
Kompassen steg II utvecklar dig
Programmet utvecklar din förmåga att föra fram budskap på ett övertygande sätt, att
framgångsrikt hantera svåra samtal och att effektivt leda dig själv och andra i föränd-
ring. Syftet är att utveckla dig till en effektivare ledare och därigenom främja din och
företaget/organisationens fortsatta utveckling.

Fokus på individen
Utbildningen fokuserar på dig och din utveckling. Sammankomsterna ger dig fördjupade
teoretiska kunskaper i kombination med praktiska övningar där du får personlig feedback. 

Unikt nätverk
Vi rekommenderar att en till tre medarbetare deltar från varje företag/organisation. Detta
för att skapa en unik konstellation av företag/organisationer som främjar erfarenhets-
utbyte och möjligheter att knyta värdefulla kontakter för framtiden. I varje program del-
tar femton personer. För att stimulera nätverkets fortskridande arrangerar Kunskaps-
byrån nätverksträffar två gånger årligen för samtliga som genomgått utbildningspro-
grammen.

Fem veckor, tre huvudämnen
Kompassen steg II är en seminarieserie förlagd under fem veckor med en heldagsutbild-
ning per vecka. Varje sammankomst är en blandning mellan teoretiska och praktiska
moment. Ämnesområdena är:

✶ Retorik – 2 dagar
Träna dig till att bli den gode talaren och den kritiske lyssnaren. Utveckla din förmåga
att tala inför grupp, få insikter om dina egna styrkor och svagheter.

✶ Kommunikation, samverkan och goda möten – 2 dagar
Lär dig att bättre hantera konflikter, förstå dess uppkomst och konsekvenser. Utveckla
din förmåga att proffesionellt hantera svåra samtal, genom praktisk träning.

✶ Att hantera förändring – 1 dag
Lär dig att vägleda dig själv och dina medarbetare på ett effektivt och fruktbart sätt i
en snabbt föränderlig värld. Inhämta verktyg för att bättre hantera förändringar.
Seminariet hålls på engelska.

Pris och anmälan
Kompassen steg II kostar 29 000 kr exkl moms. Priset inkluderar en helårsprenumeration
på en tidskrift om ledarskap och personlig utveckling samt aktuell kurslitteratur. Samt-
liga sammankomster hålls på Scandic Hotell, Slussen. För anmälan och/eller ytterligare
information kontakta Kunskapsbyrån, Högbergsg 33, 116 20 Stockholm, tel 08-462 00 82,
fax 08-462 00 53, mail info@kunskapsbyran.com. 

Vi förbehåller oss rätten att senarelägga kursstart om antalet deltagare understiger tolv personer.
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Bli en effektivare ledare
Kompassen steg II är ett fördjupat utbildningsprogram 

i kommunikation och ledarskap för dig som är 

eller står inför utmaningen att bli ledare.



RUNE NORDSTRÖM 1 och 8 mars, kl 09.00 – 16.30

Rune Nordström är grundare av Kom Loss Kommunikation. Han
har lång erfarenhet av retorikutbildningar och säljträning under
tidigare anställningar och på konsultbasis. Hans kurser lägger
tyngdpunkten på praktisk retorik med träning framför video-
kamera och individuell återkoppling.

Programinnehåll
✶ Träning att bli den gode talaren och kritiske lyssnaren
✶ Utveckla din förmåga att tala inför folksamlingar
✶ Självinsikt om dina styrkor och svagheter
✶ Taluppbyggnad och struktur
✶ Retoriska grepp
✶ Övertygande tal
✶ Kroppsspråkets och röstens betydelse
✶ Individuella talövningar med videoinspelning och analys

JAGDISH PARIKH 27 mars, kl 09.00 – 16.30

Dr Jagdish Parikh är indisk affärsman, forskare vid Harvard och
frekvent föreläsare vid IMD, INSEAD, IFL och London Business
School. Han är författare till boken; "Bli din egen ledare" (Manag-
ing Yourself – Management by detached Involvement) och med-
författare till böckerna; "Intuition: The New Frontier of Manage-
ment" och "Beyond Leadership: Balancing Economics, Ethics and
Ecology".

Programinnehåll
✶ Vad är förändring
✶ Samhällelig-/organisatorisk-/individuell förändring
✶ Förändring av koncept/värderingar/metoder
✶ Att förändras för att hantera förändring
✶ Från att reagera till att agera
✶ Skapa balans mellan inre och yttre förändringar

(Föreläsningen hålls på engelska)

” Retorik”

” Att hantera
förändring”

ANNA GILBE 15 och 22 mars, kl 09.00 – 16.30

Anna Gilbe är beteendevetare och leg sjukgymnast. Sedan 1988 arbe-
tar hon som extern konsult med bland annat samarbets- och verksam-
hetsutveckling. Konstruktiv dialog och tydlig kommunikation män-
niskor emellan är grundläggande för all verksamhet. Detta glöms ofta
bort i vardagens stressade arbetssituationer. Förutom grundkunskap
om konflikter och konflikthantering, får du enkla redskap med vars
hjälp du kan minska vardagens störningar.

Programinnehåll
✶ Konfliktsyn eller harmonisyn
✶ Konfliktutvecklingens faser 
✶ Konflikthantering
✶ Redskap för goda möten
✶ Självinsikt och personligt ansvar
✶ Stressens inverkan 
✶ Stressreducering
✶ Mental samling och förberedelse

” Kommunikation, 
samverkan och 
goda möten”

P R O G R A M  K O M PA S S E N  S T E G  I I


