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Framtidens utbildningar

Medarbetarskap är
nyckeln till en trivsam
arbetsmiljö sid 10-11

Förverkliga en dröm
eller utöka din kompetens
hos TUC sid 2

En agil
organisation
hänger med i svängarna
och förbättrar resultatet
sid 3

Utbilda hela
organisationen
för effektiva projektProjektStegen sid 19

Nytt masterprogram
för teknikstudenter - sid 6

Profilen: KANDIDATA

Christer Olsson
”Utvecklar ledarskapet tillsammans
med andra- över tid ” s.12

Vi utbildar för er framtid inom byggbranschen
Med oss kan du alltid lita på att det är proffs du har att göra med oavsett
hur ditt behov ser ut, inga konstigheter.

www.temautbildning.se
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Förverkliga en dröm eller utöka
din kompetens hos TUC
Har du funderat på att förverkliga en dröm? Det kan handla om att sadla om helt och byta karriär eller kanske fylla på med
kompetens för att nå dit du vill. Möjligheterna finns genom en YH-utbildning och TUC Yrkeshögskola har mängder av
intressanta utbildningar inom många olika områden.

D

et fina med YH-utbildningar är att det finns
ett verkligt behov av
de kompetenserna
ute på arbetsmarknaden och att yrkeshögskolan inte får utbilda i yrken som inte
behövs. Många studerande börjar jobba
direkt efter examen. Efter sex månader
har över 90 % jobb inom det yrke de har
utbildat sig till.
TUC Yrkeshögskola är ett familjeägt företag och är en av Sveriges största yrkeshögskolor. Deras värdeord Tillsammans,
Engagemang och Förtroende genomsyrar
hela organisationen. Att känna sig välkommen och utvecklas utifrån sina förutsättningar oavsett bakgrund är betydande.
”Vi tror på allas rätt till utbildning och att
alla har rätt till att genomföra en utbildning. Vi vill finnas där för den studerande
hela vägen från ansökan till examen och
även efter examen” säger Nina Andersson,
etableringsansvarig på TUC.
TUC:s uppdrag är att tillgodose samhället
med rätt arbetskraft och kompetens. De
utbildar i bristyrken och har en myck-

Alla som har en gymnasieexamen kan
läsa på TUC Yrkeshögskola. Det finns
studerande i alla åldrar mellan 19-55
år och alla är lika varmt välkomna. Här
finns möjligheterna för att förverkliga
sin dröm.
Text: Cecilia Holm

Nina Andersson

et stor bredd på sina utbildningar. Alla
utbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetslivet. Företag är med och
skapar innehållet i kurserna för att de
studerande verkligen ska utbildas inom
yrken som behövs inom en snar framtid.
Även under utbildningen är arbetslivet
engagerat och involverat. Det kan vara i
form av studiebesök, föreläsningar eller
speed-dating om ett företag exempelvis
vill anställa personal.

Under en YH-utbildning är LIA (Lärande
i arbete) en stor del. På en arbetsplats får
den studerande utöva färdigheter under
utbildningens gång. Det är ett ömsesidigt spel, många studerande hittar sin
framtida arbetsgivare genom praktiken
och arbetsgivaren har möjlighet att hitta
ny personal. Vissa studerande väljer att
göra sin praktik på samma arbetsplats vid
alla LIA-perioder, andra ser det som en
möjlighet att prova på olika branscher.

Utbildningsform:
platsbunden/distans/satellitort
Orter: Stockholm, Linköping,
Jönköping, Tranås, Motala, Västervik,
Lidköping
Praktik ingår i alla utbildningar
CSN-berättigade och kostnadsfria

www.tucsweden.se
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En agil organisation hänger med i
svängarna och förbättrar resultatet.
I en ständigt föränderlig värld behöver företag ta hänsyn till hur saker och ting förändras runt om kring. Det gäller att anpassa
sig efter kundbehov ur ett affärsperspektiv och våga tänka annorlunda för att nå framgång. Den agila organisationen når
långt, men förändringen till att bli Agil är ofta komplex och svårnavigerad - här kan den Agila affärssimuleringen som Dandy
People har skapat hjälpa företag att lära sig det som ofta tar år, på bara ett par dagar.

D

andy People är företaget som erbjuder
en lärande upplevelsebaserad utbildning
som är annorlunda,
rolig och framför allt
effektiv. Utbildningen ”Agile Business
Evolution Lab” är en Agil affärssimulering
framtaget av Dandy People och Expo Media som är expert på affärssimulering. Just
nu finns utbildningen på svenska, men
den kommer inom kort även på engelska.
Utbildningen är upplevelsebaserad, vilket
forskning visar ger 90 % bättre inlärning
än traditionella utbildningsmetoder. Deltagarna får tillsammans välja alternativ
i olika scenarios och får feedback direkt
på sina val. Utbildningen genomförs som
ett brädspel där deltagarna ska driva ett
företag motsvarande två års tid. Deltagarna delas in i små grupper där de ska
agera som ledningsgrupp och försöka
ställa om till en agil organisation. Olika
scenarier gås igenom och grupperna får
sedan välja mellan tre olika alternativ att
hantera situationen. Det valda alternativet
spelas ut på spelplanen och deltagarna
får ett svar och ett resultat hur det valda
alternativet påverkar företaget. Förändringsarbetet och det nya görandet kopplas
till det faktiska affärsresultatet. Var det
en lyckad eller mindre lyckad strategi?
Simulering varvas med diskussioner och
teoripass. Deltagarna får referenser från
andra företag och ser hur de har gjort.
”Det här är ett effektfullt och roligt sätt att
utbilda ledningsgrupp och medarbetare
inför en Agil transformation. Det är en
utbildning som är till för alla i företaget.”
säger Mia Kolmodin, grundare och VD
på Dandy People.

”Vi har även tagit fram ett affärs- och
agilitetsindex i spelet där deltagarna
bland annat kan se hur nöjda kunderna är, hur bra organisationen, och hur
medarbetarna mår. Det gör att grupperna
kan tävla mot varandra. En del deltagare
vill knappt sluta efter första speltillfället”
fortsätter Mia. Själva utbildningen pågår
två heldagar vid fysiska träffar och fem
halvdagar när den är digital. Sista halv-

dagen återkopplar deltagarna till sin egen
verklighet och gör en plan för den egna
organisationen.
Dandy People har även en tioveckors
grundutbildning online där alla från hela
världen kan vara med. Max 20 deltagare har workshops via zoom en gång per
vecka i två timmar. Deltagarna får tillgång
till en plattform med utbildningsmaterial i agila metoder, som exempelvis agila
grunder, agila arbetssätt, agilt ledarskap
etc. Workshops, seminarier och självstudier varvas med uppgifter som genomförs
i den egna organisationen. Dessa uppgifter utvärderas och deltagarna lär av
varandra. Dessutom byggs ett värdefullt
nätverk upp under de tio veckorna. Efter avslutad utbildning har deltagarna
tillgång till lärplattformen i ett helt år.
Plattformen är som en verktygslåda där
innehållet kan användas för att få igång
ett förändringsarbete.
Dandy Peoples agila coacher genomför
även dessa utbildning internt hos företag.
Mia förklarar att coacherna bygger upp
moduler som passar företaget. En grupp

medarbetare lärs upp att hålla utbildningarna och använda lärplattformens material för att i sin tur kunna hålla internutbildningar. På så sätt kan företaget snabbt
gå mot en mer agil organisation och är
inte beroende av externa utbildningar.
Vad som än händer så finns kunskapen
och möjligheten till utbildning inom företaget. Dandy Peoples fokus på ledningsoch affärsperspektiv gör utbildningarna
och coacherna mycket attraktiva.
Text: Cecilia Holm
Läs mer om Agile Business Evolution Lab
https://dandypeople.com/training/agile-transformation-simulering/
Läs mer om Dandy People
https://agile.dandypeople.com/agil-transformation/

www.dandypeople.com

DIGITAL VARUMÄRKESUTBILDNING – VERKSAMHETSNÄRA OCH VERKLIGHETSFÖRANKRAD

Vart är du på väg
– egentligen?
Är målet att skapa tillväxt? Att
bygga ett attraktivt företagsklimat? Eller ta kommandot över
hur kommunikationen gynnar
lönsamheten?
Oavsett syfte är denna utbildning helt rätt för dig
- framgångsrika varumärken är inte är en slump.
WonderBrand Academy passar alla som ser värdet
av metodiskt varumärkesbyggande.

Det digitala utbildningsverktyget ger dig en
unik möjlighet till konkret varumärkesarbete
att tillämpa i verksamheten.
Plattformen fungerar som en digital varumärkescoach och under utbildningen guidas du genom
varumärkesprocessens alla moment. Utbildningen
kan du genomföra parallellt med ditt dagliga arbete,
under lågsäsong eller när det passar dig bäst.
WonderBrand Academy är lika mycket en utbildning
som ett styrverktyg för det nödvändiga varumärkesarbetet i verksamheten.

Nyfiken?

Skapa ett gratis testkonto!
Besök wonderbrandacademy.se

Utbildningen har sitt ursprung i varumärkesbyrån WonderBrand, som sedan 17 år skapar hållbara
strategier och träffsäker kommunikation som stärker och positionerar kundernas varumärken.

På Södertörns högskola kan du utbilda dig till
lärare, polis, journalist, bibliotekarie, ekonom,
socionom, personalvetare och mycket mer.
Du kan läsa program eller kurser inom till
exempel historia, statsvetenskap, estetik
psykologi, filosofi, medieteknik, retorik
och informatik. I höst startar också
ett naturvetenskapligt basår. Sista
anmälningsdag är den 15 april.
Läs mer på sh.se/utbildning

Södertörns högskola har även ett stort antal
program och kurser på avancerad nivå. Här kan
du till exempel läsa Masterprogram i offentlig
organisation och ledning, Infectious Disease
Control, Masterprogram i praktisk kunskap,
User Experience and Interactive Media Design,
Masterprogram i arkeologi samt Leadership for
Sustainable Development. Du hittar alla våra
program och kurser på sh.se/utbildning
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Nytt masterprogram
för teknikstudenter
Karlstads Universitet startar hösten 2021 ett nytt unikt masterprogram i innovation och tjänsteutveckling där
studenterna får ett nära samarbete med industrin.

K

arlstads Universitet är
kopplat till Centrum För
Tjänsteforskning (CTF)
och är det främsta universitet i Sverige när
det kommer till tjänsteforskning. Karlstads Universitet är stora
och väldigt breda på den fronten, och
ett 60-tal forskare jobbar med fokus på
tjänster utifrån olika perspektiv. Nu kan
universitet från och med höstterminen
2021 stolt erbjuda en helt ny mastersutbildning inom innovation och tjänsteutveckling. Utbildningen har under ett
par års tid utvecklats tillsammans med
industrin för programmet är skapat som
en del av KK-stiftelsens satsning Avans
för utveckling av utbildning med nära
koppling till forskning, där flera stora
företag har deltagit. ”Det finns en efterfrågan från process- och produktionsföretag på den här typen av utbildning” säger
Johan Netz, lektor i företagsekonomi vid
Karlstads Universitet.
Idag räcker det inte med att komma med
en ny produkt och visa de tekniska specifikationerna. Det går otroligt snabbt att
efterapa rena fysiska funktioner. Därför
måste produkten särskilja sig och vara en
del av ett helhetskoncept. Stora delar av
de större bolagens intäkter kommer från
tjänster. Det kostar att hela tiden jaga nya
kunder, därför bakar man in den fysiska
varan i ett större paket. Konsumenter ma-

tas hela tiden av tekniska specifikationer
men det är ett fåtal som egentligen vet
vad de innebär. Istället bör man försöka
se det ur kundens perspektiv, vad är det
kunden vill ha? Vad kan vi ge dem för
mervärde? Det är här mastersstudenterna
kan komma med nya fräscha idéer.
Själva utbildningen bygger på en kombination av efterfrågan från industrin och
den samlade kompetens som finns hos
CTF. Alla delkurser inom programmet
är nyutvecklade och föreläsarna är själva forskare inom olika relevanta ämnen.
Johan säger att det inte är några tunga
kursböcker att kämpa sig igenom som
det är på grundutbildningen. Kurserna är
istället artikelbaserade, vilket gör det lätt
att uppdatera och utveckla kursmaterialet.
Studenterna har alltid tillgång högaktuell
information och fakta i och med att föreläsarna själva forskar inom varje enskilt
ämne. Det innebär att de förmågor som
studenterna utvecklar under utbildningen
passar efterfrågan i näringslivet.
Studenterna får en bred bas av aktuell
kunskap första året. Utbildningen fokuserar på de grundläggande utmaningarna inom teknikutveckling och innovationssyrning, att gå från produktfokus
till tjänstefokus. En annan del är service
management och sales management. Hur
säljer vi detta? Ett exempel är att många
kunder är kvar i det gamla synsättet att

äga allt själv. Det finns en trend att gå
mot prenumeration. På så sätt sprids
investeringarna ut. Trenden skapar tillgänglighet. Även entreprenörskap och
digitalisering, som är jättehett just nu,
ingår första året. Studenterna lär sig förstå
innovationsprocessens idéhantering, hur
idéerna kan tas vidare och hur dessa sätts
in i koncept för industrin.

innovation och tjänsteutveckling. ”Vi vet
att detta är bra och vi vet att det finns en
efterfrågan på arbetsmarknaden”, säger
Johan.

Andra året startar med ett innovationsprojekt, ett riktigt uppdrag som kommer direkt från industrin. Målet är att få
studenterna att praktisera en upplevelse.
De ska uppleva det de läser. Här får studenten möjlighet att ta tillvara på alla
de kunskaper de har. När det sedan är
dags att skriva uppsats terminen efter
har studenterna ingångar i näringslivet.
Förhoppningsvis kan de realisera något
av uppdragen i verkligheten.

Text: Cecilia Holm

Många bolag står inför utmaningar och
vet inte alltid hur de ska hantera dem
på bästa sätt. Varje situation är unik och
kunskapen som studenterna får kan ge
företaget verktyg att hantera utvecklingen. De finns företag som vill förändra,
men vet inte med vilka verktyg. Här kan
studenterna komma in och dra igång en
innovationsprocess.
Alla som har en kandidat inom i princip
vilken teknisk inriktning som helst har
möjlighet att söka mastersprogrammet i

Det här är en högaktuell och intressant
utbildning för teknikintresserade som vill
vara med i nuet, skapa nya innovationer
och är beredda på att lägga ner tid.

Behörighetskrav: Examen på
grundnivå om minst 180 hp
med huvudområde industriell
ekonomi eller annan teknisk
inriktning inklusive Matematik
22,5 hp. Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer
(FEGAT2) eller Industriell organisering (IEGA06) eller motsvarande. Examensarbete/uppsats
på fördjupningsnivå om minst 15
hp eller motsvarande, ska ingå.
Gymnasiets Engelska 6 eller B
eller motsvarande.
• Masterprogram i innovation
och tjänsteutveckling | Karlstads
universitet (kau.se)
https://www.kau.se/ct
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VÄLJ
DESIGNER
INKÖPARE
SÄLJARE
KVALITETS &
PRODUKTIONSUTVECKLARE

Textila
utbildningar
som ger jobb

SÖK NU:

nordiskatextilakademin.se

GAR
N
I
N
D
L
I
B
UT
SOM GER JOBB.
• Drifttekniker Kraft & Värme 2 år distans
• Driftingenjör Elkraft 2 år distans
• Ingenjör VVS och energi med 3D CAD-,
BIM- och solenergikompetens 2,25 år distans
• Certifierad kyl- & värmepumptekniker 1,5 år distans
• Montageledare Solel 0,5 år distans
Vi har Yrkeshögskoleutbildningar där nästan alla får jobb
efter examen! Läs mer om våra utbildnigar redan idag på
Yrkeshögskolan i Härnösand.

Utbildningsstart efter sommaren.

www.hetautbildningar.se

SÖK NU!
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Nu lanseras Finansiella
Gymmet även på engelska

D

et är inte bara kroppens muskler som är
en färskvara och behöver kontinuerlig
träning för att förbli
starka. Varje individs
finansiella form måste också underhållas
för att bibehållas och byggas upp. Bild &
Runsten har sedan två år drivit det Finansiella Gymmet, som är ett digitalt,
direktsänt och interaktivt sätt att hålla
sig i god finansiell form. Hittills har det
bara funnits på svenska, men på senare
tid har internationella företag efterfrågat
en engelsk version för att kunna erbjuda
det finansiella gymmet till fler anställda.
”Finansiella Gymmet är en plats för kontinuerlig finansiell träning som utvecklar
individer och skapar affärsnytta. Vi har
tre typer av medlemskap. Vårt instegserbjudande är träning varannan fredag
under 40 minuter”, säger Hanna Setterberg, en av tränarna.

Varje träning är inspirerad av en aktuell
händelse i näringslivet. Medlemmarna
har bland annat diskuterat IKEAs affärsmodell, sett hur det nya sättet att redovisa leasing påverkar vårdgivaren Attendo
och följt utvecklingen i Norwegian. De
har även räknat på investering i solceller,
kvantifierat effekterna av Louis Vuittons
köp av Tiffany’s och analyserat den finansiella utvecklingen i Netflix. Medlemmarna får verkligen träna varierat,
både enskilt och i små grupper.
”Styrkan med Finansiella Gymmet är att
jag inser hur lite jag verkligen kan och
att pedagogiken är rolig och lärande. På
träningarna tvingas jag tänka själv och
tillsammans med andra i små-grupper.
Det är svettigt, men kul!”, säger Sören
Hullberg, medlem i Finansiella Gymmet.
”Utveckling av individen skapar förstås
affärsnytta”, säger Magnus Bild, en av tränarna. ”Medlemmarna förstår vår sam-

tid bättre, kan göra bättre ekonomiska
analyser, driva diskussionerna i sin ledningsgrupp, fatta bättre beslut och bli
bättre förberedda för det som inte kan
förutses. Hanna adderar: ”Nyckeln är
att träna ofta och det kan man endast
göra digitalt till rimlig kostnad för såväl
plånbok som miljö.”
”Medlemmarna blir garanterat finansiellt
vältränade – snabba, starka och smidiga”,
avslutar Magnus.
Text: Cecilia Holm
Läs mer på :
www.bildrunsten.se
www.finansiellagymmet.se
www.financialgym.se

Bild & Runsten Financial
Learning är ett partnerägt
företag med lång erfarenhet av att utveckla och
genomföra skräddarsydda
ekonomiutbildningar till olika typer av företag, organisationer och universitet
både i Sverige och internationellt. Våra partners har
ekonomie doktorsexamina
från Handelshögskolan i
Stockholm och fortsätter
att bedriva forskning i olika
projekt. I våra utbildningar
använder vi alltid vår unika
kombination av finansiella
expertkunskaper, breda industriella erfarenheter och
prisbelönta pedagogik.
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YH-utbildning

Trafikteknik
Nu öppnar vi ansökan till yrkeshögskoleutbildningen Trafikteknik.
Efterfrågan är stor på kompetens inom området och utbildningen kan vara starten
på en ny karriär som t. ex. Trafikingenjör, Trafikhandläggare, Trafikplanerare,
Trafiksamordnare eller Trafikutredare.
Anmäl dig senast 15 april på yh.consensus.nu/trafikteknik
Utbildningen är 2-årig och startar i augusti 2021

Vi rekryterar och utbildar framtidens ledare

HAPPIS ARTS & CRAFTS
— En helt ny konst- och hantverksutbildning
utvecklad av de uppmärksammade
konstnärerna Hans Isaksson och
Gustaf Nordenskiöld!

Studera
och utvecklas
inom konst- och
hantverksformer
som måleri, textil,
skulptur, keramik,
foto och video.

Konstnärsdrömmar?
CSN-behörig
och läses på
heltid i 1-2 år.
Ger god grund
inför vidare
studier.

www.svefi.net

ansök före 19 april
www.gbgkonstskola.se
Första Långgatan 10
Göteborg

Sverigefinska folhögskolan | Torget 3, Haparanda
info@svefi.net | +46 (0)922 – 688 00
annons mars 2021.indd 1

2021-03-02 11:25
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Medarbetarskap är nyckeln
till en trivsam arbetsmiljö
Är du ibland rädd för att säga vad du tycker och tänker på din arbetsplats? Blir du irriterad på dina
medarbetare? En glad och positiv stämning på arbetsplatsen är avgörande för både hälsa och
prestationsförmågor. Sofie Bergqvist är internationell föreläsare och med företaget Kompetensstudion hjälper
hon verksamheter med utbildningar och kurser inom medarbetarskap, vanligtvis på plats men nu digitalt.

S

ofie har föreläst globalt i både
USA, Sydamerika och Sverige
inom fälten konflikthantering,
interkulturell kommunikation
och ledarskap. Hon har varit
företagare och utvecklingsledare i Sao Paulo, Brasilien, i nitton år och
har tränat företagsledare, politiker och
tusentals anställda i medarbetarskap och
kulturell kompetens.
–Jag startade upp Kompetensstudion
när jag flyttade hem från Sao Paolo, för

drygt två år sedan. Jag föreläser om arbetsklimat och aktivt medarbetarskap,
alltså om hur vi alla bidrar till stämningen
på arbetsplatsen, berättar Sofie.
Responsen har varit mycket bra, bara
nu under våren har kurserna över 2000
deltagare. Det beror enligt Sofie på att
intresset för medarbetarskapsfrågor har
ökat. Många deltagare kommer från vård,
skola och omsorg, men föreläsningarna
vänder sig till alla arbetsplatser där samarbete är viktigt.
–Här i Sverige kändes det rätt att börja
med medarbetarskapsutbildningar. Svenska arbetsplatser har ofta en plattare organisation, med demokratiskt ledarskap,
vilket innebär att vi också har ett högre
medarbetaransvar. Vi kan alla bidra till
ett bra arbetsklimat – eller dåligt!, säger
Sofie.

Sofie Berqvist

Vanligtvis föreläser Sofie runt om i landet,
men i dagsläget är alla kurserna online.
För arbetsgrupper som inte kan sitta tillsammans finns även en inspelad version
av föreläsningen ”Det vi irriterar oss på
hos andra säger något om oss själva”. Den
lite provocerande titeln refererar till en
självkännedomsteknik som är användbar

för att lära sig handskas med personer vi
har svårt för.
– Självreflektion är grunden till allt bra
samarbete. Ställ dig frågan: Varför blir jag
så irriterad på det här? Överreagerar jag,
eller är det här något jag måste ta upp?
Ibland måste vi ju helt enkelt ”gilla läget”
på en arbetsplats. Alla kommer inte att
göra uppgifterna eller bete sig precis som
jag vill, förklarar Sofie.
–I kursen går vi igenom härskartekniker och bland annat en som jag kallar för
”duktighetsmoralism”. Många känner igen
den attityden från sin arbetsplats, och
det handlar om en person som alltid vill
framstå som kompetent och som på olika
sätt får medarbetare att känna sig tillplattade och förminskade. Konsekvensen blir
en tystnadskultur där man inte längre
vågar tala om problem. Det är viktigt att
bli medveten om de här attityderna så
att de inte dominerar på arbetsplatsen.
På slutet av kursen får de som vill göra
ett självskattningstest på hur mycket de
själva bidrar till en positiv stämning i sin
arbetsgrupp, säger Sofie.
En annan föreläsning som Kompetensstudion anordnar under våren är ”Kon-

flikträdsla och tryckt stämning – eller
öppet och rakt arbetsklimat”. Sofie menar
att hon ofta får frågan om svenskar är
mer konflikträdda än andra, och att hon
då brukar svara att ett visst mått av konflikträdsla är bra. Det får oss nämligen att
tänka över situationen innan vi agerar.
–Motståndet mot att säga något som
kan såra tyder på att vi i grunden vill
vara sams med människor i vår omgivning – och det är utgångspunkten för bra
samarbete. En kommentar jag har hört
ett flertal gånger på arbetsplatser är: ”Jag
säger alltid rakt ut vad jag tycker och det
är inte alltid så populärt”. Varför då? Jo,
för ett öppet arbetsklimat betyder inte att
vi kan säga vad som helst, när som helst.
Då blir det bara en kritisk och otrevlig
stämning. Ett öppet arbetsklimat är vänligt, positivt och tolerant. Rak är inte detsamma som ovänlig, avslutar Sofie.
Text: Isabelle Ibérer

”Det vi irriterar oss på hos andra
säger något om oss själva”
Vad gör man när personkemin inte stämmer? När arbetsklimatet är spänt?
Det är så lätt att fastna i en tystnadskultur eller i osunda grupperingar som
talar illa om andra, istället för att finna lösningar på problemen.
- Hur hantera osunda grupper och prat bakom ryggen
- Hur yttrar sig passiv aggressivitet och härskartekniker
- Att bidra till en positiv eller negativ stämning i arbetsgruppen
- Varför blir jag osäker med vissa personer, och irriterad på andra?
- Vad säger mina relationer om mig själv?
- Verktyg för bättre självkännedom

Nu som livesänd föreläsning 20 april 9.30-11.30, 26 april 14-16 eller 4 maj 14-16.
Delta från jobbet eller hemifrån! 350 kr / person. Mer information och anmälan direkt på vår
hemsida eller 0709-532516. Finns även som inspelad videoföreläsning att beställa till sin
arbetsgrupp. Illustration: Ingela Almgren

”Tack för en väldigt bra föreläsning med många bra tips och tydliga
exempel. Jag valde att hela avdelningen skulle lyssna så redan
idag har vi haft reflektion kring din föreläsning. Mycket givande.
Tack återigen för två lärorika timmar”.
Henrik Drakenberg
Chef Halmstads Teater

”Kanonföreläsning! Jag fick med mig väldigt
mycket olika verktyg på hur man nu kan hantera vissa
sorters beteenden i gruppen på arbetet”.

www.kompetensstudion.se

Carina Magnusson
Klinikadministratör
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Utvecklar ledarskapet

C

tillsammans med andra – över tid.

hrister Olsson är coach
och rådgivare till några
av näringslivets främsta
företagare, han är också
en av Sveriges mest efterfrågade inspiratörer och
föreläsare. Tidigt gjorde han en radikal
karriär och tillhörde toppen av Svenskt
näringsliv. Fokus låg på att prestera, leverera, tjäna och förtjäna, men han var
inte lycklig och inombords skavde hela
tiden känslan av att inte vara tillräckligt
duktig. Till slut sa Christers dåvarande
mentor till honom att det hela började
bli lite löjligt och att han borde gå till
en psykolog. Christer avfärdade det hela
med att det minsann inte var något fel
på honom. ”Det är just det som är ditt
problem. Du begriper inte att det inte
är något fel på dig, det är därför du ska
gå dit”, sa mentorn. Christer fick en helt
annan insikt och insåg även att det fanns
många som tänkte precis som han gjort
och började då jobba som coach och föreläsare.

den. Vi tar in mer och mer men sitter
aldrig ner och lär medvetet av vad som
har hänt. Hjärnan lagrar all intressant
information, men om du aldrig reflekterar
över det så vet du en massa saker som du
inte vet att du vet. Du själv ser bara den
medvetna kunskapen, men hjärnan använder även den omedvetna kunskapen.
Det gör att andra personer uppfattar dig
som mer kapabel och självsäker än vad
du själv uppfattar dig. Känslan av höga
förväntningar som är svåra att leva upp
till kommer”. Alla borde fråga sig ”Vad
har jag lärt mig idag?”

Christer säger att han ”aldrig tidigare i
sitt liv har träffat så många människor
som krånglar till så mycket, så ofta och
så onödigt som nu”. Varför gör de det? Jo,
för att de inte tror att de duger som de är.
Den moderna människan tar sig inte tid
att reflektera. Våra hjärnor blir konstant
matade med information och problemlösning, men vi stannar aldrig upp och
reflekterar. I tiotusen generationer har vi
lärt av varandra från verkligheten. Det
har vi slutat med idag. Informationen
kommer från alla möjliga håll hela ti-

Boken kan ses som ett ramverk för problemlösning, att läsa, lära ut och testa.
Men förändring och lärande sker framförallt tillsammans med andra och över
tid. Därför har han i sitt bolag Kandidata
satt ihop en utbildning, eller snarare ett
träningsläger där människor träffas från
olika branscher med olika kunskaper och
får lösa varandras problem tillsammans.
Att lära av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg, att
verkligen kunna se att det är en fördel
att ha olikheter i gruppen. Helt enkelt

Sina egna reflektioner har Christer samlat
i fem olika böcker där den senaste ger
verktyg för att våga veckla ut sig, att se
det autentiska jaget och frigöra omedveten potential.
”Alla har en unik omedveten potential
men du måste våga vara prövande och
lärande, det är först då som du blir levande”, som Christer säger.

göra som vi gjorde förr, se det unika
värdet i olikheter, därför säger Christer
paradoxalt att framtida lösningar finns
i det förflutna. Tillsammans med Bodil
Jonasson, partner i Kandidata med bl.a.
20 år lång bakgrund från internationellt
affärsmannaskap och coaching baserat på
neuroscience, skapar de övningar baserade på det senaste från hjärnforskning och
organisationslära. Teorier och modeller
blandas med historier från verkligheten
och deltagarna får själva reflektera och
höra av andra hur problemet löstes.
Bra chefer skapar resultat genom andra.
Mår de medansvariga bra och presterar de bra ger det ett bra resultat, det är
självklart, men hur ser det ut hos er? En
stor styrka hos framtida ledare kommer
att vara att våga visa sig sårbar, och inte
tro att de måste ha svaren på allt eller
lösa problem själva. Problem löses bäst
TILLSAMMANS. Fler tänker bättre än en,
människor älskar att bli involverade och
att få ta ansvar. En bra chef bör därför ha
förmågan att ha struktur och samtidigt
vara lyhörd för ständig förändring. Att
våga vara autentisk och prestigelös.
Även utbildning i framtiden måste vara
enkel och relevant. Är du tillräckligt kompetent kan du förklara något krångligt på
ett enkelt sätt. Skapa trygghet genom att
våga vara prövande, lärande och levande.
Alla borde våga vara lite mer som Pippi
Långstrump. Ungefär som Christer och
Bodil själva gjorde när de startade ett
live-webbinar en gång i månaden. Utan
att ha den senaste tekniken, veta exakt

hur det skulle gå till eller om någon skulle
dyka upp. På ”MorgonKaffe” samlas nu
för tiden över 200 deltagare varje tillfälle
och de blir bara fler. Under 30 minuter
öppnar de upp för samtal inom en ledarskapsfråga där deltagarna själva kan ställa
frågor och komma med svar. Fokus är att
skapa en bra känsla, inte vara perfekt, inte
ha ett perfekt script utan våga kasta sig
ut och prova. Alla är välkomna!
Text: Cecilia Holm

Christer Olsson driver sedan tre
decennier ledarskapsutveckling i
sitt bolag Christer Olsson Group.
Han coachar ledare och tar även
emot bokningar för inspirationsföreläsningar. År 2020 blev hans
mest bokade år någonsin trots
pågående pandemi, då han var
snabb att anpassa sig till det
digitala mediet. Nomineringen
som Årets Föreläsare 2019 samt
hans mycket uppmärksammande
avsnitt i Framgångspodden har
utökat hans publik som vill ta del
av ”sunt bonnförnuft”.
I bolaget Kandidata driver han
tillsammans med Bodil Jonason
certifieringsutbildningar i Emotionell Intelligens, samt certifieringar i Psykometriska Tester och
Personbedömningar samt genomför internationella ledarprogram
som skräddarsys.

GOLFARE
BEHÖVER
INTE TA
VACCIN.
Sök senast

15 APRIL
Vi har vant oss vid en värld där vi översköljs av obegripligheter, varje vaken
sekund. Där den som skriker högst
syns mest. I en sådan värld behövs fler
som du. Som vill utveckla sin förmåga
att ifrågasätta och hitta nya vägar.

På Högskolan i Borås utbildar vi inte
bara 17 000 studenter inom 72 olika
program och 167 kurser. Vi utbildar
kritiska tänkare.
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Osäker på ditt gymnasieval?

ANNONS

Nyheter
2021

SRG Naturvetenskaplig profil
SRG Internationell profil
Fler profiler med möjlighet till
yrkesexamen och högskolebehörighet

www.ridgymnasium.nu

”Ett samtalskalas
som ger motivation,
inspiration och en
del reflektion”

ÅRETS BÄSTA
INVESTERING?
Workshop - Happy Economy
Lycko- & energiboost med
kollegorna! Lyckan behövs ännu
mer i utmanande tider för att
nå önskat resultat...

Bodil Jönsson
Fysiker, professor emerita,
författare och Tränare
Happy Economy

Digital workshop för upp
till 60 personer!
Upplägg – ca två timmar,
inklusive Happynomics lyckomätning, feedback av resultat
direkt i mötet, inspirationsträning
med Bodil Jönsson samt FrågaBodil-stund i slutet.

Läs mer & anmäl ditt företag
på happyeconomy.se
Annelie Johansson
F.d. framgångsrik men
olycklig VD, numera ägare
och VD Happy Economy

29.000 kr ex. moms.

Lillsved, en folkhögskola för alla som gillar
hälsa, idrott, träning, kost,
upplevelser och äventyr!
Lillsveds folkhögskola, i Stockholms skärgård på norra
Värmdö, erbjuder dig som vill
arbeta med hälsa, idrott, träning och äventyr ett roligt sätt
att studera. Genom att fläta
ihop träning och personlig
utveckling med utbildning når
vi mottot: ”Lillsved coachar
för livet”!
Lillsved är intimt förknippat med
idrott och hälsa. Nacka Skoglund
och Gunnar Gren har laddat upp här,
liksom Charlotte Kalla, Emil Jönsson
och åtskilliga andra idrottsstjärnor.
Och självaste prins Daniel har utbildat sig till fritidsledare på Lillsveds
idrottsfolkhögskola.
Ledarskap inom hälsa, idrott
och äventyr
Lillsveds idrottsfolkhögskola har
profilen ledarskap inom hälsa, idrott
och äventyr. Ägare/huvudman för
verksamheten är Svenska Gymnastikförbundet, RF och SISU.
Fysisk aktivitet och upplevelsebaserat lärande genomsyrar lärandet,
vilket gör att tiden på Lillsved blir
omväxlande, rolig och aktiv för dig
som studerar. Lillsved ligger i vackra
omgivningar i Stockholms skärgård
med skog, öar och hav.
Att läsa på folkhögskola
På en folkhögskoleutbildning får du
uppleva undervisning på ett annat sätt
än du kanske är van vid. Det är

en form
av alternativ
vuxenutbildning
för digför
Det
är ett
till KomVux
somsom
vill komplettera
din tidigare
dig
vill komplettera
din tidigare
utbildning för att få allmän högskolebehörighet, eller för dig som vill ha en
rolig och utvecklande väg till arbetsmarknaden. På Lillsved finns det
många tillfällen att träna och idrotta.
Här finns tennisplaner, idrottsplats,
spår för joggning, vandring och skidåkning, utegym, idrottshall, gruppträningslokaler, stort gym, spinningsal,
bastu, m m. Skolans internat har plats
för 75 elever, men det är också lätt
att pendla de ca 50 minuterna från
Stockholm.
Läs med CSN-stöd, träna
och ha roligt
Alla utbildningar är CSN-berättigade
på gymnasial nivå, vilket gör det lätt
att finansiera studierna.
Lillsveds folkhögskola kan erbjuda roliga utbildningar för dig som brinner
för idrott, friskvård och träning – och
dessutom vill studera och få allmän
högskolebehörighet. Genom personlig
utveckling och en inspirerande omgivning kan alla nå sina mål. Folkhögskolan på Värmdö skapar en bra
grogrund för studerande som älskar
att röra på sig, och dessutom vill ta
sina studier och framtid på allvar.
Högskoleförberedande
Högskoleförberedande utbildningar,
heltid
utbildningar,
heltid
Väljer du om du söker ett alternativ
till andra skolformer, behöver komIdrotteller
& Träning
plettera
bygga på tidigare studier
Väljer
du
om du behörighet
söker ett alternaoch vill få allmän
till
tiv
till
andra
skolformer,
behöver
högskola/universitet eller arbetsliv.
komplettera eller bygga på tidigare

studier
villmellan
få allmän
Du kanoch
välja
fyra
inriktningar
tre behörighet
till högskola/universitet eller arbetsliv.
Kampsport
-Yrkesutbildningar,
Idrottsledare heltid
Personlig tränare
-Hälsocoach,
Självledarskap
lic personlig

tränare och gruppträningsinstruktör
Yrkesutbildningar,
heltid
Sveriges bredaste PT- utbildning

Hälsocoach,
Hälsocoach,lic
licpersonlig
Högre
utbildning
skidlärare
personlig
tränare
och
tränare
och
gruppträningsinVi
utbildar
nästa
generation
skidlästruktör
gruppträningsinstruktör
rare/snösportledare
i
samarbete
Sveriges
utbildningmed
Sverigesbredaste
bredastePTPT-utbildning.
SLAO (Svenska Liftanläggningars
Leder bl a till Almega friskvårdsföretaOrganisation)
Högre
utbildning
skidlärare
gens PT-licens
för Sverige
och EA-licens
Vi
utbildar
nästa generation skidläraför
arbete
utomlands.
Idrottspedagog
re/snösportledare i samarbete med
För dig som vill utvecklas som ledare
Svenska
skidlärarförbundet
Högre
utbildning
samt
kunna
arbeta som skidlärare
projektledare
Vi
utbildar
nästa
generation
skidlärare/
med inriktning idrott,
friluftsliv
och
Lärarassistent
snösportledare
i
samarbete
med
Svenska
äventyr.
Arbeta
med barn/ungdomar i skolan
skidlärarförbundet.
och gör skillnad med hälsa och

Lärarassistent

Arbeta med barn/ungdomar i skolan
och gör skillnad med bl a hälsa och
rörelse.

LILLSVED
Coachar för livet

Läs mer på: www.lillsved.se

Yrkesutbildningar, deltid
Yrkesutbildningar,
deltid
distans
påpå
distans
Hälsoinspiratör
Tränings& Hälsoinspiratör
Hälsoinspiratör
För
dig
vill
vägleda
träning
ochoch
För dig som vill vägleda
träning
friskvård
i
företag
och
organisafriskvård i företag och organisationer
tioner
Holistisk
Coach
Holistisk
Coach
FörFör
digdig
som
villvill
jobba
med
hela
som
jobba
med
hela
människan
.
.
människan

Lic
personlig
Tränare
LicLic
personlig
Tränare
personlig
Tränare
Bli
en
kompetent
PT
Bli Bli
en kompetent
PTi träningsbranschen.
i träning
i
en kompetent
PT
i träningsLeder
till
Almega
friskvårdsföretagens
branschen.
branschen
PT-licens
för Sverige och EA-licens för
arbete
utomlands.inom idrott och
Entreprenör
Entreprenörskap
– Hälsa
hälsa
och hållbar utveckling
Entreprenör
inomföretagande
idrott och
Skapa
ett ett
framgångsrikt
Skapa
framgångsrikt
förehälsa
inom
branschen
hälsa
tagande
inomidrott
hälsa,och
hållbar
Skapa ett framgångsrikt företagande
utveckling och välbefinnande
inom branschen idrott och hälsa.
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Soulful Living
får utmattade att hitta
livsglädjen igen

U

tmattning eller utbrändhet är tyvärr något som drabbar allt
fler människor och
nästan alla känner någon som har gått in i
väggen eller varit på väg dit. Det är vanligt
att inte känna att utmattningen är på väg,
ofta går det så långt att utbrändheten blir
ett faktum. Det är många som lever efter
prestation, status, pengar och måsten. För
att få ett inre lugn och en bättre självkänsla måste vi flytta fokus från hjärna
till hjärta. De mjuka värdena måste få
ta mer plats i livet, vi som människor
behöver det.
Vad händer med mig? Varför mår jag så
här? Varför kommer jag inte ihåg något?
Varför blir jag yr? Det är många frågor
som dyker upp i huvudet på en person
som är på väg att bli eller redan är utmattad. Självkänslan blir lidande och
orken att ta tag i sitt eget mående finns
oftast inte.
”Många famlar efter hjälp och söker sig
till många olika ställen för att få hjälp med
olika delar. Det känns som en djungel och
folk vet inte vart de ska bli av. Det kan
kännas hopplöst” säger Marie Ternrud,
VD och Utbildningsansvarig på Soulful
Living.
Marie vet vad hon talar om efter att själv
ha drabbats av utmattning 2010. Det var
då hon insåg att hon saknade ett helhetskoncept för hur en utmattad person kan
hjälpas för att hitta en väg framåt. Marie
berättar vidare att Soulful Living utbildar Återhämtningsterapeuter online som
har kunskap om och förståelse för hur en
utmattning påverkar hela kroppen, både
den fysiska och psykiska responsen. En
utbränd person förlorar sig själv och får
en identitetskris. En Återhämtningsterapeut hjälper utmattade, genom samtal
eller i grupp, att förstå varför kroppen
och hjärnan reagerar som den gör och hur
ett nytt liv sakta men säkert kan byggas
upp igen.
Soulful Livings koncept är att hjälpa klienten att förstå sig själv och förstå vilka
egna behov som finns, det är det många
som behöver. Många vill veta hur de ska
läka och hur de ska göra, men svaret är
inte så enkelt. Varje klient måste ta ansvar för sin egen läkning och själv lära

sig förstå vad som behövs. Soulful Livings
Återhämtningsterapeuter jobbar med personliga samtal, mindfulness, meditation,
stresshantering, samt personlig- och andlig utveckling. Soulful Living erbjuder
också ett digitalt Återhämtningsprogram
för den som är utmattad.
Den 80 veckor långa utbildningen till
Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut
är Soulful Livings populäraste utbildning
och den är förlagd helt på distans. Efter
utbildningen startar många egna företag
men de nya kunskaperna används även
inom befintliga jobb, exempelvis på skolor, förskolor och ute i företag. Flera av
deltagarna har varit med om utmattning
eller mycket stress, så de har mycket förståelse och kan hjälpa andra och förhoppningsvis se tecken innan det går för långt.
Det är flera från skolans värld som utbildar sig till återhämtningsterapeuter för

att lära sina elever vikten av att ta paus
och ha tid för återhämtning. Det behövs
bland ungdomar som påverkas mycket av
bland annat sociala medier och bygger
självkänsla på antal likes.
”Vi är stolta över att kunna erbjuda ett
helhetskoncept för personer som är på väg
att bli eller har blivit utmattade. Egentligen är det sorgligt att vi behövs, men vi
ser att behovet är enormt. Vi kan hjälpa
till att visa vägen från hjärna till hjärta”
avslutar Marie.
		

Text: Cecilia Holm

Dipl. SLH
Återhämtningsterapeut är
en godkänd yrkesutbildning
av en av Sveriges största
terapeutförbund SFKM
(Skandinaviska Förbundet
Komplementär Medicin).
Elevmedlemskap ingår
under utbildningen
Ansvars- och
skadebehandlingsförsäkring
ingår under ett år.
www.soulfulliving.se
info@soulfulliving.se
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CHP – Centrum för Hypnos och Psykoterapi

För 17:e gången:
Utbildning i klinisk hypnos i Stockholm - Start maj 2021
Grundkurs 100 tim + Fortsättningskurs 100 tim + handledning.
Evidensbaserad, processinriktad metodutbildning för psykologer,
psykoterapeuter, läkare + annan leg. vårdpersonal.
Visualiseringens teori och praktik
Upplevelsehjärnan, Body/Mind, Vagusnerven, Affektreglering,
Stress och sömnproblematik, Smärthantering, Parts Model mm.
Kursansvariga: Leg.Psykoterapeuter Inger Lundmark & Lina Skantze
Sagt om kursen:
”Här bjuds på gedigen teoretisk kunskap och en skattkista av metodik!”
”Underbar kurs, det roligaste jag gjort!”
”Bra balans mellan teori och praktiska övningar.”
Anmälan: inger.slussen@gmail.com

Mer info: http://chp.nu
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Tobias Karlsson,
FPGA- ingenjör på AFRY

Arbete med inbyggda elektroniksystem är framtidens val
TEIS – Tillämpad Elektronik för Inbyggda System är en ettårig utbildning på distans som omfattar 220 YH-poäng där
syftet är att kunna arbeta ingenjörsmässigt med tillämpningar inom inbyggda system. Efter examen kan du konstruera
och bygga inbyggda datorsystem med avancerade utvecklingsverktyg. Tobias Karlsson tog examen från TEIS och jobbar
idag som FPGA- ingenjör på AFRY som är en av Sveriges mest populära arbetsgivare för ingenjörer. Tobias berättar om
hur det var att gå på utbildningen och hur det har hjälpt honom i hans nuvarande roll.

T

EIS är en utbildning
med hög kvalitet med
bra läromedel och kursunderlag. Lärarna är
mycket sympatiska och
det finns handledare
om man kör fast. Själva upplägget av utbildningen är relaterat
till arbetslivet. Jag tyckte det var en kul
utmaning samtidigt som jag lärde mig
tekniken och att jobba inför deadlines. Jag
valde att studera på heltid, men det fanns
studenter som jobbade samtidigt. För mig
fungerade det utmärkt att studera 100%
för då hade jag även tid för fördjupning
inom ämnet, berättar Tobias.
Verktygen som används under utbildningen TEIS är de senaste inom branschen. Fokuset under utbildningen bygger
på att studenten på ett professionellt sätt
ska lära sig att använda dessa verktyg. Det
görs genom integration i samtliga kurser
inom konstruktionsmetodik och teknisk
dokumentation. Allt för att förbereda studenten för yrkeslivet. Tobias arbetar idag
som FPGA-ingenjör av inbyggda system
där FPGA står för Field-Programmable

Gate Array. Det är en integrerad krets
som studenten programmerar med bland
annat VHDL, ett spännande programmeringsspråk som beskriver elektroniska
kretsar.
–Det bästa med TEIS utbildningen var
kursinnehållet. Vi hade en linjär utveckling från enkla uppgifter till lite svårare
varje vecka. En stadig ökning i komplexitet och svårighet. Jag har stor användning
för det jag lärde mig under utbildningen i
min nuvarande arbetsroll. Idag jobbar jag
på konsultföretaget AFRY på avdelningen
som heter connected products. Där är
mina arbetsuppgifter främst utvecklingsprojekt och forskning av inbyggda system,
berättar Tobias.
Tobias tycker att den som vill söka in på
utbildningen bör ha ett starkt intresse
för elektronik och mjukvaruutveckling.
Det är just dessa två komponenter som
blir inbyggda system.
–Jag var elektronikingenjör i grunden så TEIS passade mig mycket bra. Jag
hade koll på digital teknik. Det innefattar

mycket matematik och används mycket i
samband med programmering av hårdvara och mjukvara. De uppgifter som jag
fick varje vecka under utbildningen innebar en separat kravspecifikation som vi
skulle följa tillsammans med en rapport.
Vi övade mycket på rapportskrivning.
Det är viktigt i arbetslivet för det är en
stor del av att arbeta som FPGA ingenjör.
Det är avgörande att kunna rapportera
vad man gör. Rollen innebär inte enbart
kodskrivning. Det gör man kanske endast
20-30% av tiden, menar Tobias.
Enligt Tobias ser framtiden ljus ut och
branschen har stor efterfrågan. De elektroniksystem som finns idag inom energi,
industri och infrastruktur behöver underhållas och bytas ut till smartare, bättre
och mer omfattande system. Befolkningen
blir större och med det kommer också
utökade behov.
– Jag är mycket trygg av mitt val av yrke
inför framtiden därför jag har kommit
in i branschen och landat i en heltidsposition. Coronapandemin gjorde det
lite svårare att söka jobb men jag stod

på mig, och jobbet erbjöds genom kontakter via utbildningen. AFRY kände till
utbildningens goda rykte och studenternas höga kompetens efter genomgången
utbildning. De ville ha någon från TEIS,
avslutar Tobias.
Text: Isabelle Ibérer

Utbildningen startar: 2021-08-23
Utbildningen slutar: 2022-06-26
Omfattning: 220 YH-poäng,
heltidsstudier 100 %
Studieform: Distans med två
obligatoriska träffar i Västeråsanpassas efter rådande
Coronasituation
Antal platser: 35
Välkommen med din ansökan till
TEIS 2021!
Sista ansökningsdag 15 maj 2021
www.yh.agstu.se

ANNONS				

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA				

19

Utbilda hela organisationen
för effektiva projekt
Projektledare efterfrågar ofta tydligare beställningar från chefer och beställare. Samtidigt ställer organisationer
höga krav på att professionella projektledare självständigt ska kunna driva projekt från start till mål.

P

rojektStegen har noterat
att förmågan att genomföra och organisera projekt
har blivit en allt viktigare
strategisk fråga för ledningsgrupper. ProjektStegen startade 1998 och fokuserar enbart
på projektarbetsformen genom stöd och
kompetensutveckling till chefer/beställare, projektledare och projektdeltagare.
ProjektStegens koncept med att variera
digitala komponenter för utbildning tillsammans med traditionell utbildningspedagogik, ger en helt ny möjlighet att
breddutbilda i projekt på ett flexibelt och
inspirerande sätt.
ProjektStegen är därigenom i framkant för
den här utbildningsformen när det gäller
projektutbildningar. Kombinationen av
lärarledd och digital utbildning gör att
man kan adressera de olika rollerna i ett
projekt mycket tydligare. Utgångspunkten
är att projekt består av människor som
tillsammans skapar lyckade projekt. Att
då välja att enbart utbilda mindre grupper av projektledare skapar oftast inte
den förändring av projektverksamheten
som krävs.
Redan idag läggs det mycket pengar och
tid på att förbättra projekt, man investerar
i kurser, projektmodeller och systemstöd,
men ändå visar siffrorna för projekt ofta
dystra resultat. Detta anser ProjektStegen
till stor del beror på att utbildningsinsatser inte kommer hela organisationer till
del. För att komma till rätta med detta riktar sig ProjektStegens utbildningskoncept
till de tre målgrupperna chefer/beställare,
projektledare och projektdeltagare. Lösningen är enormt tids- och kostnadseffektiv, med en modern kursportal som
kan hantera flera tusen samtidiga kursdeltagare, där innehåll och omfattning för
varje kursstart är anpassad till de olika
rollernas behov.
Ett gemensamt webbmöte inleder ProjektStegens utbildningar. Där skapas en
gemensam bild av projekt och vilka utmaningar som finns inom olika områden. På
mötet får deltagarna också tips på hur de
kan maximera sin inlärningsupplevelse.
Därefter utför var och en e-learning på
egen hand. ProjektStegen rekommenderar deltagarna att själva organisera sig i
lärgrupper om 3-4 personer som träffas

och bokar interna möten. Som stöd för
gruppernas möten finns förslag på reflektions- och diskussionsfrågor. Deltagarna
får alltså först teori och best practice,
sedan möjlighet att diskutera hur teorin
fungerar i praktiken tillsammans med
kollegor.
”Feedbacken på vårt utbildningsupplägg
har varit fantastisk. Utvärderingar visar
att vi verkligen har hittat ett koncept som
passar de allra flesta typer av organisationer”.
Både erfarna och mindre erfarna gillar
upplägget. Den erfarne behöver inte lägga så mycket tid på teori utan fokuserar

på det som är nytt och intressant, den
mindre erfarne lär sig mer om projekt
i sin egen takt. På så vis jämnas också
kunskapsnivån mellan kursdeltagare ut,
vilket sedan främjar diskussioner och
erfarenhetsutbyte.

vider är definitivt ett mer effektivt sätt att
utbilda jämfört med enbart traditionell
utbildning. ProjektStegen har verkligen
lyckats med att ta fram ett inspirerande
och flexibelt koncept för att få hela organisationer att öka sin projektmognad.

”Erfarenhet visar att det är små nyanser
som avgör om en digital modul kommer
att gillas eller inte. Användargränssnitt
och teknik måste vara självförklarande
och superpedagogiskt upplagt för att hålla uppe intresset och engagemanget hos
kursdeltagaren.”

PROJEKTSTEGEN®

Digital utbildning kombinerad med
coaching av grupper och enskilda indi-

info@projektstegen.se

www.projektledarutbildning.se
08-555 363 30
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Arbetsplats anpassad för hjärnans
förutsättningar är vinnare

”

CHANS ATT VINNA BÄSTSÄLJAREN

Tempot på fler av dagens
arbetsplatser är lika högt som
ohållbart. Kan ett ergonomisk
tänk för hjärnan minska stressen
och samtidigt skapa ett bättre
resultat? Det är Micke Darmell
och Lena Skogholm övertygade
om. De lär ut hur man gör för
att vara rädd om sin hjärna,
minskar belastningen och öka
arbetsglädjen på jobbet.

D

igitalisering har gett oss
många fördelar, inte minst
under denna pandemi.
Den har också inneburit
att vi aldrig har varit så
tillgängliga som nu. Tack vare alla digitala plattformar är vi ständigt tillgängliga
och kan svara på mejl dygnet runt. Men
betyder det att vi automatiskt har blivit
mer produktiva? Nej, inte alls enligt författaren och föreläsaren Micke Darmell
på företaget gr8meetings som även har
skrivit boken ”Uppkopplad eller avkopplad: om konsten att verka i en uppkopplad
värld”.
–Digitaliseringen är fantastisk på många
sätt, men den kan också ineffektivisera
oss. Många följer upp nyckeltal och har
inte fokus på dem vi är till för. Vi behöver
stanna upp och se vad som skapar värde.
För att skapa en sund digital arbetsmiljö
måste man enligt Micke Darmell se över
den interna kommunikationen och titta
på vilka kanaler man använder och hur
de används.
Den främsta kommunikationskanalen i en
organisation är de interna mötena. Ändå

BEMÖTANDEKODEN!
Nu har du möjlighet att
vinna ditt ett eget ex av
Bemötandekoden som länge
legat på topplistor och fått
fina recensioner. 10 personer
blir lyckliga vinnare! För
att vara med i utlottningen
behöver du bara mejla
lena@lenaskogholm.se och
skriva UTLOTTNING SVD
Bemötandekoden.Vinnarna
meddelas via mejl 16 april.

är det få arbetsplatser som har tagit tag
i sin möteskultur. Till exempel har man
i nio av tio fall inte tagit fram spelregler
för när det är okej att ha med telefonen,
vilket innebär att vi tittar på den och inte
bidrar till mötet. Ett annat problemområde är en skadlig mejlkultur som gör att
folk jobbar hemifrån trots att det inte är
övertid eller ens förväntas av dem.

laterad ohälsa följden. Det är synd för
kunskap finns hur vi kan arbeta på ett
annat sätt utifrån hur hjärnan faktiskt
fungerar, säger Lena.

– Förr i tiden när vi jobbade över satt
vi på arbetsplatsen och gick hem när vi
var klara. Nu jobbar vi hemifrån av ren
vana. Den flexibla arbetsplatsen? Det
enda vi gör är ju att addera! För att inte
allt fler digitala plattformar ska ta ännu
mer tid i beaktande och man tillslut sitter med arbetsuppgifter som inte skapar
något mervärde har gr8meetings tagit
fram spelregler för den interna kommunikationen.

– Tidigare fick vi förslitningsskador
när kroppen belastades hårt. I dag ser vi
förslitningsskador i hjärnan. Därför ser vi
en stor ökning av stressrelaterad psykisk
ohälsa, vilket är en förslitningsskada i en
hjärna som har belastats för hårt, säger
Lena Skogholm och fortsätter:

– Vi har aldrig varit så tillgängliga som
idag, men det har aldrig någonsin varit så
svårt att få tag på någon. Vi har hamnat
i en uppmärksamhetskris, säger Micke
Darmell.
Lena Skogholm är beteendevetare, föreläsare och författare till den bästsäljande boken ”Bemötandekoden - konsten att
förstå sig på människor och få ett bättre
(arbets)liv”.
– Vår uppmärksamhet styrs av väldigt
dyrbara celler i hjärnan som tar mycket
energi. Det gör att vi egentligen inte orkar
hålla fokus så länge. Ett modernt arbetsliv
kräver mycket högfokus. Därför behöver
vi ha koll på att vi inte sliter ut hjärnans
förmåga till uppmärksamhet utan underlättar för hjärnan i vardagen.

Lena Skogholm

– Om vi inte gör det utan bara kör på,
stänger hjärnan efter ett tag av vissa delar,
vi missar saker och till slut blir stressre-

Precis som Micke Darmell menar hon att
nyckeln till att bli en vinnare på framtidens arbetsmarknad är att strukturera
arbetet utifrån hjärnans förutsättningar.

– En vinnare på framtidens arbetsplats
är medveten om detta och ser dels till att
hjärnan inte överbelastas, och ser även till
att bygga hjärnmuskler. Hjärnan fungerar som en muskel och vi kan stärka den
rejält. Hon menar att likaväl som vi har
ett ergonomiskt tänk för kroppen behöver man ha en ergonomisk genomgång
för hjärnan. Enligt henne är det grunden
för arbetsglädjen och jobbmotivationen
samtidigt som det leder till att antalet
stressrelaterade sjukskrivningar minskar.
I snart 15 år har Lena Skogholm föreläst
och utbildat i bemötande, kommunikation, ledarskap och stresshantering på ett
nytt sätt. Allt med fokus på hur man kan
samarbeta med hjärnans förutsättningar
för att det ska bli bättre och lättare för
alla parter. Hon har sett tydliga resultat
i när medvetenheten ökar.
– En person berättade efter en föreläsning att ”hade jag vetat det här för ett år
sedan hade jag inte blivit utbränd. Men
nu vet jag hur jag kan gå vidare och tänka
framåt”. Lena Skogholm menar att när
vi har lärt oss hur vår hjärna fungerar

kommer det att hjälpa oss att leva mer
medvetna liv och arbetsliv.
– Därför jag brinner för att sprida kunskaperna, jag vet vilka effekter de får.

Här kan du läsa mer om
Micke Darmell:
gr8meetings.se

Här kan du läsa mer om Lena
Skogholm och Bemötandekoden:
lenaskogholm.se
Den 24 augusti ges Lenas andra
bok ut: Livskoden enligt hjärnan Bygg hjärnmuskler, ladda dig med
energi och få en airbag mot stress.

Ansökan öppen:

10 feb - 5 maj
2021

Utan dig stannar
framtiden
Enligt prognosen kommer det framåt att
saknas tiotusentals personer med rätt
kompetens inom techsektorn.*
Vi behöver bli fler med kunskaper inom
IT och teknik, så att utvecklingen kan
fortsätta framåt.
Upptäck dina möjligheter hos oss.

Våra Yh-utbildningar
Byggprojektör inom BIM
>> Stockholm
>> Halmstad

>> Malmö
>> Stockholm
>> Växjö/Ronneby

CAD-konstruktör

Microsoft 365 Developer

>> Stockholm
>> Växjö
>> Örebro

>> Stockholm
Mjukvarutestare

Data Scientist
>> Göteborg
>> Stockholm
>> Helsingborg/Malmö
DevOps Utvecklare
>> Göteborg
Frontendutvecklare
>> Helsingborg
>> Västerås
>> Växjö

Javautvecklare

>> Göteborg
>> Malmö
>> Örebro
Mjukvaruutvecklare inom
Industriell IoT
>> Göteborg
>> Örebro
Server- och
virtualiseringsspecialist
>> Örebro

Teknikinformatör
>> Växjö
UX Designer
>> Malmö/Helsingborg
Webbutvecklare inom .NET
>>
>>
>>
>>

Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Örebro

Nyfiken på vilken utbildning som
passar dig?
Besök vår hemsida för mer
information om utbildningarna.
Läs mer på: www.ecutbildning.se
Alla våra Yh-utbildningar är
kostnadsfria & CSN-berättigade

www.ecutbildning.se | info@ecutbildning.se | 040 - 641 63 00
*Läs mer på vår hemsida.

Vad innebär det att vara hälsopedagog?
Studera till Hälsopedagog (3 år) på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm
Vad innebär det att vara hälsopedagog? En hälsopedagogs uppgift är att öka hälsa och förebygga ohälsa.
Hälsopedagoger kan ha olika yrkesverksamheter allt ifrån att hålla motiverande samtal, vara personlig
tränare, leda fysisk aktivitet till annat hälsoarbete. Hälsopedagoger kan få jobb inom träningscenter, företag,
kommuner, landsting och staten. De kan t.ex. arbeta med insatser för helt skilda målgrupper, både för friska,
äldre, de med missbruksproblematik eller psykisk sjukdom.

Hälsopedagogkonferens – GIH:s initiativ för en hälsosam och hållbar framtid
Den 22 mars hölls en Hälsopedagogkonferens på GIH, öppen för alla. 18 olika korta presentationer gavs,
varvat av lärare/forskare vid GIH och yrkesverksamma hälsopedagoger. Här presenterades en mängd exempel
på innehåll i GIH-utbildningen till hälsopedagog med relevans för kommande arbetsliv, samt en mångfald
exempel av hälsopedagoger hur de idag arbetar med varierande hälsofrämjande arbetsinsatser för personer i
alla åldrar (barn, vuxna, seniorer) på individ-, grupp- och organisationsnivå inom kommun, landsting, statlig
nivå, företag och frivilliga organisationer. I presentationerna lyftes bland annat fram olika framgångsfaktorer.

Alla programpunkter filmades och du kan se dom här:
gih.se/halsopedagogkonferens2019
Program från hälsopedagogkonferensen, se programpunkterna i sin helhet på gih.se/halsopedagogkonferens2019
13.00-13.05

Introduktion till konferensdagen, Per Nilsson, rektor GIH, och Suzanne Lundvall, prefekt GIH

13.05-13.20

Hälsopedagogernas yrkesutveckling, Staffan Hultgren, grundare till GIH:s hälsopedagogprogram på 90-talet

13.20-13.30

Friskare och gladare seniorer – förebyggande och hälsofrämjande arbete i Solna, Evelina Danielsson,
hälsopedagog, projektledare Solna stad

13.30-13.40

Det strategiska värdet att arbeta förebyggande, inklusive för dig som hälsopedagog, Erik Hemmingsson, hälsopedagog, docent, författare,
lektor GIH

13.40-13.50

Träning och stödverksamhet för patienter med psykisk ohälsa + organisation av hälsoarbete på en psykiatrisk mottagning, Vladimir
Savecs & Cecilia Brolund, hälsopedagoger, Upplands Väsbys psykiatriska mottagn.

13.50-14.00

Undervisning i hälsoarbete på företag & verktyg för beteendeförändring inom GIH:s hälsopedagogprogram,
Victoria Blom, leg psykolog, med dr, lektor GIH

14.00-14.10

Erfarenhet som folkhälsoplanerare inom kommun, landsting och statlig nivå, Karin Hägglund, hälsopedagog, magisterexamen i
hälsofrämjande arbete, folkhälsoplanerare

14.10-14.20

Hälsopedagogen som personlig tränare, Kristjan Oddsson, leg naprapat, idr lär, högskoleadjunkt i träningslära & humanbiologi GIH

14.20-14.30

En hälsopedagogs erfarenheter av arbete som personlig tränare, Benjamin Langels tränare, Friskis & Svettis Sickla & Kristina Larsson,
hälsopedagog, projektassistent GIH

14.30-14.40

Hälsofrämjande insatser inom psykiatrin, inklusive mångkulturella aspekter, Karin Sundin, hälsopedagog, Praktikertjänst Psykiatri Rinkeby

14.40-14.50

Prevention NU för en hälsosam och hållbar framtid – hälsopedagogernas roll i detta, Elin Ekblom Bak, hälsopedagog, med dr, lektor GIH

14.50-15.00

Fri träning för seniorer, GIH:s Lotsmottagning samt Fysisk aktivitet på recept – FaR – för psykisk ohälsa inom landstinget,
Sara Peterson & Cassandra Spoonberg, hälsopedagoger, Uppladdningen

15.00-15.10

Hälsopedagogernas roll för fysisk aktivitet i samband med hjärtkärlsjukdom, Örjan Ekblom, fysiolog, lektor, docent GIH

15.10-15.20

Undervisning i fysiologi och projekt med folkhälsoperspektiv vid GIH:s hälsopedagogprogram,
Maria Fernström, biomedicinsk analytiker, med dr, lektor GIH

15.20-15.30

Hälsofrämjande insatser för seniorer, Cecilia From, projektledare, civilekonom, folkhälsovetare, Lidingö

15.30-15.40

Hälsopedagogutbildning på GIH, inkl. undervisning om folksjukdomar & projekt med fysisk aktivitet
Eva Andersson, leg läk, idr lär, docent, lektor GIH

15.40-15.50

Hälsomottagningsarbete inom landstinget och företagshälsovård samt verksamhetsutveckling för att minska sjukfrånvaro i offentlig
sektor, Malin Berggren, hälsopedagog, folkhälsovetare, Suntarbetsliv

15.50-16.00

Hälsopedagogarbete inom privat företag, Jenny Nystedt, hälsopedagog, projektledare Twitch Health Capital

gih.se

NYHET!

Framtiden behöver en
ny typ av ledare. Bli
en empatisk ledare på
Handelshögskolan i
Stockholm.
Ansök senast 15 april.
hhs.se/bsc

