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Facilitera mera!



Vad är facilitering?
Kommer från latinets facilis som betyder 

”att göra det lättare”. 



Ses vi på någon av våra kurser?

FACILITERA 
MÖTEN & 

WORKSHOPS

STOCKHOLM

Datum: 5-6/11 
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 13000kr exkl. Moms

Registrera dig 

AVANCERAD 
FACILITERING

GÖTEBORG

Datum: 26-28/11 
Kurslängd: 3 dagar
Pris: 17 000kr exkl. moms 

Registrera dig

AVANCERAD 
FACILITERING

STOCKHOLM

Datum: 10-12/12 
Kurslängd: 3 dagar
Pris: 17 000kr exkl. moms 

Registrera dig

https://goo.gl/forms/5QkMcPfvG9bgZ9kD2
https://goo.gl/forms/5QkMcPfvG9bgZ9kD2
https://goo.gl/forms/5QkMcPfvG9bgZ9kD2
https://goo.gl/forms/5QkMcPfvG9bgZ9kD2
https://goo.gl/forms/5QkMcPfvG9bgZ9kD2
https://goo.gl/forms/5QkMcPfvG9bgZ9kD2


Avancerad Facilitering

MÅLGRUPP
Den här kursen vänder sig till dig som är van 
att facilitera möten och workshops, som 
kanske jobbar med projektledning eller 
grupputveckling, och vill fördjupa ditt 
kunnande inom fältet ytterligare. Utbildningen 
kräver goda förkunskaper i mötesteknik och 
metodik, och med fördel har du gått 
grundutbildning i facilitering tidigare. 

EFTER GENOMFÖRD UTBILDNING KUNNA:
• Definiera sig själv i rollen som facilitator.
• Kommunicera med hjälp av såväl ”indirekt” som

”direkt” påverkan.
• Beskriva och förstå gruppdynamiska processer som

underlättar eller hindrar framgångsrikt samarbete i
grupp.

• Hantera konflikter och meningsmotsättningar i
grupper.

• Välja och använda färdigheter och avancerade
metoder som krävs för framgångsrika
faciliteringssessioner.

• Ge och ta emot systematisk och utvecklande
återkoppling.

• Beskriva sina styrkor och svagheter som
• facilitator samt identifiera fortsatt utvecklingsbehov

utifrån IAF:s kärnkompetenser.



Facilitera möten & workshops

MÅLGRUPP
Den här kursen är för dig som leder möten och 
workshops i olika slags projekt och som vill 
utvecklas och växa i rollen som facilitator. Den 
är också för dig som redan faciliterar
grupputveckling och gruppdynamiska 
processer men som är i behov av fler och 
bättre metoder och verktyg för att göra dina 
sessioner än mer effektiva och givande. 
Utbildningen kräver inga förkunskaper i 
mötesledning och presentationsteknik. 

EFTER GENOMFÖRD UTBILDNING KUNNA:
• Beskriva vad facilitering är och definiera rollen som

facilitator.

• Definiera kontrakt/uppdrag samt utforma
faciliteringsupplägg utifrån klientens (gruppens)
behov.

• Kommunicera med hjälp av såväl ”indirekt” som
”direkt” påverkan.

• Beskriva gruppdynamiska processer som underlättar
eller hindrar framgångsrikt samarbete i grupp.

• Välja och använda de färdigheter och metoder som
krävs för framgångsrika faciliteringssessioner.

• Ge och ta emot systematisk och utvecklande
återkoppling.
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• ABB
• Agility
• Alfa Laval
• Ascom
• Avinode
• Chalmers
• Cochlear
• Collector
• DO
• EKA Chemicals
• EON
• Emerson
• Ericsson
• University of Gothenburg
• Greenpeace
• Hi3G
• Högskolan Jönköping
• Intrum Justitia
• Jeppesen
• Länsförsäkringar
• Oracle

• Mobrey
• NU-sjukhuset
• Plus-gymnasiet
• PostNord
• PriceWaterhouseCoopers
• Region Jönköping
• Region Skåne
• SJ AB
• Solar
• Stena Line
• Stockholms Stad
• Sony Mobile
• Systembolaget
• Tetra Pak
• Trafikverket
• Vattenfall
• Volvo
• Volvo Cars
• Västra Götalandsregionen
• Unilabs

Some of our recent clients
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Here we are!



Fredsgatan 1
411 07 Göteborg
+46 31 3408009
info@lorensbergs.se
www.lorensbergs.se

Lorensbergs Organisationskonsulter AB


