
FÖRÄNDRINGSLEDNING
Ledarskapsutbildning för dig som leder föränderliga verksamheter, områden, grupper eller projekt

Om kursen
Under 2 dagar fokuserar vi på att ge dig konkreta verktyg 
för att driva förändring och få med dig dina medarbetare 
genom hela processen. Vi ser närmare på förutsättningar, 
visioner och individers reaktioner. Du lär dig också att 
tillämpa viktiga framgångsfaktorer i förändringsarbetet.

Kursens mål
Kursen ger dig verktyg för att se möjligheter och risker i ett 
modernt förändringsarbete. Du kommer att kunna hantera 
din organisations förändringsprocess, kommunicera 
budskapen och analysera framgångarna. 

Efter kursen kan du ta rollen att vara din organisations 
förändringsambassadör. Du kommer att ha redskap och 
träning för att stötta medarbetare och minska motståndet. 
Kursen kommer också att ge dig träning för att hantera den 
viktiga kommunikationen genom processen.  

Sagt av tidigare deltagare
“Bra upplägg!”

“Givande med en liten och aktiv grupp”

“Lyhördheten hos kursledaren var mycket bra”

“Bra och öppna diskussioner”

Kursdatum och pris
Information om aktuella kursdatum och pris hittar du på 
www.academichouse.se. Kursen ges även i anpassad form.

Förändring har blivit vardag för de flesta av oss. Den tekniska utvecklingen och accelererande omvärldsbehov 
ställer stora krav på anpassning. Men i förändringsarbetet uppstår nya processer och reaktioner. Det är därför 
viktigt att vara uppmärksam på fällor att undvika och mål att uppnå. Att driva igenom ett förändringsarbete 
kräver förankring, förberedelse och insikt.

Ur innehållet
• Rollförväntningar - Att förändra sin roll i organisationen 
• Ledarskap och roller i förändringsarbete 
• Förändringens faser - Insikt, kunskap och tillämpning 
• Vision, mission och mål 
• Hantera informationen & kommunikationen 
• Feedback i förändringsarbetet 
• Minska motståndet - individers reaktioner på förändring 
• Hantera frustration, förvirring och motstånd 
• Identifiera och hantera risker och hot 
• Att mäta förändringens framgång 
• Checklistor för förändringsarbete

Förberedelse och uppföljning i digital uppstartsdel
Varje kurstillfälle förbereds utifrån varje deltagares behov 
och förutsättningar. Före din utbildning blir du inbjuden till 
en digital uppstartsdel där du bland annat får tips för att få 
nytta av kursen. Efter kursen följer vi upp hur det går och du 
kan även ladda ned kursens material i digitial form.

Valbar tillämpningsdel
70% av lärandet sker på arbetsplatsen. Därför kan du kom-
plettera denna utbildning med en digital tillämpningsdel. 
I denna får du under 6 månader fördjupning och praktiska 
övningar att testa och implementera direkt i ditt arbete. 

Minikurs på köpet
För att förstärka effekten av utbildningen så bjuder vi på ett 
extra träningstillfälle. När du bokar en öppen utbildning hos 
Academic House så får du en valfri minikurs på köpet. Ett 
bra tillfälle att få ytterligare träning, kunskaper och 
erfarenhetsutbyte.
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