturligtvis chefer och ledare men också medarbetare och 

alla som behöver veta mer om stresshantering.

Förkunskapskrav:

Inga.

Metod:

Förberedelser innan kursen,  diagnos, förstudie, 

Förberedelsematerial att läsa in. Energifulla föreläsningar 

med stöd av bildspel, åhörarkopior för egna noteringar, 

varvas med diskussioner, grupparbeten och rollspel.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar och övningar

• Litteratur: The Relaxation and Stress Reduction 

Workbook (New Harbinger Self-Help Workbook) [Kindle 

Edition] .

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll: 

Vad är stress och hur uppkommer det

• Stressanalys.

• Stresshantering.

• Bra och dålig stress.

• Personlighetstyper som drabbas.

• Din grundspänning.

• Är du reaktiv.

• Hur känslorna påverkar tankarna.

• Tecken på stress.

• Samband mellan stress och brister i förmåga att säga nej, 

vara gränsdragande och konsekvent.

• Närvaro - här men ändå någon annanstans.

• Effekter och vad händer i kroppen vid stress. 

• Har någon annan kontrollen över ditt liv.

• Våra inre och yttre krav, perfektionisten, kontrollfreaket, 

alla måsten och borden.

• Var går gränsen mellan acceptabel stress och oacceptabel 

stress? 

Åtgärda

• Struktur.

• Tips och praktiska verktyg.

• Hur bryter man mönstret.

• Förebyggande åtgärder.

• Strategier för stresshantering.

• Bråttom och viktigt.

• Verktygslåda för planering.

• Praktiska råd och tips som ger bättre sömn, matvanor,  

energi, välbefinnande och god hälsa.

• Dina motivatorer.

• Nuläge och önskat läge.

• Hur du aktiverar ditt återhämtningssystem.

• Att förändra sitt beteende.

• Självbild  - Ta kontrollen över din mentala inställning.

• Finn balansen mellan högt tempo och avkoppling.

Vi gör en personlig förändringsplan.

Bra stress, dålig stress och din person-
liga stresskurva och handlingsplan.

TIME MANAGEMENT
4. STRESSHANTERING

1 
DAG
1 

DAG
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TIME MANAGEMENT

Kursbeskrivning:

Distanskurs där du får lära och träna t.ex. målstyrning 

och planering, tidloggning och analys, struktur, personlig 

organisation av papper och datafiler, tidstjuvar, bra verktyg 

som smartphones och dataprogram, använda outlook 

effektivt, emailhantering, telefonteknik, beslutsteknik, 

delegation, stresshantering, möteseffektivitet, 

utvecklingsplanering.

Programmet genomförs i egen takt på egen plats. 

Etappindelat upplägg med handfasta och praktiska övningar 

som bekräftar att teorin fungerar i praktiken.

Målgrupp:

Den som vill förbättra sin Time Management men inte har 

tid att gå på konventionell kurs och vill genomföra det i egen 

takt men med tillgång till lärarstöd.

Förkunskapskrav:

Inga.

Metod:

Du väljer om du vill genomföra programmet på jobbet eller 

hemma. Du behöver inte åka någonstans. Du kan göra 

programmet när du vill i din egen takt. Du får successivt 8 

st videolektioner, uppgifter att göra, lärartillgång via chat, 

diskussionsforum via sluten Facebook grupp med andra 

deltagare. Vi mäter och analyserar din personliga effektivitet 

löpande under programmet.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• 8 lektioner på video och kursmaterial på fil, 

Övningsuppgifter, Effektivitetsmätning och analys. 

Diplom erhålles efter avslutad utbildning.

Innehåll: 
Diagnos
• Lär dig mäta var din tid tar vägen.

Målstyrning och planering
• Hur skiljer du på mål och vision?
• Checklista för ett bra mål.
• Hur får man medarbetare att jobba mot målet.
• Hur man säger Nej på ett smart sätt.
• Effektiv planering och uppföljning?
• Hur får man bättre självdisciplin att använda planen?
• De största tidstjuvarna.

Beslut
• Effektivt beslutsfattande.
• Olika typer av beslut.

Personlig organisation
• Få kontroll på röran.
• Effektiv pappershantering.
• Struktur.

E-mail internt och externt
• Använda e-mail effektivt.
• Vanliga fällor och fel med e-mail.

Filorganisation & praktiska tips
• Hur lagrar och återfinner du filer i ditt och andras 

datasystem?

Telefonteknik
• Effektiv telefonteknik.

Datorbaserade planeringssystem
• Privat planering, gruppens planering, projektplanering.
• Kalenderprogram.

Delegering
• Hur känner man igen effektiv delegering?
• Vanliga fällor och fel i delegering.

Utvecklingsplan
• Upprätta och följ upp din egen utvecklingsplan.

Jobba smartare, inte hårdare 
- fast på distans!

TIME MANAGEMENT
DISTANS

PÅ 
DISTANS
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TIME MANAGEMENT

Kursbeskrivning:

Detta är ett unikt program. Programmet är etappindelat med 

arbetsuppgifter att göra mellan etapperna. Detta säkerställer 

att en reell förändring och att utveckling kommer till stånd, 

såväl för den enskilde som för organisationen.

Målgrupp:

Organisationer som vill ta ett samlat grepp på 

verksamhetens effektivitet.

Förkunskapskrav:

Arbetslivserfarenhet.

Längd:

4 etapper om cirka 6 timmar.

Metod:

Korta energifyllda föreläsningar, upplevelsebaserad inlärning, 

övningar enskilt och i grupp.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• Omfattande kurspärm med bl. a. slides, checklistor och 

mallar.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Fas 1, Mål & plan

• Målstyrning.

• Beslut.

• Diagnos, enkät.

• Planering.

• Arbetsplatsens organisation.

• Uppgifter, tidlogga och planera, organisera. 

Fas 2, Teknik & metod

• Uppföljning.

• Kommunikation.

• Planeringsystem.

• Informationsorganisation.

• Standard & mallar.

• Uppgifter. 

Fas 3, Gruppens effektivitet

• Uppföljning.

• Utbildnings - och utvecklings plan.

• Informations-organisation.

• Standards & mallar.

• E-mail.

• Delegering.

• Möteseffektivitet.

• Uppgifter. 

Fas 4, Personlig Effektivitet

• Stresskurva.

• Stressanalys.

• Övertid.

• Prime time.

• Motion.

• Egna tidstjuvar.

• Personlig handlingsplan.

OEU-ProgrammetTM, Organisatorisk 
Effektivitets Utveckling är Time 
Management för hela organisationen.  
 
Denna kurs är inte tillgänglig som öppen kurs, 
utan genomförs enbart företagsinternt.

TIME MANAGEMENT
OEU-PROGRAMMETTM

4x6 
TIMMAR
4x6 
TIMMAR
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KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION
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KOMMUNIKATION

Under rubriken Kommunikation har vi samlat ett antal av våra populära 
standardkurser. Kommunikation anser vi vara en av de viktigaste färdigheterna 
idag. Den är betydelsefull och nödvändig för samarbete, ledning, utbildning, 
förhandling etc. 
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KOMMUNIKATION

Kursbeskrivning:

Du lär dig grundläggande retorik och att förbereda och 

genomföra en presentation på ett professionellt sätt. Vi går 

igenom hur du använder tekniska hjälpmedel som dator och 

PowerPoint, hur du klär dig och hanterar din nervositet. Du 

får öva framför kameran och får feedback av dina kollegor 

och se dig själv på video. De flesta tycker detta är en av de 

mest utvecklande kurserna.

Målgrupp:

Chefer, ledare, projektledare, säljare, advokater, politiker och 

naturligtvis alla som har användning för presentationsteknik 

i sitt arbete.

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav.

Metod:

Förberedande uppgift innan kursen. Instuderingsmaterial.

Föreläsningar varvade med övningar och ett antal riktiga 

presentationer. Varje presentation planeras, övas in 

och genomförs av deltagarna själva. Efter respektive 

presentation får deltagarna omgående återkoppling och tips 

för att förbättra sin presentationsteknik. Varje presentation 

videofilmas och deltagarna får sina egna presentationer med 

sig hem efter avslutad utbildning. Du ser fortlöpande hur du 

utvecklas som talare.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad 

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar, övningar och videos.

• Litteratur: Confessions of a Public Speaker [Kindle 

Edition], Scott Berkun.  

• Videofilmade presentationer. 

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

• Information och kommunikation.

• Hur kan du förbättra kommunikationen.

Planera och förebereda en bra presentation

• Samla information.

• Mindmapping.

• Disposition.

• Regler för olika typer av presentationer, sälja, informera etc.

• Starka inledningar och starka avslut.

Retorik

• Ingredienser.

• Regler.

Genomförandet

• Fånga din publik.

• Timing.

• Hantera frågor och inlägg.

• Att kommunicera med lyssnarna.

• Sammanfatta.

• Avslut.

Hantera nervositet

• Grundläggande talteknik.

• Förberedelser.

• Tipsen som ger dig säkerheten.

Tekniska hjälpmedel

• Dator & Power Point.

• Att nyttja effekter.

• Tumregler för bra slides.

Kroppsspråk

• Icke-verbal kommunikation.

• Din hållning och klädsel.

• Har du ticks? Vi hjälper dig finna och hantera dem!

• Utstrålning.

Reflektion

• Personlig feedback.

• Din handlingsplan.

Lyft din presentationsteknik till en 
helt annan höjd med ny personlig 
självsäkerhet, ny teknik och ny metod.

PRESENTATIONSTEKNIK
2 

DAGAR
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KOMMUNIKATION

Kursbeskrivning:

Under kursen lär du dig förhandlingens grunder, planera, 

genomföra och följa upp en förhandling. Du lär dig olika 

tekniker, bemöta motparten och hantera olika situationer 

som telefonförhandlingar och flerpartsförhandlingar.

Målgrupp:

Chefer, ledare, projektledare, säljare, advokater, politiker och 

naturligtvis alla som har användning för förhandlingsteknik i 

sitt arbete.

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav.

Metod:

Förberedande uppgift innan kursen. Instuderingsmaterial.

Föreläsningar varvade med övningar och rollspel. Varje 

förhandling planeras och genomförs av deltagarna framför 

videokamera.  Efteråt får deltagarna omgående återkoppling 

och tips för att förbättra sin förhandlingsteknik. Du ser 

fortlöpande hur du utvecklas som förhandlare.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad  

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar, övningar och video.

• Litteratur: Getting to Yes: Negotiating Agreement 

Without Giving In [Kindle Edition], Roger Fisher.  

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Grunderna i förhandlingsteknik.

• Vinnare & förlorare.

• Vad skapar en god förhandlare.

• Förhandlingar som ett spel.

Förhandlingsplanering

• Behov, mål, handlingsplan.

• Ambitionsnivå.

• Roller.

• Personlighetstyper.

• Status.

• Kulturella skillnader.

Genomförande av förhandlingar

• Öppna förhandlingar.

• Påverkan.

• Vinna – Vinna.

• Du har mer kraft än du tror.

• Förhandlingsprocessens olika faser.

• Förhandlingstekniker.

• Låsningar.

• Hur bemöter man motpartens förhandlingstekniker.

• Avsluta & summera förhandlingar.

Speciella förhandlingssituationer

• Att förhandla via telefon.

• Flerpartsförhandlingar.

Efter förhandlingar

• Dokumentation.

• Uppföljning.

• Landa efter förhandlingen.

Du får inte vad du förtjänar 
- Du får vad du förhandlat dig till.

FÖRHANDLINGSTEKNIK
2 

DAGAR
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KOMMUNIKATION

Du får inte vad du förtjänar,  
Du får vad du förhandlat dig till“ “
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KOMMUNIKATION

Kursbeskrivning:

Du lär dig hur du förebygger konflikter, analyserar olika 

konfliktstilar och tillämpar olika konfliktlösningsmetoder. 

Kursen ger dig värdefulla kunskaper i självkännedom, tydlig 

kommunikation och medlingsteknik. 

Målgrupp:

Chefer och ledare, advokater, politiker, bankmedarbetare, 

medlare, samtalsledare, försäkringstjänstemän, 

kundmottagare, informatörer, kommunikatörer och alla som 

samverkar med andra professionellt.

Förkunskapskrav:

Inga, men presentationsteknik är en fördel.

Metod:

Förberedande analys och uppgifter att göra innan kursen.

Föreläsningar varvade med övningar och ett antal 

övningskonflikter i rollspel. Varje konflikt planeras och 

genomförs av deltagarna framför videokameran.  Efter 

respektive övning får deltagarna omgående återkoppling och 

tips för att förbättra sin teknik. Du ser fortlöpande hur din 

kunskap och färdighet utvecklas.

Kursdokumentation på fil att ladda ned till iPad  

eller dator:

• Omfattande kursmaterial med bl. a. slides, checklistor, 

mallar, övningar och video.

• Litteratur: Developing Your Conflict Competence: A 

Hands-On Guide for Leaders, Managers, Facilitators, 

and Teams (J-B CCL (Center for Creative Leadership)) 

[Kindle Edition], Craig E. Runde.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Analys av konfliktstilar.

• Förebygga konflikter. 

Besvärliga människor.

• Olika typer av konflikter. 

Förebygg

• Win-win strategi.

• Tolkningar.

• Konflikt, orsaker och utveckling.

• Individ och gruppkonflikt.

• Tidiga varningssignaler. 

Analysera

• Konfliktlösningsmetoder.

• Kommunikationsprocessen.

• Samtalsteknik.

• Kompromisser.

• Värdesystem.

• Reaktionsmönster.

• Vilja till samarbete. 

Hantera och avsluta.

• Enighet om lösningsteknik.

• Positiva angreppsvinklar.

• Tydlighet.

• Empati och respekt.

• Kroppsspråket.

• Fastna i eget försvar.

• Medvetna val.

• Feedback.

• Frågeteknik och Lyssningsteknik.

• Avslutstekniker.

• Reflektion.

• Uppföljning.

• Personlig feedback.

• Din handlingsplan

Som chef och ledare kommer du att 
bli inblandad i konflikter, egna eller 
andras. Du kan påverka utfallet.

KONFLIKTHANTERING
2 

DAGAR
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KOMMUNIKATION

Innehåll:

Förberedelser

• Syfte och mål.

• Styrkor och svagheter.

• Tidsdisposition.

• Samtalsmallar.

• Plats, lokal och miljö.

• Verktygslåda för professionella samtal.

• Motivatorer.

• Samtal och dialogteknik.

• Innehåll och strukturering.

• Checklistor.

Genomförande

• Lyhörd och ödmjuk.

• Tala och lyssna.

• Överraskande mottagarrespons.

• Medarbetarsamtal.

• Utvärderingssamtal.

• Feedback.

• Hantera känsloyttringar.

• Olika stresssituationer.

• Negativa besked.

• Korrigeringssamtal.

• Konstruktiv kritik.

• Tydlighet.

• Kriser.

• Konflikter.

Avslutstekniker

• Uppföljning.

Reflektion

• Personlig feedback.

• Din handlingsplan.

Kursbeskrivning:

Kommunicera saker som är svårt, känsligt och obehagligt 

för dig eller mottagaren är inte enkelt. Medarbetarsamtal, 

feedback, uppsägning, olämpliga uppträdanden, listan kan 

göras lång. Det är lätt att prokrastinera eller hantera det 

felaktigt. Denna kursen lär dig bemästra konsten att hantera 

det professionella samtalet.

Målgrupp:

Chefer, ledare, projektledare, informatörer, kommunikatörer, 

säljare, advokater, politiker, läkare och naturligtvis 

alla som har användning för kunskap att hantera det 

professionella samtalet.

Förkunskapskrav:

Inga.

Metod:

Förberedande uppgift innan kursen. Föreläsningar varvade 

med övningar och ett antal övningssamtal. Varje samtal 

planeras, övas in och genomföres av deltagarna själva 

framför videokamera. Efter respektive samtal får deltagarna 

omgående återkoppling och tips för att förbättra sin teknik. 

Du ser fortlöpande hur du utvecklas som samtalsledare.

Kursdokumentation på fil att ladda ned till iPad  

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar, övningar och video.

• Litteratur: Crucial Conversations: Tools for Talking When 

Stakes are High [Kindle Edition], Pattersson et al.

• Videofilmade samtal.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Det handlar om att kommunicera 
saker som är svårt eller obehagligt 
för dig eller mottagaren.

DET PROFESSIONELLA 
SAMTALET

2 
DAGAR
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KOMMUNIKATION

Konsten att övertyga är användbar i 
många sammanhang“ “
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KOMMUNIKATION

Kursbeskrivning:

Konsten att övertyga istället för att övertala är användbar i 

många sammanhang; tal, presentation eller samtal mellan 

fyra ögon. Du får lära om klassisk grekisk retorik med ethos, 

pathos och logos men naturligtvis mest om modern retorik.

Målgrupp:

Du har behov att kunna informera och övertyga. Du kanske 

är chef, ledare, projektledare, säljare, advokat, politiker, 

informatör eller konsult.

Förkunskapskrav:

Gärna presentationsteknik men inget krav.

Metod:

Förberedande uppgift innan kursen. Instuderingsmaterial.

Energirika föreläsningar varvade med övningar och ett antal 

riktiga framträdanden. Varje framträdande planeras, övas 

in och genomförs framför videokamera.  Efter respektive 

framträdande får deltagarna omgående återkoppling och 

tips för att förbättra sin teknik. Casestudies av några stora 

framgångsrika exempel på god retorik. Deltagarna får sina 

egna presentationer på video med sig hem efter avslutad 

utbildning. Du ser fortlöpande hur du utvecklas som talare.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad

eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, 

checklistor, mallar, övningar och video.

• Thank You for Arguing: What Aristotle, Lincoln, 

and Homer Simpson Can Teach Us About the Art of 

Persuasion, Jay Heinrichs.(Kindle Edition - Feb 12, 2008) 

- Kindle eBook.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning. 

Innehåll:

• Klassisk retorik; ethos, pathos och logos.

• Retoriska verktyg.

• Retorisk disposition.

• Påverkan på ett psykologiskt plan. 

Förberedelser

• Syfte och mål.

• Research.

• Planering och disposition.

• Formuleringar.

• Välja argument och bygga upp en argumentation.

• Välja språk.

• Välja hjälpmedel.

• Val av kommunikationsstrategi beroende på målgrupp, 

sammanhang och innehåll. 

Strategier

• Historieberättelsen.

• Involvera lyssnaren.

• Frågeteknik. 

Framförandet

• Inledning.

• Få åhöraren att agera/reagera.

• Bekräfta mottagaren.

• Manus eller inte.

• Få budskapet att fastna.

• Framförande och feedback.

• Vad sänder du för signaler.

• Närvaro.

• Kroppsspråk.

• Röst.

• Argumentation.

• Påverkan.

• Analys av klassiska tal.

Konsten att övertyga är användbar 
i många sammanhang; 
förhandlingar, säljsituationer, 
konflikter, tal och presentationer.

RETORIK
2 

DAGAR
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KOMMUNIKATION

2 
DAGAR

Kursbeskrivning:

Kursen syftar till att ge en bra grund för arbetet som 

professionell utbildare internt eller externt. Du kanske skall 

introducera nya medarbetare, informera om nya IT- system, 

förändrade processer med mera. 

Efter genomförd kurs skall du kunna planera, genomföra och 

utvärdera egenproducerade kurser internt, där kunskapen 

skall vara direkt användbar, för en krävande professionell 

grupp med förkunskaper på akademisk nivå.

Målgrupp:

Du är redan interutbildare och vill bli bättre eller Du vill bli 

utbildare, och få ansvar för kunskapsöverföring i olika former 

i näringsliv och förvaltning. Du är chef och ledare och vill 

utveckla en lärande organisation.

Förkunskapskrav:

Presentationsteknik.

Metod:

Du förbereder dig genom att göra en analys av din 

inlärningsstil och läsa in förberedelsematerial. Under kursen 

blandar vi teori och praktik, upplevelsebaserad inlärning. 

Du arbetar med ett eget utbildningspass, praktikfall och 

erfarenhetsutbyte.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad 

eller dator:

• Omfattande kursmaterial med bl. a. slides, checklistor, 

mallar och övningar och video.

• Litteratur: How Learning Works: Seven Research-Based 

Principles for Smart Teaching [Kindle Edition], The 

Jossey-Bass Higher and Adult Education Series.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Allmänt 

• Inlärningsstilar, lärarrollen, vuxenpedagogik.

• Lära ut och lära in.

• Information eller utbildning?

Planera och Förbereda

• Mål & syfte.

• Använd alla sinnen.

• Effektiv tidsdisposition.

• Resursplanering.

• Checklistor.

• Målgrupp, förkunskaper, förväntningar, motivation, 

relation, attityder och värderingar.

• Dokumentation.

• Uppgifter, Övningar, exempel och grupparbeten.

• Deltagarnas förberedelser.

• Skapa ett bra inlärningsklimat.

• Plats och lokaler.

Genomförande

• De första fem minuterna.

• Processledning.

• Rätt start.

• Introduktion.

• Presentation.

• Frågehantering.

• Konflikter & krissituationer.

• Delaktighet.

• Hantera störningar.

• Personlighetstyper

Följa upp

• Avslut.

• Sammanfattning.

• Utvärdering.

• Intyg.

• Efterarbete.

• Uppföljning.

UTBILDA OCH INFORMERA
Att kunna sitt område är en sak.  
Att lära och informera andra om det 
är en helt annan sak.

2 
DAGAR
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IAD har inga egna kurslokaler.

Eftersom stor del av vår verksamhet är skräddarsydda kurser 

på platser nära våra uppdragsgivare vet vi av lång erfarenhet 

att det finns fina kurslokaler att hyra när de behövs och 

där de behövs. Dessutom kommer det till nya intressanta 

alternativ hela tiden. 

Olika typer av kurser kräver dessutom olika typer av lokaler 

för att fungera optimalt. Eftersom vi inte är bundna av egna 

lokaler, kan vi därför välja helt fritt det bästa alternativet för 

den specifika kursen.

Fördelen för såväl kursdeltagarna som läraren är också att 

under t.ex etappindelade program kommer vi medvetet 

att förlägga dem på olika platser för att göra miljön mer 

stimulerande. 

KURSLOKALER

Clarion Sign hotel Foto: Sandra Birgersdotter
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Anmälan

Du kan anmäla dig direkt på vår hemsida, www.iad.se eller 

via mail info@iad.se eller via telefon +46 (0)8-714 03 90.

Du får sedan en bokningsbekräftelse via e-mail vilket gör 

din anmälan bindande. All vidare kommunikation sker via 

e-mail. Kallelse skickas till dig via e-mail två veckor innan 

kursen. Där framgår tid, plats, schema, förstudieenkät samt  

eventuellt förberedelsematerial.

Priser

Alla priser är angivna exklusive gällande 

mervärdesskatt. Priset inkluderar kaffe, frukt, lunch 

samt utbildningsmaterial. Logi, övrig kost samt böcker 

köps separat. Fråga oss om hotellrabatter på din ort. 

Kursavgiften betalas i förskott vid anmälan och faktureras. 

Avgiften skall vara IAD tillhanda före kursstart.

Om- och avbokning

IAD följer branschens standardregler för om- och 

avbokning av öppen kurs. Eventuell om- och avbokning 

skall ske skriftligt via e-mail. Vid avbokning 4-2 veckor 

innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid 

avbokning 2-0 veckor innan kursstart debiteras hela 

kursavgiften. Vid ombokning 4-0 veckor innan kursstart 

debiteras en administrativ avgift på 500 kr. Platsen kan 

överlåtas på annan deltagare från samma företag efter 

samråd med IAD. IAD förbehåller sig rätten att ställa in 

en öppen kurs. Vi kontaktar dig då för att erbjuda ett 

alternativ. Om det inte fungerar får du avgiften tillbaka. 

Ersättningar därutöver utbetalas ej.

BOKNINGSVILLKOR
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