
LEWRÉN

UPPDRAGSUTBILDNING

2023

 



www.Lewren.se
© 2023

UPPDRAGSUTBILDNING



www.Lewren.se
© 2023

 
STYR MOT RESULTAT - LED ANDRA - LED DIG SJÄLV

Denna utbildningen är utmärkt för dig som vill få en snabb förståelse för rollen och upp-
draget som chef. Under utbildningen får du konkreta verktyg och övar på metoder du 
använder varje dag vilket hjälper dig att styra mot resultat, leda andra och leda dig själv. 

Ingen föds till chef, förmågan att managera en verk-
samhet behöver övas in. Den viktigaste faktorn för att 
lyckas i rollen som chef är att arbeta utifrån ett system 
vilket gör det möjligt att lyckas.

Under utbildningen kommer vi att gå igenom strate-
gier, perspektiv, verktyg och metoder  du har konkret 
användning för varje dag i rollen som chef och ledare. 

Vi varvar teori, övningar, samtal och reflektioner för 
att skapa ett varaktigt lärande. Innehållet från kursen 
fungerar praktiskt från dag ett. 

 Att ta klivet från specialist till chef innebär att ändra 
perspektiv vad arbete innebär. Som specilist utför du 
arbete. I rollen som chef utför du arbete genom andra. 

Efter kursen kommer du att känna en självklarhet inför 
rollen som chef. Du kommer veta vad som krävs för att 
lyckas.  

Från innehållet 

• Uppdraget som chef/ledare.
• Vanliga dilemman.
• Affärsmannaskap.
• System.
• Beslutsmodell.
• Kommunikation.
• Delegering.
• Mål, KPI och uppföljning.
• Mötesteknik.
• Personlighet och vanliga beteenden.
• Stress och försvarsbeteenden.
• Konflikthantering.
• Samarbete och engagemang.
• Självledarskap och hälsa.

För dig

Denna utbildningen är för dig som funderar på att jobba 
som chef eller för dig som redan jobbar som chef men 
saknar en formell utbildning. 

Utbildningslängd

3 dagar. 

NY SOM CHEF

Gruppstorlek

Lämpligt för grupper på 10-18 deltagare. 
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COACHANDE LEDARSKAP - ATT LEDA GENOM UTVECKLING

Ledarskap på lång sikt handlar inte om att skapa följare, det handlar om att skapa nya 
ledare. Det coachande ledarskapet stärker individers självledarskap och bygger 
självgående arbetsplatser. 

En målsättning för arbetsplatser från ett ledningsper-
spektiv är att de ska vara snabba, flexibla och mer själv-
gående. 

För att detta ska ske behövs det medarbetare som tar 
ansvar, agerar proaktivt, driver på egen hand samt leder 
sig själv och andra. 

En bieffekt med våra skolsystem, samhället, våra institi-
tutioner och utformningen av våra organisationer är att 
de utgår från hierarkier där beteenden som ”stå i ledet” 
och invänta instruktion belönas. 

Det finns fördelar med att organisera sig i hierarkier 
men en nackdel är att hierarkier även tenderar att 
generera passivitet.

Syftet med det coachande ledarskapet är att bryta pas-
sivitet, stärka och uppmundra individers förmåga att 
initiera, driva och genomföra mer på egen hand. 

Det coachande ledarskapet resulterar bland annat i mer 
självgående arbetsplatser, färre missförstånd, högre 
engagemang  och produktivitet.

Från innehållet 

• Nivåer av ledarskap.
• Drivkraft, delegering och målstyrning.
• Vår ”karta” av världen.
• Spegla och bekräfta.
• Missförstå och drivkraft.
• Tidsnöd och drivkraft.
• Ifrågasätt och drivkraft. 
• Röd och grön kommunikation.
• Spegla känslor.
• Öppna frågor.
• Handlingsplan.
• Uppföljning.

För dig

Denna utbildningen är för dig som jobbar i rollen som 
chef eller är senior medarbetare i roller med mycket 
samarbete och hög potentiellt påverkan på andras ut-
veckling. 

Utbildningslängd

3 dagar. 

COACHANDE LEDARSKAP

Gruppstorlek

Lämpligt för grupper på 6-12 deltagare. 
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PRODUKTIVA RELATIONER OCH EFFEKTIVA SAMARBETEN

Gruppers förmåga till produktivitet är förutsägbart och går att utveckla. Alla grupper 
går genom tre utvecklingsfaser: Tillhörafas. Konfliktfas. Samhörighetsfas.  Förmågan till 
produktivitet skiljer sig åt i respektive fas. Grupper är som mest produktiva när de når 
samhörighetsfasen.

Gruppstorlek

Lämpligt för grupper på 4-12 personer.

Utbildningslängd

3 heldagar på kursgård inklusive kvällsaktivitet dag ett 
och två. 

GRUPPUTVECKLING

Program

Grupputveckling är ett utvecklingsprogram som hjälper 
grupper till samhörighet. 

Programmet består av sex moduler. Varje modul tar en 
halv dag att genomföra. Modulerna genomförs under 
tre heldagar på internat inklusive kvällsaktivitet. 

Från innehållet 

• Beteendemönster.
• Värderingar och attityder.
• Sensationer och känslor.
• Stress och försvarsbeteenden.
• Röd och grön kommunikation.
• Kommunikation som transaktioner.
• Konfliktmönster.
• Öppenhet. Inklusion. Kontroll.
• Nivåer av öppenhet.
• Nivåer av lyssnande.
• Förtroende.
• Relationskvalitet.

Forskning

Programmet bygger på forskning om personlig utveck-
ling, relationer, gruppers produktivitet, kommunikation 
och samarbete från psykologer och forskare som Willi-
am Schutz, Joseph Luft, Harrington Ingham, Eric Ber-
ne, Joseph Ledoux, Paul Hogan, Tor Wennerberg, Ro-
bert Kegan, Daniel Kahneman, Bessel van der Kolk och 
Peter Levin.

Resultat 

Grupputveckling har som övergripande mål att stärka 
individers självkänsla. Optimal självkänsla ger möjlighet 
till att vara framgångsrika i våra relationer och organi-
sationer. Utveckling resulterar i att:

• Individer känner sig mer: Levande. Självbestäm-
mande. Självmedvetna. Betydelsefulla. Kompeten-
ta. Omtyckta.

• Relationer blir mer: Energifulla. Mogna. Ärliga. Upp-
skattande. Samarbetsvilliga. Vänliga.

• Organisationer får en atmosfär som är: Inkluderan-
de. Självgående. Öppen. Bekräftande. Belönande. 
Mänsklig.
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EXPANDERA MÖJLIGHETER FÖR ALLA - TÄVLA FÖR ATT VINNA

Utbildningen i förhandlingsteknik ger positivt resultat, från dag ett. Du kommer veta hur 
du skapar expanderande samarbeten där alla får mer, hur du tävlar mot de som bara vill 
ha mer och vilka du skall undvika förhandling och interaktion med. Det kan visa sig att 
förhandlingsteknik är den mest lönsamma utbildningen du någonsin kommer att gå. 

Livet före och livet efter förhandlingskunskap är sig inte 
lik. Vi förhandlar i snitt sju gånger per dag. Det är mer än 
2500 gånger per år. 

Förhandling är mer än hus, bil, lön eller affärskontrakt. 
Du förhandlar om vem som sätter på kaffet om morgo-
nen, du förhandlar om utrymme när du möter någon på 
trottoaren eller om skärmtid med barnen. När du har 
bättre förhandlingsteknik får du bättre resultat i för-
handlingar redan från dag ett. 

En utmaning med förhandling är att vi gör det på in-
stinkt. Dom flesta har inte läst en bok om förhandling, 

inte gått en kurs och söker inte rådgivning. 

I alla interaktioner och förhandlingar finns det vägar 
som leder till fler möjligheter men det finns också vägar 
som leder till färre möjligheter. 

Att förhandla utan kunskap och övning leder i högre 
utsträckning till onödig friktion, tävling samt att alla in-
blandade går miste om potentiellt värde. Förhandlings-
teknik ger bättre resultat och efter utbildningen kom-
mer du veta hur du skall göra för att maximera värde i 
alla förhandlingar.

Från innehållet 

• Förhandlingspositioner.
• 10 -20 -30.
• Expandera.
• Förberedelser.
• Förhandlingsprocess.
• Affektsmitta.
• Ankra.
• Bud. Först eller sist?
• Motvillighet.
• Inte den som tar beslut.
• Tjänster och värde.
• Motprestation.
• Ta tillbaka.
• Vara beredd att gå.

För dig

Förhandlingsteknik är något alla har nytta av på en ar-
betsplats men utbildningen riktar sig främst till dig i rol-
len som exempelvis chef, projektledare, processledare, 
samordnare eller till dig som arbetar med avtal, inköp 
eller försäljning. 

Utbildningslängd

3 dagar. 

FÖRHANDLINGSTEKNIK

Gruppstorlek

Lämpligt för grupper på 12-24 deltagare. 
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För arbetsgivare
Utbildningar i katalogen genomförs som uppdragsutbildningar 

för arbetsgivare nationellt och internationellt. Ta kontakt för 
mer information och bokning av behovsmöte. 

Magnus@Lewren.se

Skräddarsydda utbildningar
Utöver fasta utbildningar och program tar vi fram

skräddarsydda utbildningar och ICT-lösningar för stöttning vid 
affär, verksamhet- och organisationsutveckling. 

Vi hanterar:

•  Kravställning.
• Projektledning.
• Utbildningsproduktion av F2F utbildningar.
• Produktion av eLearning, filmproduktion och poddar.
• Information och kommunikationspaket.
• LMS stöd.
• Hemsidestöd.
• Utrullning.
• Utbildare/facilitatorer.
• Uppföljning.
• Dokumentation.
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