
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

   

Längd: 1 år  

(möjlighet att anmäla sig till enskilda tillfällen, ta kontakt för mer 

information) 

Certifierad förändringsledare -  
Lyckas med ditt 

förändringsarbete!  

Kursbeskrivning 

Förändringar är något som är nödvändigt för att en verksamhet 
ska utvecklas och överleva. Att leda i förändring kan vara både 
svårt och utmanande.  
Genom Global Leaderships utbildning i förändringsledning får du 
som ledare rätt förutsättningar att kunna hantera, utveckla och 
förvalta förändringar inom din organisation.  
  
Vår utbildning ger dig arbetssätt och verktyg för att genomföra 
förändringar på ett djupgående och strukturerat sätt. Du får med 
dig rätt verktyg för att motivera, engagera och skapa förståelse för 
förändringsledning. Utbildningen kommer ge dig praktiska och 
teoretiska kunskaper kring hur förändringar påverkar 
organisationen samt hur enskilda medarbetare står i centrum i 
förändringsarbetet. 
  
Ett framgångsrikt förändringsarbete sköter inte sig själv. Det krävs 
struktur och en ledare som kan motivera och leda medarbetarna 
igenom förändringen. Ledarens uppgift handlar om att vinna 
förtroende, delaktighet och engagemang.  

 

 

 

KURSDATUM 

Göteborg 

 

Modul 1 
(3 starttillfällen) 

 

Til l fä l le  1 :  

16-17 oktober 2018 

 

Til l fä l le  2 :  

21-22 november 2018  

 

Til l fä l le  3 :  

11-12 december 2018 

 

VILL DU VETA MER?   

Kom och ät frukost med oss på inspirationsevent -  

12 september 2018 

 

 

Modul 2-5 

Göteborg 
 

Modul  2 :  

23-24 januari 2019 

 

Modul 3 :  

27-28 mars 2019 

 

Modul 4 :  

25-26 juni 2019 

 

Modul 5 :  

11-12 september 2019 

 

För frågor eller för bokning kontakta: info@globalleadership.com 



 
 

För vem är utbildningen?  
 

• Företag i förändring eller som ska in i förändring  

• Personer i ledande befattning 

• Ledare oavsett tidigare erfarenhet inom förändringsledning 
 

Utbildningen ger dig: 
  

• Kännedom om vad förändring är  

• Verktyg att leda din organisation genom förändring  

• Insikt i hur du själv och andra fungerar i förändring  

• Kännedom om förändringsprocessen olika steg  
  

Efter utbildningen kommer du: 
 

• Kunna leda dig själv och andra genom förändring  

• Identifiera och bidra till att din 
arbetsplats förändringsprocesser blir tydliga  
och implementerade  

• Kunna lägga upp, planera och kommunicera 
kring förändring på ett effektivt sätt  

 

Omfattning 
 
Kursprogrammet är på 10 dagar och uppdelat på fem moduler. Du 
kan gå hela kursen eller enskilda moduler. För dig som går hela 
kursen ingår individuell coachning mellan varje modul och extra 
föreläsningar/inspirationsmaterial.   
 
Du som går hela kursen kommer även arbeta med en 
individuell arbetsuppgift. Uppgiften är antingen fiktiv eller reell, 
baserad på en pågående eller kommande utmaning på ditt företag. 
Du kommer arbeta med uppgiften under större delen av utbildningen 
och få möjlighet att samarbete med andra kursdeltagare. 
Kursledarna kommer att stötta dig i ditt individuella arbete för att 
uppnå största möjliga inlärning. Det individuella arbetet är till för att 
du i praktiken ska få testa på den teori som lärs ut under kursen. 
Från förändringsplan och strategi till kommunikation och 
gruppdynamik. Vid sista modulen sker en redovisning av ditt 
individuella arbete. 

 
 
 

 

 

 

 

      

  

”Change before you have 
to.” Jack Welch 

 

 

I  kursavgiften 

ingår  (för 

helårsutbildning): 

∙  Litteratur   

∙  Coachning   

∙  IDI-test   

∙  Inspirationsmaterial  

∙  Fika   

∙  Lunch  

∙  Middag 
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För frågor eller för bokning kontakta: info@globalleadership.com 



 
 

Kursupplägg 
  
Modul 1 - Ledarskap i förändring  
(tillgänglig vid tre olika tillfällen) 
Datum 2018: 16-17 oktober 21-22 november │11-12 december  
 

Två dagar fyllda med verktyg, metoder och teorier för att du ska få 
grunden i hur du bäst leder i en förändring. Under modul 1 går vi 
igenom hur man bedömer organisationens förändringsmognad, 
sammansättning av förändringsledningsteam, konsekvensanalys, 
kommunikationsplan och uppföljningsstrategi. 
  
Modul 2 - Värdestyrt ledarskap i förändring 
Datum: 23-24 januari 2019 
 

Med 360-verktyget IDI kommer vi att titta på personlighet och 
beteenden. Detta kopplar vi till förändringsledning och hur en ledare 
med coachande approach kan få medarbetarna att följa med 
förändringen på ett humanistiskt och kostnadseffektivt sätt.   
  
Modul 3 - Kommunikativt ledarskap 
Datum: 27-28 mars 2019 
 

Hur kommunicerar vi människor med varandra och vilken 
kommunikation hjälper vid konflikt? Vi går igenom teorier och modeller 
som hjälper dig hantera den konstant föränderliga vardagen.  
  
Modul 4 - Att leda en grupp 
Datum: 25-26 juni 2019 
 

Denna modul kommer du verkligen få känna hur det är att vara med i 
en grupps utvecklingsfaser. Vi dyker ner i djupet på den gruppsjäl som 
skapas när man är fler än en, för det går inte att undvika 
gruppdynamiken i en förändringsprocess.   
  
Modul 5 - Examen! 
Datum: 11-12 september 2019 
 

Vi firar framgång och de förändringar som du framgångsrikt har gått 
igenom. Det är redovisning, feedback och ett härligt avslut efter ett års 
utbildning.    

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

KURSLEDARE 

 
Johanna Ottosson 

 

 
 

Thomas Pedersén 
 

 
 

Eva Hyllstam 

 
 

KONTAKTUPPGIFTER OCH 

BOKNINGSINFORMATION   

 

E-post: info@globalleadership.com 

Telefon: 031-83 69 00 

www.globalleadership.com/training 

Adress: WTC, Mässans gata 10, GÖTEBORG 

 


