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Förändrings- och 
beteendekommunikation

Skräddarsytt utbildningspaket
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Kurspaketet för er som framgångsrikt vill driva förändring internt eller 
externt. Efter utbildningen skapar ni effektiva påverkansinsatser i syfte att 
förändra beteenden hos målgruppen – från problemdefinition till 
målsättning, genomförande och uppföljning.

Förändrings- och 
beteendekommunikation

Upplägg 

Kursdagarna bokas in på de datum och med det mellanrum som passar er. 

Dag 1 kl. 9.00-16.00: Förändringskommunikation och förändringsledning 
Dag 2 kl. 9.00-16.30: Beteendekommunikation och nudging

Under två kursdagar lär ni 
er om vilken roll ni har inom 
företaget för att driva på 
engagemang och får 
praktisk kunskap om hur 
man påverkar beteenden 
och attityder för att få med 
medarbetarna på resan.

Skräddarsytt utbildningspaket

Varför skräddarsytt? 

• Lyft hela teamets kompetens – 
skapa bäst förutsättningar för 
implementation i verksamheten 

• Anpassa innehållet efter era 
behov och jobba med verkliga 
utmaningar i övningarna 

• Få ett bättre pris än för öppna 
kurser när ni är flera deltagare
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Om kurserna 

I den här kursen får ni kunskap och inspiration  för hur ni kan använda 
kommunikationen som ett av de allra viktigaste verktygen i en 
förändringsprocess. Från målbild, samsyn till det faktiska genomförandet. 
Kursledare Mathias Westphal bjuder på konkreta tids och arbetsmetoder 
på hur ni får era medarbetare engagerade i förändringsresan. 

Innehåll 
• Ledarskapet. Vad kännetecknar ett effektivt ledarskap och hur kan du 

göra nödvändiga förändringarna i ditt ledarskap 
• Process och verktyg. Få förståelse för och lär dig tillämpa de centrala 

verktygen för förändringsprocesser.  
• Modell för kommunikation. Förstå människors reaktioner och 

beteenden vid förändring och hur du hanterar dessa. 
• Utmaningar. Förståelse för vanliga hinder och hur kommer man förbi 

dem.   
• Case. Belysande exempel från organisationer som lyckats och 

misslyckats i sitt förändringsarbete.  

Kursledare 

Mathias Westphal, tillväxtstrateg och grundare av 
konsultbolaget Maniola Studios.  Mathias har lång 
erfarenhet av varumärkesarbete på global nivå, 
innovation och digital transformation.

Modul 1: Förändringskommunikation och förändringsledning
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Om kurserna 

I den här kursen får ni  kunskapen och verktygen för att skapa 
kommunikation som skapar engagemang och förändring hos er målgrupp. 
Kursledare Niklas Lange bjuder på handfasta tips, metoder och processer 
för att ni ska lyckas. 

Innehåll 
• Beteendeinsikter – Vad påverkar vilka val människor gör? 
• Praktisk applicering – Hur kan beteendeinsikter  hjälpa dig nå dina 

mål? Hur utformar du den i din kommunikation? 
• Arbetsprocess – Så går du från analys till insats 
• Mätning – Lär dig utvärdera och optimera hur du använder metoden.

Kursledare 

Niklas Laninge, psykolog och chef för 
psykologkoncernen PBM:s avdelning för 
behavioral insights. Niklas mer än 10 års 
erfarenhet av att arbeta nudging och tillämpad 
beteendevetenskap och har författat tre böcker 
ämnet. Hans kundgrupp finns i regel inom 
produktutveckling, marknad och kommunikation.  

Modul 2: Beteendekommunikation och nudging
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Praktisk information 
Kurserna kan hållas på plats eller på distans. Vi har samarbetspartners för 
lokaler och hjälper gärna till med att boka vid behov.  

Kontakt för frågor och bokning 

Om Sveriges Kommunikatörer 

Sveriges Kommunikatörer är en ideell medlemsorganisation. Vårt uppdrag 
är att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle 
tillsammans med alla som arbetar professionellt med kommunikation.  

Vår långa erfarenhet av att anordna kurser garanterar ett kompetenslyft 
för er som investerar i utbildning hos oss. Vi anpassar utbudet löpande 
efter omvärldsanalys och vår egen kompetenskartläggning – allt för att 
erbjuda kommunikatörer ett aktuellt kursutbud som hjälper dem att 
fortsätta vara attraktiva på en snabbföränderlig arbetsmarknad.

Nilla Peterson, Utvecklingschef 
E-post: nilla.peterson@svkom.se 
Telefon: 070-555 75 50

mailto:nilla.peterson@svkom.se

