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FS - FÖRTROENDEFULLT SAMARBETE     
     3 dagar  

Ingen människa eller organisation når idag framgång på egen hand. För att lyckas måste man 

kunna förhandla och kommunicera på ett effektivt sätt. 

FS/RC - Radical Collaboration - Förtroendefullt Samarbete ger deltagare praktisk metodträning i att 

hantera intressemotsättningar och förhandla på ett konstruktivt sätt samtidigt som deltagaren utvecklar 

förmågan att hantera sig själv och andra när det hettar till. Utbildningen bygger på den välkända för-

handlingstekniken enligt Harvardmetoden och innehåller även utvalda delar från programmet  

The Human Element. 

 

 

 

 
  

Innehåll under dagarna: Utbildningens mål: 

 Kunskap om vad som skapar och stödjer vår 

förmåga att förebygga konflikter 

 Ökad insikt om egna attityder och beteenden i 

konfliktsituationer 

 Förhandlingsteknik som bygger på metoder med 

bevisat resultat 

 Tillgång till en metod för både konflikter och 

svåra samtal att använda direkt 

 Praktisk träning i konflikthantering genom Har-

vardmodellen  

 En metod för förhandling för både interna och 

externa relationer 

 Självinsikt FIRO Element – B 

 En enkel metod att hantera dina känslor när du 

eller motparten ”hettar till” 

 Röd och grön zon. Konkurrens eller samarbets-

inriktad organisationskultur?  

 Träning i tydlig kommunikation och aktivt lyss-

nande 

 

Att få ökad självinsikt kring reaktionsmönster i konflik-

ter och därmed möjlighet att medvetet agera konstruk-

tivt. Att få en konkret metod för konflikt-hantering och 

förhandling. 

 

Målgrupp: 

Förtroendefullt samarbete är ett utvecklingsprogram 

för alla som har en roll där motsättningar uppstår eller 

där man behöver kunna förhandla på ett effektivt sätt. 

 

Utbildare: 

Våra utbildare har själva arbetat i ledande ställningar i 

olika företag/organisationer och är specialister inom 

sina områden. De har gedigen praktisk och teoretisk 

bakgrund i ämnet och har erfarenhet av många olika 

typer av organisationer och grupper.     
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Arbetssätt och pedagogiskt upplägg 

Utbildningen genomförs i en mindre grupp om max 16 personer.  Utbildningen är till stor del upplevel-

sebaserad och gruppövningar varvas med summerande faktapass och diskussioner för erfarenhetsut-

byte. Du genomför även FIRO-Element B självtest vid sidan av andra personliga reflektionsövningar. 

Du kommer att få flera tillfällen att öva genom olika ”case” där får träna på samtalsmetodik och för-

handling.  Avslutningsvis får du även möjlighet att jobba med tillämpning av ett eget case från din var-

dag.  

En kursdokumentation ingår i utbildningen där du har en kort sammanfattning av fakta och teorier som 

gås igenom. Dokumentationen innehåller även ett antal praktiska checklistor och verktyg. När du läm-

nar utbildningen har du fått tillgång till en metod och ett förhållningssätt som du kan börja tillämpa  

direkt. 

  

 

 

 

 

 

Fakta och grundteori 

Programmet bygger på en unik kombination av hårda och mjuka metoder. Den hårda delen grundar sig 

på den intressebaserade problemlösningen som bygger på mångårig forskning och beprövade meto-

der från Harvard och återfinns bl.a. i boken ”Vägen till Ja”. Övriga delar bygger på utvalda delar från 

programmet The Human Element, som är utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz. 

Under de tre dagarna får du fördjupa dig i teorierna kring intressemotsättningar och konflikthantering 

genom en rad övningar, praktikfall, simuleringar, olika självskattningsverktyg och gruppdiskussioner. 
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Maximera ditt lärande 

Maximera lärandet™ är vår unika metod som möjliggör en högre grad av lärande. Det i sin tur säker-

ställer att utbildningen blir en långsiktig investering, för medarbetare och chef såväl som för beställare. 

 

Så får vi utbildning att fungera: 

 

FÖRE 

Förberedelser 

Innan utbildningen får du inloggningsuppgifter till vår Lärportal™ (webbaserad) som är en del av din 

utbildning och hjälper dig få ut mesta möjliga av ditt lärande. Här svarar du på deltagarenkäten, gör 

förberedande uppgifter och testar din lärstil. Vi hjälper dig stärka ditt lärandet så att själva dagarna kan 

utnyttjas optimalt.  

Du kan även beställa ett chefsmaterial till din chef vilket följer samma lärprocess och som hjälper er att 

tillsammans planera för maximalt lärande och utveckling. 

 

UNDER 

Personlig handlingsplan 

Du jobbar aktivt med ”Maximera lärandet ™ -Personlig handlingsplan” under utbildningen där du for-

mulerar dina mål och skapar din egen aktivitetsplan. På det sättet får du med tydliga lärpunkter och 

reflektioner vilka hjälper dig förverkliga dina nya kunskaper på hemmaplan. 

Aktiv pedagogik 

Vi håller hög grad av aktivitet på våra utbildningar där praktiska övningar och deltagarnas egen aktivitet 

är i fokus. Vi har max 12 deltagare på våra öppna utbildningar. 

Lärkartor® 

I tillägg till övrigt utbildningsmaterial – har vi utvecklat Lärkartor® som följer hjärnans sätt att lära. Du 

får all kunskap sammafattad på en enda sida. 

 

EFTER 

Säkerställ effekt och resultat 

I Lärportalen™ har du möjlighet att bygga på med kunskap och få tips och råd om vidare läsning, film-

klipp och fakta. Lärportalen™ har du tillgång till i fem månader efter din utbildning. Här finner du bland 

annat efterenkäten som ger dig ett tydligt resultat över din utveckling samt ditt intyg och bonusmaterial i 

form av filmklipp, artiklar och länkar. 

Support 

En timmes gratis support - inom sex månader från avslutad utbildning - ingår i alla öppna utbildningar. 

Du kan ringa eller maila till oss med frågor och tankar kring din fortsatta utveckling i ämnet. 
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Utbildningsfakta 
 

Antal dagar: 3 dagar. Dag ett startar kl 09.00, dag tre slutar kl 17.00 

Max antal deltagare: Max 12 deltagare per utbildning 

Pris: 14 900:- exkl. moms  

Vad ingår i priset? Kursdokumentation 

Personlig handlingsplan - Maximera lärandet 

Lärstilstest 

Lunch, kaffe, fikabröd, godis, frukt 

En timmes fri support kopplat till utbildningen inom sex månader 

Ort: Stockholm, Göteborg 

Datum: För aktuella datum: www.advantumkompetens.se  

 

Kontakt 

Vill du veta mer om utbildningen FS – Förtroendefullt samarbete eller Advantum Kompetens övriga 

utbildningsprogram kan du ringa oss på 08-410 40 650 eller gå in på vår hemsida 

www.advantumkompetens.se  

  

Huvudkontor (Stockholm): 

Karlavägen 108 

115 26 Stockholm 

Tel: 08-410 40 650 

Göteborgskontoret: 

Teatergatan 19 

411 35 Göteborg 

Tel: 031-761 92 20 

Malmökontoret: 

Baltzargatan 21 A 

211 36 Malmö 

Tel: 040-630 24 20 

   

 

 

 

 

 


