Effektivt beslutsfattande

1 dag

För dig som vill ta snabba och välgrundade beslut

➜➜ Lär dig ta väl underbyggda beslut
➜➜ Öka kunskaperna om beslutsstilar och eget beslutsfattande
➜➜ Praktiska verktyg för en effektiv beslutsprocess

Oavsett vilken roll du har så fattar du varje dag ett antal beslut. Vissa är
enkla och rutinartade, andra mer komplexa med större konsekvenser.
Många beslut behöver fattas under osäkerhet och tidspress och ändå bör de
bli så rätt och bra som möjligt.
Företagsuniversitetets kurs "Effektivt beslutsfattande" ger dig ökade
kunskaper om hur vi fungerar i olika beslutssituationer - som individer eller
i grupp. Du lär dig att värdera alternativ för att kunna ta välgrundade och
säkra beslut, du får analysera din egen beslutsstil och lär dig att coacha
andra till rätt beslut samt att effektivisera beslutsprocessen.
Kursen ger dig också flera konkreta verktyg för att visualisera
frågeställningar som du eller din grupp ställs inför.
Välkommen till en praktisk kurs som ger dig verktyg och metoder för
att bli en effektivare beslutsfattare!
Nästa kursstart är den 21 november 2019 i Stockholm. Du kan boka dig
på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se eller ringa 08-600 62 00.

Boka direkt:
foretagsuniversitetet.se/2027

Effektivt beslutsfattande
– bättre och snabbare beslut
FAKTA

PROGRAM
09.45 Vi bjuder på morgonkaffe
10.00 Fatta beslut under osäkerhet
• utanför komfortzonen, vad
händer?
• mod att fatta beslut
• så reagerar hjärnan
• så hanterar du vanliga beslutshinder
• att förhålla sig till osäkerhet
• vikten av att veta vad man står för
Beslutsstilar
• analys av din egen beslutsstil
• vilken stil passar bäst när?
• statiskt och dynamiskt tänkande
• använda intuition, känsla eller
fakta
• att styra sig själv

13.30 Effektiva beslutsmöten
• underlag och förberedelser
• genomföra och följa upp beslut
• fallgropar vid möten
• risken med grupptänkande
• verktyg och metoder för att visualisera och värdera alternativ
Hinder, fallgropar och situationer
• de vanligaste beslutsfällorna
• att meddela obekväma beslut
• etik och moral
• metod för att coacha fram ett
beslut
17.00 Kursen avslutas

12.30 Lunch

Deltagare
Kursen vänder sig till chefer och andra
som vill lära sig metoder för att bli mer
effektiva i sitt beslutsfattande.

Mål
Målet är att ge kunskaper som behövs
för att
➜➜ fatta väl underbyggda beslut och
effektivisera beslutsprocessen
➜➜ få insikt om din egen beslutsstil och
hur du kan anpassa den efter situation
➜➜ förbereda och leda effektiva beslutsmöten
➜➜ visualisera beslut och värdera alternativ
➜➜ coacha fram beslut hos andra
➜➜ meddela obekväma beslut.

Kursledare
Bengt Kallenberg

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00
eller skicka e-post till bokning@
foretagsuniversitetet.se. För
information och kursrådgivning ring
08-600 62 00 eller skicka e-post till
kurs@foretagsuniversitetet.se.

DATUM

Ort
Stockholm

21 november 2019

Kursavgift
6 900

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan
bokas till specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på Quality
Hotel Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.se
Tid, 10.00-17.00.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

