
Förändringsledning 

-Strategi & praktik

Lär dig bygga förtroende hos dina medarbetare

Var en trygg ledare i en föränderlig verksamhet

Bli en bättre ledare för en mer modern organisation

ARRANGÖR MEDIAPARTNER



Vi utgår från tre grundläggande 
perspektiv för att nå framgång i 
förnyelsearbetet  
 
I ledningsgrupper och hos enskilda ledare kan man ibland möta en del 
uppgivenhet kring rollen som förnyelse- och förändringsledare. Många har 
upplevt att de egna medarbetarna haft svårt att ta till sig en modern, interaktiv 
ledarstil och dragit slutsatsen att de misslyckats i sitt ledarskap. 

Faktum är att det i olika verksamheter och i olika yrkesgrupper kan finnas helt 
olika sätt att förstå hur en organisation skall fungera och hur den skall ledas. 
Vissa av dessa “förprogrammeringar” kan vara så starka att även den mest 
kommunikativa och uppoffrande ledaren kan möta ett till synes oförklarligt 
ointresse för dialog och till och med för försök till ökad delaktighet.

Den här kursen kommer att ge dig ökad kunskap att kunna analysera och 
förstå varför människor tänker och säger som de gör om förändring och hur 
man kan börja ”ställa om”. Vi utgår ifrån tre grundläggande perspektiv på 
arbete, ledarskap och övertygande processer samt hur dessa måste hanteras 
samtidigt för att nå framgång i förnyelsearbetet.

DIN KUNSKAP 
VÅR FRAMTID

Vår utbildare, David Loid är specialist i strategisk retorik och 
kommunikation. David har många års erfarenhet av att utbilda 
och utveckla verksamheter inom såväl offentlig som privat 
sektor. Han forskar även i verksamhetsutvecklingsprocesser 
och strategiimplementering. David är en av våra absolut mest 
uppskattade föreläsare och utbildare. 



 

• Ledarskap, kommunikation och 
tydlighetsmyten 

• Övertygande processer – den 
känslomässiga resan 

• Förtroendebyggande 

• Tre perspektiv på arbete och ledarskap 

• Översatser 

• Hur du bemöter medarbetarnas 
reaktioner 

• Att förstå, strukturera och planera för en 
förändringssituation 

 

• Så skapar du kraft i förändringsarbetet 

• Så kommunicerar du visionen  
och målen 

• Hur motiverar man människor som känner 
osäkerhet och frustration? 

• Du får med dig konkreta redskap och 
verktyg som du kan anpassa till din egen 
verksamhet 
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INNEHÅLL

ARRANGÖR MEDIAPARTNER



DIN KUNSKAP 
VÅR FRAMTID
DIN KUNSKAP 
VÅR FRAMTID

TIDER

DETTA INGÅR I ALLA  
VÅRA KURSER: 

• En förstudie för att du ska få möjlighet 
   att få svar på dina frågor 

• Frukost, förmiddagsfika, lunch 
 & eftermiddagsfika 

• Utvärdering och uppföljning av resultat 

• Kursdokumentation 

• Kursintyg
 

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

PRIS 4 990:-   
Boka 2 mån innan kursstart  

& betala endast  4 490:- 

Kursen har ett begränsat antal platser! 
 - Boka idag för att säkra din plats!

ANMÄL DIG REDAN IDAG!  
Anmäl dig på vår hemsida, 
www.hexanovaacademy.se eller 
kontakta Sandra Johannesson,  
Direktnummer: 0761-86 44 09.  
sandra.johannesson@hexanova.se

GRUPPRABATT:  
Gå 4 betala för 3!  

 
Boka två utbildningar 

samtidigt och få 50 % på 
den billigaste!
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 08.30 Fralla och kaffe

 09:00 Kursen startar 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.00 Avslutning


