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 "Handbook i Coaching:  Entrepreneurship for Everyone  –  New 

Ways of Coaching"  har utvecklats inom projekt EFE utifrån  de 

utmaningar som en stor undersökning hittade för entreprenörer "The 

First Five Years Enemies",  "det är en sammanfattning det 

inlärningsmaterial som utvecklades under EFE projektets första faser. 

 Med hjälp av  coachning motiverar chefer sina medarbetare 

genom att tillhandahålla verktyg och resurser för tillväxt. Coaching 

är en bra ledarstil för att förbättra medarbetarnas engagemang 

eftersom chefernas då hjälper teammedlemmarna att utveckla sina 

styrkor och förbättra sina prestationer. Coaching är inte gemensam 

process som passar alla, och det är därför chefer måste skräddarsy 

fokus för den person de interagerar med. Att ha en genuin förståelse 

för de individer som utgör deras team och vad de behöver arbeta 

med kommer att göra det möjligt för chefer att mer effektivt planera 

och genomföra projekt. Dessutom fann konsultföretaget Gallup 

(2017) att människor som använder sina styrkor varje dag är sex 

gånger mer engagerade. 

 Denna ”train-the-trainer”-produktion är avsedd för chefer, 

ledare, beslutsfattare och HR-chefer och kommer att distribueras 

ytterligare mellan dem i syfte att informera ett brett antal 

bakgrund

målgruppsrepresentanter om det som projeket EFE har skapat 

 Handboken innehåller endast kortfattad information och "till 

saken" och blir ett mycket användbart verktyg, som visar om 

fördelarna med EFE. Således kommer denna coachinghandbok att 

ge chefer ett extra professionellt stöd genom att både ge dem en 

struktur och utrusta dem med lämpligt utbildnings- och 

inlärningsmaterial. Den introducerar dem till begreppet blandat 

lärande, liksom mervärdet av utbyte av idéer, god praxis och 

erfarenhet av att hantera utmanande situationer i sin 

förvaltningspraxis.
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Utbildningsmodul 1: 
Samband

I. INLÄRNINGSMODUL (LÄNK)

En kritisk färdighet i affärsvärlden, Ansluta med andra definieras som en känsla 
av att vara öppen och tillgänglig för andra människor; det är också förknippat 
med empati  och medkänsla.

Beskrivning

Förmåga att uppskatta en annan person, att bygga förtroende och 
relationer och att arbeta i ett team;
Visa empati, intresse för samtalspartnern och vänlighet.

Kompetenser

Utveckla förmågan att skapa en positiv atmosfär, empati och lagarbete 
färdigheter;
Förbättra artighet och vänlighet mot andra, självförtroende och 
självmedvetenhet.

Mål

Att lära sig att kommunicera effektivt och hur man visar intresse för 
samtalspartnern.

Resultat
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Brist på medarbetares engagemang i företagets liv, professionell utbrändhet 
och stagnation av företaget.

2. Effekter och risker med denna fiende

Även om det finns kurser som utbildar människor i kommunikationsförmåga och 
lagarbete, finns det fortfarande mycket att göra på detta område. 

3. Verklig situation i landet

Hur man hanterar det

Det finns lösningar på problem som kommunikationsproblem, oförmåga att 
arbeta i ett team, låg självmedvetenhet eller låg självkänsla.

Slutsatser

Att få kontakt med andra är en avgörande kompetens i näringslivet. 
Företagare bör övervinna hindren i samband med denna kompetens eftersom 
det kan få negativa konsekvenser för företagen att inte kunna få kontakt med 
andra. 

1. Huvudsakliga källor till denna fiende

Oförmåga att
arbeta i ett team;

Problem med
kommunikationen.

Brist på självmedvetenhet
och självförtroende;

Jacobson, S. (2017). Connecting With People – What It Is and Isn’t,And What You Might Find It 
Hard. https://www.harleytherapy.co.uk/counselling/connecting-with-people.htm 

Owsley, D. (2018). The Art of Connecting. 
https://www.relavate.org/counseling-help/2018/12/10/the-art-of-connecting-with-others

Patel, D. (2017). 10 Ways to Connect with Absolutely Anyone You Meet. 
https://www.entrepreneur.com/article/292328 

Referenser
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

"SLÄPP ALLT OCH TÄNK!"  är ett "ice-breaker" spel som använder 
story-telling för att bygga kommunikation och uppmuntra 
teammedlemmar att få kontakt med varandra och lyssna. 

VERKTYGETS MÅL: Att uppmuntra teammedlemmar att känna sig 
bekväma med att kommunicera med varandra och arbeta som en 
grupp, underlätta projektavslutning och bilda en "teamanslutning" där 
teammedlemmarna utvecklar empati och mottaglighet.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Koppla samman varandras 
tankar för att beskriva en bild, teammedlemmar måste kommunicera 
och uttrycka tankar och känslor.

RESURSER & MATERIAL:
- En frivillig "domare" för att visa bilden och avslöja sin historia vid spelets 
avslutning;
- Stolar för teammedlemmarna att sitta på, papper och skriva redskap 
att använda för att skriva meningar på, tre slumpmässiga bilder tagna ur 
sitt sammanhang från något större som ska projiceras på skärmen, en 
projektorskärm för bilderna som ska 
visas på.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 10 
min – visar bilden och skriver ner de 
första tankarna om det; 20 min – läser 
högt idéerna och bestämmer 
meningsordningen; 5 min – läser högt 
berättelsen resulterade således.
 
VAD DU KAN LÄRA DIG: Hur man 
arbetar i en grupp och hur man 
inkluderar alla teammedlemmar. 
Målet är att leverera en produkt som 
alla har bidragit med.

1. Släpp allt och tänk! - jag har inte tid med det här
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1. Teambuilding i ett nafs (länk)

"Team Building in a Pinch" är ett interaktivt spel vars poäng är att 
underlätta förtrogenhet med varandras arbetsplatsfärdigheter och 
talanger.  

VERKTYGETS MÅL: Att skapa närmare kontakter med lagkamrater i 
arbetsatmosfären genom att uppmuntra teammedlemmar att bekanta 
sig med varandras talanger och att kommunicera för att slutföra ett 
spontant projekt, eftertänksamt lyssna på teammedlemmar och deras 
erfarenheter och teambuilding på ett lättsamt sätt genom att 
introducera teammedlemmar till varandra.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Att ge intellektuell stimulans 
och ett behov av kommunikation är möjligt genom att försiktigt bygga 
grunden för teambuilding.

RESURSER & MATERIAL: Några pappersark, en penna och olika tillbehör 
eller personliga föremål.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 5 min – beskrivning av projektets mål; 
10 min – bidrar med ett slumpmässigt föremål från vad deltagarna har till 
hands (kläder, smycken, kontorsmaterial etc.); 10 min – att sätta ihop 
projektet utan en teamledare (bara alla som arbetar tillsammans, 
föreslår och försöker); 5 min – kör en provkörning och beslutar om 
projektet var en framgång; 10 min - returnera föremålen till 
medarbetarna:  varje deltagare tar ett objekt som inte är deras och 
deklarerar vems objekt det är och vad de kommer ihåg om varför 
denna punkt är viktig.

VAD MAN SKA LÄRA SIG: Utan en utsedd ledare eller trycket från en 
tidsgräns är målet med spelet att uppmuntra lagmedlemmar att 
kommunicera, inrätta ett forum för dem att lära sig varandras styrkor 
och svagheter i att göra ett projekt och ta reda på hur man 
kompenserar för dessa styrkor och svagheter. 
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I . INLÄRNINGSMODUL (LÄNK)

Kompetenser

Mål

Resultat

Utbildningsmodul 2: 
Kommunikation

I. INLÄRNINGSMODUL (LÄNK)

Denna modul undersöker kommunikationsstrategier för entreprenörer för att 
hjälpa till att uppnå framgång.

Förmåga att förstå vikten av interpersonell kommunikation, att använda 
alla former av kommunikation, att använda interpersonell kommunikation 
med kunder och anställda och att använda personlig kommunikation 
effektivt för att förklara mål och uppgifter.

Att förbättra sina kommunikations förmåga för att uppnå mål;
Att veta hur man använder kommunikation för att förbättra affärer och 
komma igång med arbetskommunikation och känna till fördelarna med 
olika former av kommunikation.

Att kunna bygga en arbetsatmosfär som uppmuntrar öppen 
kommunikation, att kommunicera mål och mål till teammedlemmar och 
att kommunicera med högre ledning för att vidarebefordra mål till team;
Upprätthålla kunskapen om varför kommunikation påverkar aktiviteter.
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2. Effekter och risker med denna fiende

3. Verklig situation i landet

Hur man hanterar det

Slutsatser

1. Huvudsakliga källor till denna fiende

Referenser

Även om det finns kurser som utbildar människor i 
kommunikationsförmåga, finns det fortfarande mycket att göra på detta 
område. 

Det finns lösningar på problem som kommunikationsproblem och en av 
dem deltar i kurser i kommunikation.

För att lyckas med sina initiativ måste entreprenörer ta itu med och 
implementera starka kommunikationsfärdigheter på arbetsplatsen för att 
säkerställa effektiva och starka relationer mellan sig själva, medanställda 
och kunder.

Att övertala som ett sätt att förändra och påverka hur stora delar av 
samhället lever och fungerar.

Importance of Good Communication at the Workplace. (n.d.) In Corp. 
https://www.incorp.asia/blog/hr/importance-of-good-communication-at-workplace/

Nine Ways to Show Your Customers Just How Much You Appreciate Them. (2019). Forbes Coaches Council. 
www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/03.07/nine-ways-to-show-your-customers-just-how-much-y

ou-appreciate-them/
Willkomm, Anna C. (2018). Five Types of Communication. Goodwin College Drexel University of Professional Studies.

God kommunikationsförmåga har en positiv inverkan på interpersonell 
kommunikation. 
Dålig kommunikationsförmåga påverkar arbetsgivaren – 
medarbetarrelationen.
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

"BLOGGA FÖR FRAMGÅNG" är inte en riktig blogg, utan snarare en 
demo om att skriva några små kommunikativa utdrag som ska 
användas tillsammans med visuella medvetenhetsmaterial.

VERKTYGETS MÅL: Underlätta en fast känsla av kontakt med 
allmänheten och partner genom daglig, transparent kommunikation.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Leverera kommunikation av 
entreprenörsmål och prestationer i smältbara mängder som tittarna är 
mer benägna att komma ihåg.

RESURSER & MATERIAL:
- En dator med en lagringsenhet för säkerhetskopiering som kan 
användas för att behålla kopior av alla inlägg och bilder.
- Specifika sociala medieplattformar för att dela informationen med 
tittarna.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 1 h för veckoplanering i form av ett 
möte mellan författaren, experten på visuell medvetenhet och 
ledningen / entreprenören; 30 min för daglig planering för att se på vilka 
plattformar som ska publiceras, vad som ska skrivas i enlighet med 
materialet för visuell medvetenhet och vad man ska lägga till inlägg; 30 
min för daglig granskning av skriftligt kommunikations- och visuellt 
material som publicerats från föregående dag; 15 min för att reflektera i 
en veckovis logg slutförd verksamhet och uppgifter som utarbetats och 
skickats till lednings-/entreprenörspersonal.

VAD DU KAN LÄRA DIG: Hur man visar entreprenöriella uppgifter och 
förklarar effekten av dessa uppgifter genom daglig kommunikation.

1. Blogga för framgång (länk)
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2. Visuell medvetenhet (länk)

"VISUELL MEDVETENHET" handlar om hur man använder en kamera som 
entreprenör.

VERKTYGETS MÅL: Att ge en inblick i entreprenörers och deras 
kontorsarbete genom att använda daglig kommunikation och sociala 
medieplattformar.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Att offentliggöra en 
entreprenörs arbete gör det möjligt för allmänheten att djupare förstå 
vad en entreprenör gör för samhällets bästa.

RESURSER & MATERIAL: En person (inte nödvändigtvis en utbildad 
fotograf eller en "guru"), en kamera och en webbplattform;

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 1 h för veckoplanering i form av ett 
möte mellan författaren, experten på visuell medvetenhet och 
ledningen / entreprenören; 30 min för daglig planering för att se på vilka 
plattformar som ska publiceras, vad som ska skrivas i enlighet med 
materialet för visuell medvetenhet och vad man ska lägga till inlägg; 30 
min för daglig granskning av skriftligt kommunikations- och visuellt 
material som publicerats från föregående dag; 15 min för att reflektera i 
en veckovis logg slutförd verksamhet och uppgifter som utarbetats och 
skickats till lednings-/entreprenörspersonal.

VAD MAN KAN LÄRA SIG: De pedagogiska fördelarna med detta 
verktyg kan uppnås på tre nivåer: företagsomfattande (inom företaget 
och på lokal nivå), landsomfattande (andra entreprenörer inom samma 
eller liknande områden, liksom intresserade individer som stöder 
karaktären hos entreprenörens specifika uppdrag), över hela världen 
(andra entreprenörer inom samma eller liknande områden,  samt 
intresserade individer som stöder karaktären av entreprenörens särskilda 
uppdrag, förutom att verksamheten är större, och gör det möjligt för 
entreprenören att utveckla verksamheten själv, liksom sina egna 
färdigheter). 
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Utbildningsmodul 3: 
Förändring

Att kunna anpassa sig till marknaden och kunna fortsätta vara en relevant 

entreprenör måste förstå ledningsförändring.

Utvärdera påverkan, coacha för förändring, utforma interna 

kommunikationsstrategier, underlätta förändringsprocesser, hantera 

projekt, planera och tänka strategiskt.

Bedöma affärssammanhang och företagets prioriteringar effektivt när 

man initierar förändringsstrategier, kunna justera förändringsstrategier 

under genomförandet för att effektivt hantera oförutsedda situationer, 

upprätta effektiv kommunikation med intressenter, lära sig olika metoder 

för att planera förändringar av olika karaktär och identifiera risksituationer 

innan förändringar genomförs och även under förändringsprocessen.

Förstå och tillämpa strategier för förändringshantering.

13

Kompetenser

Mål

Resultat

I. INLÄRNINGSMODUL (LÄNK)

Beskrivning



Även om det finns kurser som utbildar människor i förändringshantering 
finns det fortfarande mycket att göra på detta område.

Det finns lösningar för att ändra ledningsfrågor: budgetering och 
nätverkande, förbättrad kommunikation och kunskap samt arbete 
hemifrån.

Förändring är nödvändig för att ett företag ska växa, vilket ber om 
effektiva kommunikationsfärdigheter och för kunskap för att utforma 
förändringsmetoder.

Baddache, F. (2018). 5 societal changes that will shake up business.
http://parisinnovationreview.com/articles-en/5-societal-changes-that-will-shake-up-business

Boston Consulting Group. (2020). Apply the Science of Organizational Change. 
https://www.bcg.com/featured-insights/winning-the-20s/science-of-change

Zhexembayeva, Nadya. (2020). 3 Things You're Getting Wrong About Organizational Change. 
https://hbr.org/2020/06/3-things-youre-getting-wrong-about-organizational-change 

Budget-/resursbegränsningar, förändringsbeständig organisationskultur 
och brist på prioritering.

Ekonomisk
miljö.

Sociokulturella
förändringar.

Tekniska
framsteg.

Interna
processer;
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Slutsatser
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

"PERSONLIGA SWOT-ANALYSER" gör det möjligt för företagare att få en 

överblick över sina styrkor och möjligheter samt svagheter och hot. En 

SWOT-analys är ett sätt för entreprenörer att förbereda sig för förändring 

men också under omständigheter när de känner att de är mitt i en 

omvandling. 

VERKTYGETS MÅL: Att hjälpa till att bryta ner svagheter, hot, möjligheter 

och styrkor som kan hjälpa en attprioritera åtgärder; hjälpa till att 

utvärdera kontrollnivån, vad man kan agera på och vad man behöver 

acceptera; och tydligt ange vad man uppfattar som hot och styrkor.

1. Personlig SWOT-analys (länk)
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KOPPLING AV VERKTYGET TILL "FIENDEN": Det bästa verktyget som 

entreprenörer kan lära sig för att hantera förändringarna i sin 

verksamhet är den kunskap som behövs för att kommunicera 

förändringarnatydligt till de inblandade parterna, för att utvärdera 

komplexa situationer och för att få intressenternas godkännande att 

initiera förändringsprocesser utan att negativt påverka ledarskapet i 

verksamheten.

RESURSER & MATERIAL: En penna, flera post-its och ett pappersark.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 2 min - rita en kvadrat med fyra olika 

rubriker, tillräckligt stor för att tillåta skrivning inuti; 30-60 min - skriva ner, 

på varje ruta, styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten i 

verksamheten.

VAD MAN SKA LÄRA SIG: Hur man får en översikt över möjligheter och 

hot som gör det möjligt att prioritera åtgärder och hjälpa till att navigera 

vad man kan ändra och vad man bara behöver acceptera; hur man 

identifierar sina egna styrkor och därmed tillåter att generera mer 

positiva tankar och komma ihågde övergångar och utmaningar som 

framgångsrikt navigerats i det förflutna; och hur man identifierar sina 

svagheter,  som kan hjälpa till att identifiera de färdigheter som ska 

läggas till i teamet, när du ska växa som ett team eller var du ska be om 

hjälp.
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Utbildningsmodul 4:
Stress

Upplevd stress, en psykologisk reaktion på okontrollerbarheten och 
oförutsägbarheten hos liv och arbetstryck, kan störa den övergripande lyckan, 
beslutsfattandet och kritiska kompetenser relaterade till innovation, faktorer 
som påverkar både entreprenörsresan och livet.

Anpassa arbetstakten till separata personliga och professionella miljöer 
och prioritera affärsmål och mål på rätt sätt.
Skapa rutiner (t.ex. upprätthålla hälsosam mat och sömnvanor);
Utveckla strategisk planering med realistiska prognoser och tidsfrister och 
hitta sätt att delegera icke-väsentliga uppgifter till anställda.

Bestämma ens stressutlösare;
Genomföra strategiska planeringsmetoder med en realistisk målsättning 
och stresshanteringsstrategier inom och utanför verksamheten.
Att lära sig att identifiera de uppgifter och arbetstillfällen för vilka en 
entreprenör inte är oumbärlig och delegera dem.

Balansera professionellt och personligt liv genom att tänka på kreativa 
strategier för att lindra stressutlösare i olika miljöer;
Att ha bättre sömnmönster och en övergripande fysisk hälsa.

17

Kompetenser

Mål

Resultat

I. INLÄRNINGSMODUL (LÄNK)

Beskrivning



Negativa effekter på affärsresultat, psykiska och fysiska hälsoproblem.

Även om det finns kurser som utbildar människor i stresshantering finns det 
fortfarande mycket att göra på detta område.

Det finns lösningar på problem som stresshantering: att bestämma 
stressintensitet, veta det bästa sättet att hantera specifika fall av 
entreprenörsstress och erkänna stressymptom.

Stresshantering är viktigt för att bevara entreprenörernas hälsa och för 
deras företags resultat.

Roll tvetydighet; Överbelastning av rollen.Rollkonflikt;

Arshi, T., Kamal, Q., Burns, P., Tewari, V. & Rao, V. (2020). Examining Perceived Entrepreneurial Stress: A Causal Interpretation through Cross-Lagged Panel Study. 
https://www.researchgate.net/publication/347901088_Examining_Perceived_Entrepreneurial_Stress_A_Causal_Interpretation_through_Cross-Lagged_Panel_Study  

Shukla, A. (2018). What is Entrepreneur Stress – Factors, Sources, and Effects. 
https://www.paggu.com/entrepreneurship/what-is-entrepreneur-stress-factors-sources-and-effects/ 

Sweeney, D. (2020). How Can Entrepreneurs Take Care of Their Mental Health During the Coronavirus? 
https://www.score.org/blog/how-can-entrepreneurs-take-care-their-mental-health-during-coronavirus
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

Detta verktyg handlar om att identifiera stresssignaler (vad utlöser 
stressannons hur man reagerar på stress) och träna andning och medi-
tation.

VERKTYGETS MÅL: Identifiera och hantera tecken på stress och öva 
meditation och långsam andning som hjälper kroppen att slappna av.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Stress påverkar 
verksamheten negativt vilket resulterar i dåligt ledarskap, dålig 
övergripande mental och fysisk hälsa, kontraproduktiva beteenden på 
arbetsplatsen, oförmåga att hantera komplexa uppgifter och oförmåga 
att fatta bra beslut.

RESURSER & MATERIAL:
- Ett pappersark och en penna eller en inspelare.
- En avkopplande miljö.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 20 min - för att identifiera stresssignaler 
(försöker komma ihåg en situation när man upplevde stress, vad som 
gjorde situationen så stressig, hur man kände, hur ens kropp reagerade, 
försökte identifiera fysiska signaler, för att komma ihåg hur man tänkte 
på det och vilken stress som gjorde med den personen); 5-30 min - för att 
utöva andning och meditation.

VAD MAN SKALÄRA SIG: Självmedvetenhet är en avgörande färdighet 
för att kunna hantera stressiga situationer, och dessa olika övningar kan 
hjälpa till att få insikt i hur man reagerar på stress och hantera stress.

1. Andnings- och meditationsövning (länk)
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Utbildningsmodul 4:
Stress



2. Krets av vardagsliv (länk)

"VARDAGENS CIRKEL" HJÄLPER en att sätta realistiska förväntningar på 
sig själv för att lindra den potentiella stress som kan uppstå när ens 
förväntningar inte överensstämmer med verkligheten.

VERKTYGETS MÅL:  Definiera mål för sin entreprenörsresa, sätta en struktur 
för en normal dag och försöka identifiera vad man vill ändra och sätta 
realistiska förväntningar på sig själv.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN":  Stressen som entreprenörer 
genererar i sitt arbete kommer att påverka andra sfärer i sina liv, så att 
kunna hantera stress kommer att förbättra deras övergripande 
välbefinnande.

RESURSER & MATERIAL: Ett pappersark och en penna.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 15 min – friflödesskrivning (tänkande 
och formulerande mål); 30 min – skriva ner mål och möjliga hinder för sin 
entreprenörsresa; 30 min – sätta realistiska förväntningar; 30 min – ändra 
kretsen i vardagen.

VAD MAN SKALÄRA SIG: Den här övningen kan hjälpa till att få en 
översikt över vad man faktiskt spenderar tid på.
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Utbildningsmodul 5: 
Prioritering

Med prioritering avses att bedöma en grupp av poster och rangordna dem 
efter betydelse eller brådska och att kunna delegera och agera på vad som 
behöver göras.

Bidra till att uppgifterna lyckas.
Att ha god planeringsförmåga;
Att effektivt sammanföra en grupp människors samordnade åtgärder på 
ett tids- och kostnadseffektivt sätt, liksom skillnaden mellan vad som är 
"viktigt" och vad som är "brådskande";
Hantera tid;
Lita på sina medarbetare;
Använda tillgängliga medel och resurser optimalt.

Förbättra chefskompetensen och produktiviteten.
Att veta vilket steg som följer av dess betydelse;
Att lära sig att hantera information, att minska komplexiteten i aktiviteter, 
processer, uppgifter etc., och att sätta tydliga mål.

Att vara mer kommunikativ med sina medarbetare;
Att ha en högre nivå av arbetstillfredsställelse;
Förbättrad produktivitet, företagets totala effektivitet och resultaten av 
arbetet;
Bättre tidsanvändning;
Minska stress;
Att ta bättre hand om sin företagshälsa.
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Även om det finns kurser som utbildar människor i ledningen (och, implicit, 
i prioritering), finns det fortfarande mycket att göra på detta område. 

Det finns lösningar för ineffektiv prioritering: att lära sig genom att göra, lära sig 
att prioritera och använda Stephen Coveys Time Matrix.

Att veta hur man prioriterar är nära relaterat till kreativitet, delegering, 
fastställande, övervakning och uppnående av mål och mål samt 
tidshantering.

Bhasin, H. (2019). Prioritisation: Meaning, Planning, Importance, Cons, and Examples. 
https://www.marketing91.com/prioritization/ 

Greene, Jessica. (2019). How to Prioritise when Everything Feels Important. 
https://zapier.com/blog/how-to-prioritize/ 

Malhotra, D. (2019). Why Prioritising Tasks Can Lead to 
Successhttps://betterthisworld.com/self-improvement/why-prioritizing-tasks-can-lead-to-success/

Det finns både fördelar (på jobbet och för entreprenörens hälsa) och risker 
på jobbet.

Klassificera
uppgifter.

Planering av
aktiviteter.

Sätter
upp mål.

Delegera
uppgifter.
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

"IMPACT VS EFFORT" handlar om att balansera effekter och insatser.

VERKTYGETS MÅL: Att lära sig att ge varje uppgift rätt betydelse.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Att veta hur man prioriterar 
går hand i hand med tidshantering.

RESURSER & MATERIAL: En träningsmall och en penna/penna.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 15-25 min – nedskrivning av alla 
dagliga aktiviteter och uppgifter, tillsammans med motsvarande 
effekter och insatser; 10 min – gruppering av aktiviteter och uppgifter 
beroende på påverkans- och ansträngningsnivå med hjälp av tabellen 
nedan.

VAD MAN SKALÄRA SIG : Hur man skiljer mellan vikten och brådskan i de 
uppgifter som man utför i sitt dagliga liv, så att man kan organisera dem 
på ett mer effektivt och optimalt sätt för utvecklingen av både sitt 
personliga och arbetsliv.

1. Effekt vs ansträngning (länk)

HÖG PÅVERKAN

LÅG PÅVERKAN

LÅG
ANSTRÄNGNING

HÖG
ANSTRÄNGNING
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Utbildningsmodul 5: 
Prioritering



2. Ät grodan!  - jag har inte tid med det här

"ÄT DEN GRODAN! " är en uppfinning som bygger på att inte förhala de 
svåraste eller tråkigaste uppgifterna.

VERKTYGETS MÅL: Undvika förhalning av viktiga uppgifter, förbättra 
produktiviteten, lära sig de mest effektiva sätten att uppnå uppgifter, 
prioritera varje uppgift på lämpligt sätt och fastställa tydliga mål.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN":  Att veta hur man prioriterar 
uppgifterna har en direkt inverkan på den goda utvecklingen av ens 
verksamhet.

RESURSER & MATERIAL: Ett suddgummi, en penna och ett pappersark.

GENOMFÖRANDE AV VERKTYGET:  4 min  –  datt uppnå ett tydligt mål 
attuppnå; 3  min – fastställa en tidsfrist för slutförande; 4  min – lista de 
steg som ska vidtas; 4 min – rangordna stegen i prioritetsordning och 
korrelation; 4 min – Gå vidare.

VAD MAN SKALÄRA SIG: Att ta hänsyn till vad som är nödvändigt för att 
avsluta en viktig uppgift och veta vilka åtgärder som behöver utföras för 
att slutföra den på det mest effektiva sättet utan att skjuta upp det för 
alltid eftersom vi tycker att det är tråkigt.
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Utbildningsmodul 6: 
Delegation

Delegering är tilldelning av någon chef till en annan person (vanligtvis från en 
chef till en underordnad) för att utföra specifika aktiviteter, dvs. att kunna 
definiera en uppgift och låta personerna i ditt team ta fullt ansvar och förlita sig 
på dessa människors omdöme.

Att kunna skapa en stabil struktur som gör det möjligt för arbetstagare att 
utföra sina tilldelade uppgifter optimalt.
Bidra till att uppgifterna lyckas.
Att ha god tillsynsförmåga;
Att veta hur man motiverar andra, hur man löser konflikter, liksom 
arbetarna, omständigheterna för deras högre och lägre prestanda och 
deras tekniska och sociala färdigheter;
Lyssna aktivt;
Hantera interpersonella relationer;
Litar på medarbetarna.

Att lära sig att förutse och förbereda överföringen av uppgifter, att välja 
rätt personal för varje uppgift, att delegera ordentligt, att övervaka 
ordentligt och att lita på andra.

Förbättrad produktivitet, företagets övergripande effektivitet och 
arbetstagarnas kompetens.
Öka medarbetarnas motivation (genom att öka deras självkänsla) och 
känslan av engagemang (genom att tilldela dem ansvar).
Minska mättnad, belastning och stress på grund av uppgiftsackumulering;
Spara tid vid distribution av uppgifter.
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Även om det finns kurser som utbildar människor i ledningen (och, implicit, i 
delegering), finns det fortfarande mycket att göra på detta område. 

Det finns lösningar för ineffektiv 
prioritering: att följa med sina 
medarbetare / anställda / 
partners, lära sig genom att göra 
och lära sig att delegera.

Att veta hur man prioriterar är nära relaterat till kreativitet, delegering, 
fastställande, övervakning och uppnående av mål och mål samt tidshantering. 

Alhalabi, R. (2019). 7 Top Reasons to Delegate in your Workplace. https://www.potential.com/articles/7-top-reasons-delegate/  
Bhasin, H. (2018). The Importance of Delegation. 

https://www.marketing91.com/the-importance-of-delegation/#:~:text=To%20delegate%20is%20to%20assign%20responsibil
ity%20and%20authority,should%20be%20delegated%20to%20subordinates%20and%20not%20responsibility  

Loehr, A, D. (2018). Why It’s Important to Delegate and How to Do It.   
https://www.anneloehr.com/2018/05/03/why-its-important-to-delegate-and-how-to-do-it/ 

Det finns både fördelar (för entreprenörens hälsa och för arbetsmiljön) och risker 
(för entreprenörens psykiska och fysiska hälsa).

Felaktig
uppgiftshantering;

Brist på rätt
motivation;

Misstro.
Brist på
klarhet;
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

"25% EFFORT" är en teknik som består i att upprätta en lista över 
veckouppgifter där man bör bestämma vilka uppgifter som tar upp 25% 
av ens tid och vilka man kan delegera.

VERKTYGETS MÅL: Att uppnå högre produktivitet genom att delegera 
uppgifter och tidsoptimering genom att delegera uppgifter och 
identifiera uppgifter som kan delegeras.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Delegating gör det möjligt 
för entreprenörer att använda den tid som sparats för att utföra andra 
aktiviteter som är mer lämpade för deras position i företaget.

RESURSER & MATERIAL: En dator (vid behov), en träningsmall och en 
penna/penna.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 30 min – att göra en lista över uppgifter 
och tid det tar att utföra dem; 20 minuter – bestämma en uppsättning 
delegerbara uppgifter som representerar 25% av arbetstiden; 10 min - 
börja delegera dessa uppgifter.

VAD MAN SKALÄRA SIG: Att den 25% av tiden som frigörs från uppgifter 
kommer att användas för att upprätta strategier, ha mer fritid och 
personlig utveckling.

1. 25% ansträngning (länk)
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Delegation



2. Ett beslut som livräddare (länk)

Detta är en gruppdynamik där deltagarna måste komma överens om 

en viktig fråga som att välja 7 objekt från en lista med 22 som de skulle 

ta bort vid skeppsbrott.

VERKTYGETS MÅL: Att uppnå en inkluderande och konstruktiv debatt där 

alla har något att säga till om, att kunna lyssna på åsikterna hos alla 

"besättningsmedlemmar"och nå en överenskommelse som är 

samstämmig och som "besättningen" är  nöjd med.

KOPPLING AV VERKTYGET TILL " FIENDEN": En av degrundläggande 

pelarna i delegationen är förmågan att arbeta som ett team.

RESURSER & MATERIAL: En mall och en penna/penna. 

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 15 min – numrering, i prioritetsordning, 

de objekt som är viktigast för dem i kolumnen i aktivitetsmallen; 30 min – 

sammanslagning av allas åsikter och, från denna lista, de 7 objekt som 

slutligen kommer att tas till ön måste väljas, med hänsyn till alla åsikter.

VAD DU KAN LÄRA DIG : Att lära känna medarbetarna och veta hur man 

arbetar i ett team är de första stegen för att delegera uppgifter till rätt 

personer.
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Utbildningsmodul 7: 
Kreativitet

Att vara kreativ innebär två processer: tänkande och produktion.

Bedömning av effekterna.
Coaching för förändring;
Utforma interna kommunikationsstrategier;
Underlätta kreativa processer.
Hantera projekt.
Planering;
Tänker kreativt och strategiskt.

Upprätta frågor som utmanar gemensam kunskap, lära sig att skapa 
kopplingar mellan idéer, problem och frågor från icke-närstående 
områden, hur man konstruerar upplevelser och provocerar oortodoxa 
svar för att se vilka insikter som dyker upp och hur man granskar 
konkurrenters, kunders och leverantörers beteende för att identifiera nya 
sätt att göra saker;
Träffa människor med olika idéer och perspektiv effektivt.

Främja kreativitet i det dagliga livet genom att öka nyfikenheten (som är 
starkt kopplad till kreativitet).
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Det finns allvarliga risker för att vara kreativ (rädsla, funktionell fasthet, 
otillräckliga resurser, brist på autonomi, oklar riktning).

Även om det finns kurser som utbildar människor i ledningen (och implicit 
i att vara kreativa), finns det fortfarande mycket att göra på detta 
område. 

Det finns lösningar på brist på kreativitet: konkretitet, trovärdighet, känslor, 
enkelhet, berättande historier och oväntade.

För att ett företag ska växa är det nödvändigt att främja en kreativ miljö. 

Allt mer
komplexa problem;

Brist på differentiering, innovation,
möjligheter och alternativ.

Boyes, A. (2020). Harvard Business Review. 
https://hbr.org/2020/05/the-upside-of-perfectionism-creativity

Cherry, B. (2019). TruScribe. https://truscribe.com/business-creativity-barriers/ 
Siang, R. F. (2020). 14 Barriers to Ideation – and How to Overcome Them. 

www.interaction-design.org: 
https://www.interaction-design.org/literature/article/14-barriers-to-ideation-and-how-to-overcome-them
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

"DEBATT" är en övning som ger individer chansen att uppleva ökad 

kreativitet, genom debatt.

VERKTYGETS MÅL: att ge individer möjlighet att uppleva ökad kreativitet 

genom debatt, bidra till att bryta ner hinder för prestanda i framtiden 

och öva öppenhet för att höra och föreslå nya idéer.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Dialog gör det möjligt att 

känna till och förstå andra synpunkter, vilket möjliggör ökad kreativitet.

RESURSER & MATERIAL:  Något att skriva ned era idéer på papper, post-it 

alt. whiteboard och en penna.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 

5 min – Ge gruppen ett problem som måste lösas; 

5 min – Be gruppen att generera så många idéer som möjligt, 

uppmuntra dem att säga allt som kommer att tänka på och skriva ner 

alla idéer; 

10 min – uppmuntra debatt och diskussion om idéer som uppstod.

VAD MAN KAN LÄRA SIG: Att skapa nya idéer och främja en öppen 

dialog mellan kollegor som arbetar mot ett gemensamt mål bidrar till att 

utveckla kreativiteten.

1. Debatt (länk)
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Utbildningsmodul 7: 
Kreativitet



2. Rollstormning (länk)

"ROLE STORMING" rollspels aktivitet.

VERKTYGETS MÅL: Att komma med nya idéer i processen, uppmuntra 
individer att förlora sina hämningar genom att spela en annan karaktär, 
hjälpa till att utforska olika perspektiv och åsikter, öppna sitt sinne för 
olika synpunkter och stimulera deltagarnas kreativitet.

ANVÄNDANDET AV VERKTYGET "FIENDEN": Genom att anta en annan 
karaktär uppmuntras individer att utforska olika perspektiv och åsikter, 
vilket hjälper till att stimulera kreativitet och tänkande "utanför boxen".

RESURSER & MATERIAL: En lista över "förebilder", några pappersark och 
en penna. 

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 
5 min – be deltagarna att sätta sig in i sin karaktär och tänka som en av 
förebilderna samtidigt som de löser ett problem; 10 min – be deltagarna 
att komma med så många idéer som möjligt; 
10 min – diskutera varje persons inställning till problemet.

VAD LÄR MAN SIG: Lära känna varandras roller och ansvar tydligare, så 
att de kan arbeta tillsammans mer effektivt i framtiden.

32



Utbildningsmodul 8: 
Feedback

Feedback är användbar information om den ges utifrån ett konstruktivt sätt, ett 
sätt att få information om vad man kan förbättra vare sig det handlar om ens 
produkt, tjänst eller beteenden.  

Identifiera och hantera positiv och negativ feedback.
Inlärningsmekanism för att hantera negativ feedback;
Prioritera affärsmål och delmål på rätt sätt;
Skapa utrymme för kunder att ge feedback;
Använda tekniker som främjar feedback.

Skapa mekanismer för att omsätta den mottagna feedbacken i praktiken.
Bestämma de bästa sätten att hantera feedback;
Implementering av strategiska planeringsmetoder med en realistisk 
målinställning.
Systematisera affärsprocesser;
Förstå vilken typ av feedback som tas emot och när den ska användas 
och inte.

Att vara mer förberedd på hur man kan ta emot och ge konstruktiv 
feedback;
Kontrollera och förstå sina känslor;
Förbättra den tjänst och/eller produkt för vilken återkoppling mottogs.
Förstå vilka kunders feedback man ska lyssna på.
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Även om det finns kurser som utbildar människor, chefer och ledningen på 
företag hur man hanterar feedback finns det fortfarande mycket att göra 
på detta område. 

Det sätt att hantera och bli bättre på att ge och ta emot feedback: ställa 
frågor för att dekonstruera feedbacken, inse fördelarna med att få feedback, 
lyssna aktivt, begära tid att följa upp, säga "tack" och tänka innan du reagerar 
på vad någon säger till dig.

Att veta hur man förbättrar produkten och / eller tjänsten med tanke på 
den mottagna feedbacken är en mycket viktig del av ett företag, och en 
som inte borde ignoreras.

Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare. (2019). How to Handle Feedback in 
10 Steps. https://www.ausmed.com/cpd/articles/how-to-handle-feedback-in-10-steps 

Herrera, T. (2018). Why It’s So Hard to Hear Negative Feedback. 
https://www.nytimes.com/2018/03/26/smarter-living/why-its-so-hard-to-hear-negative-feedback.html  

Rankin, T. (2019). What to Do When a Client Leaves You Negative Feedback (5 Key Tips). 
https://torquemag.io/2019/10/handling-negative-feedback/ 

Det finns såklart risker med att hantera återkoppling, det är en känslig 
fråga och det krävs att man vet hur man kommunicerar feedback på ett 
bra sätt för att mottagaren ska ha möjlighet att ta emot den. 

Brist på flexibilitet; Negativ feedback.
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

"GE AND TA EMOT FEEDBACK" är en utbildningsaktivitet utvecklad för att 
lära ut hur man ger feedback som är specifik och diplomatisk och på 
grund av det produktiv.

VERKTYGETS MÅL: att bryta ned vad det är man vill säga när man ger 
feedback, minimerar människors försvarsställning och oro när man ger 
feedback.  

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Att kunna ge konstruktiv 
feedback som kan erkännas av mottagaren är ett viktigt verktyg för en 
entreprenör.

RESURSER & MATERIAL: En moderator som främjar diskussion om ämnet 
och förklarar feedback konceptet "sandwich", ett blädderblock, en 
markör, några pappersark och en penna.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET : 
10 min – be gruppen att reflektera över vad feedback är, varför är det 
viktigt att ge feedback, och under vilka omständigheter; 
5 min – förklara "sandwiching" tekniken; 
20 min – öva på att ge "sandwich" feedback bland deltagarna; 5 min - 
diskutera svaren på utmaningar som inte diskuteras.

VAD LÄRA MAN SIG :  Att ge konstruktiv, specifik och diplomatisk 
feedback, som gör det möjligt att ta emot och omsätta den i praktiken, 
vilket hjälper till att förbättra och/eller förhindra oönskade beteenden 
och utförandefel.

1. Ge och ta emot feedback (länk)
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2. Det varma stolen, inte heta stolen (länk)

"DEN VARMA STOLEN, INTE HETA STOLEN" är en rolig metod som är 
avsedd att lära team att ge och ta emot korrekt feedback, etablera 
öppen kommunikation och hjälpa till att undvika kritik.

VERKTYGETS MÅL: Undvika kritik, bygga upp teamets empati och 
uppmuntra öppen kommunikation och känslighet när man vänder sig till 
kollegor, hjälpa till att välkomna feedback och främja konstruktiv 
feedback.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": En empatisk miljö gör det 
möjligt för människor att ge feedback på ett positivt och konstruktivt sätt 
och vara öppna för att ta emot det och genomföra presenterade 
förslag.

RESURSER & MATERIAL: En whiteboard, en markör, några pappersark och 
en penna. 

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 
15 min – förklara åtgärdspunkterna; 
mindre än 60 minuter – skriva ner frågor och svar ur perspektivet "varma 
stolen".

VAD LÄR DU DIG: Positiv feedback hjälper till att konstruera bättre 
arbetsvanor och arbetsmiljöer, vilket återspeglar positivt i 
produktiviteten.

36



Utbildningsmodul 9: 
Självförtroende

Självförtroende är en viktig komponent för ens förmåga att utföra, ta kontroll 
och omdöme. 

Att vara tydlig och självdisciplinerad;
Att ha självkänsla;
Att känna sig själv;
Tänka positivt.

Att bli medveten om vikten av självförtroende för att kunna möta 
motgångar och hinder;
Utvärdera sitt självförtroende och jobba för att förbättra det;
Identifiera sina egna svagheter och arbeta med dem för att ständigt 
förbättras;
Att förstå hur man förbättrar sitt självförtroende och vilken effekt det har 
på ens entreprenöriella resa. 

Att förstå självdisciplinerad och självkontroll;
Att ändra sitt begränsande trossystem om sig själv och undvika 
självsabotage;
Att ha en effektiv interpersonell relation med sina teammedlemmar som 
hjälper entreprenörer att få en snabbare affärstillväxt;
Identifiera sina svagheter och arbeta med dem för att ständigt förbättra 
dom;
Att kunna motivera sig själv eftersom alla entreprenörer går igenom jobbiga 
perioder. 
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Även om det finns kurser som utbildar människor inom självutvecklande och 
därmed självförtroende finns det fortfarande mycket att göra på detta 
område.

Det finns lösningar för att öka självförtroendet: lärande (genom erfarenhet, 
undvika arrogans, vara självsäker, kunskap och färdigheter), planera och 
förbereda, tänka positivt.

Att förstå vilket  självförtroendet man har och komma ihåg önskan om konstant 
självförbättring är aktiviteter som bör vara närvarande hos dem som vill äga / 
starta ett företag. 

Building Confidence. (2021). https://www.skillsyouneed.com/ps/confidence.html  
Building Self-Confidence. (2020). 

https://www.mindtools.com/search?search_term=Building+Self-Confidence   
Global entrepreneurship monitor. (2019). 

https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-GEM-Espa%C3%B1a-2019_20.pdf

Bristen på självförtroende kan ge tydliga konsekvenser för din entreprenörsresa. 

Över- / Lågt
förtroende;

Kortsiktiga utmaningar
för självförtroendet.

Självkänsla;
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

"ANALYSERA SINA PRESTATIONER" är en övning som är avsedd för att 
man ska kunna analysera de resurser som man har för att sedan kunna 
se hur de påverkar tidigare prestation och/eller  "framgång".

VERKTYGETS MÅL: Att vara medveten om vilka resurser man lägger på 
varje situation och hur man går vidare genom att lära sig, vårda 
förtroende genom handling och praktik och arbeta med sin acceptans 
och självkännedom.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Brist på självförtroende kan 
kontrolleras genom att analysera vad man gjorde tidigare för att lyckas.

RESURSER & MATERIAL: Ett pappersark och en penna.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 
10 min – beskriv en prestation eller framgång från ditt förflutna; 
20 min – analysera och beskriva de resurser och färdigheter du har lärt 
dig för att uppnå detta; 
10 min – bestämma vilket engagemang som du gav för i denna 
prestation och de förbättringar du kunde ha gjort; 
10 min - analysera flera prestationer och försök att se den röda tråden i 
vad dina styrkor och svagheter ligger. 

KOM IHÅG: Självförtroende kommer med träning och är något som 
växer successivt så ge dig själv tid.

1. Analysera sina prestationer (länk)
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Självförtroende



2. GROW method (länk)

"GROW" är en välkänd coachingmetod som tillämpas inom många 
personliga och professionella områden.

VERKTYGETS MÅL: Att ta fram en handlingsplan, lära känna sig själv och 
identifiera alternativ och möjligheter samt anpassa alternativ beroende 
på kontext.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Att sätta och uppnå mål är 
en viktig del av att utveckla självförtroende.

RESURSER & MATERIAL: Papper och penna. 

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 
10 min – definiera mål och skriva dem på motsvarande kvadrat i mallen; 
10 min – reflektera över hur din verkligheten ser ut och den situation du 
för närvarande befinner dig i för att vara medvetandegöra hur nära 
eller långt du är från att nå ditt mål; 
10 min - generera idéer som kan bidra till uppnåendet av målet; 
10 min - att göra ett alternativ.

VAD LÄR MAN SIG: Att uppnå mål är en viktig del av att utveckla 
självförtroende, med den här metoden lär man sig en teknik för att sätta 
dessa mål som gör det lättare att uppnå dem. 

MÅL
Vad är ditt mål?
Är det realistiskt? 

Är det möjligt?
Är det ett mätbart mål?

Kan du uppnå det under den tid som står 
till förfogande?

MÖJLIGHETER
Vilka alternativ har du?

Fyll i en lista över olika lösningar, viktiga och 
mindre viktiga, kompletta eller partiella.

Vad skulle du annars kunna göra?

VERKLIGHET
Vad är din specifika situation?
Varför är det så?
Vad har du gjort hittills och med vilka 
resultat för att ändra din position? 
Vad har hindrat dig från att göra mer?
Vilka är dina personliga egenskaper, 
intressen och motivationer?
Vilka är dina viktigaste hinder för ytterligare 
tillväxt?
Vilka interna hinder håller dig tillbaka?
Vilka resurser eller hjälpkällor kan du 
använda för att övervinna dessa hinder?
Vilka andra resurser behöver du och hur 
kan du realistiskt få dem?

VILJA
Vad ska du göra? 
Hur gör man det?
När, var och med vem gör du det?
Vilka hinder har du att övervinna? 
Vilka är chanserna att lyckas?
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Utbildningsmodul 10: 
Kognitiv flexibilitet

I. INLÄRNINGSMODUL (LÄNK)

Kognitiv flexibilitet eller mental flexibilitet  är den mänskliga hjärnans förmåga att 
anpassa beteende och tänkande till förändrade, nya eller oväntade situationer.

Att snabbt och lätt anpassa sig till det okända;
Att kunna överväga flera koncept samtidigt, att skapa en framgångsrik 
arbetsmiljö, att njuta av att testa och lära sig nya färdigheter, att skapa 
starkare kontakter med ett tvärfunktionella team och utvecklas i en 
snabb miljö,  att hantera flera kunders och kollegors olika idéer och 
arbetssätt, att föreslå nya och innovativa idéer och att ta på sig flera 
uppgifter,  prioritera och hålla sig lugn när kraven ändras,
Att vara motståndskraftig mot förändringar;
Använda mänsklig intuition för att ta uppmätta risker.

Anpassning till VUCA-miljön.
Undvika kognitiva fördomar;
Att bli en bättre beslutsfattare unde
komplexa omständigheter;
Att kunna överföra sin flexibilitet till personalen;
Utveckla "tillväxttänk" kontra "fast tankesätt";
Förbättra sin motståndskraft och anpassningsförmåga;
Att lära sig tänka utanför boxen och hitta alternativ till vardagliga 
problem.

Acceptera rädsla och osäkerhet som entreprenörens egna känslor och 
alternativ från andra;
Antagande av kontinuerligt lärande och personlig och professionell 
utveckling;
Undvika blockeringar i oväntade situationer;
Att vara mottaglig för att lära sig och anpassa nya strategier, koncept 
och innehåll.

Volatile Uncertain

Complex Ambiguous

VUCA
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Att inte vara kognitivt flexibel är riskabelt på grund av förändringar i sin 
omgivning som man behöver anpassa sig till, kognitiv begränsningar, 
motstånd för förändring, brist på samordning i genomförandet, 
omfördelning av auktoritet, hot mot talang.

Även om det finns kurser som utbildar människor inom detta område finns 
det fortfarande mycket att göra. 

Det finns lösningar för att öka kognitiv flexibilitet: tillämpa taktik för att 
minimera riskerna för förändring, hantera VUCA-miljöer och avblockera 
möjliga scenarier.

Kognitiv flexibilitet är förmågan att inse att det man gör inte fungerar, 
eller har slutat fungera och därför bör man justera sitt beteende, 
tänkande och åsikter för att anpassa sig till miljön och nya situationer.

VUCA-miljöer;
Brist på kognitiv flexibilitet som
både entreprenör och ledare;

Fixerat/begränsat
tankesätt.

Dheer, R. & Lenartowicz, T. (2019). Cognitive flexibility: Impact on Entrepreneurial Intentions. 
Journal of Vocational Behavior, 115, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.103339.

Misra, R. (2016). Developing Cognitive Flexibility and ability to Drive Change. 
https://www.linkedin.com/pulse/developing-cognitive-flexibility-ability-drive-change-rajiv-misra

World Economic Forum. (n.d.). http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

Detta verktyg lär oss att ens hjärna inte alltid spelar till vår fördel och 

varnar för vissa beslut och strategier man antar.

VERKTYGETS MÅL: Att få entreprenörer att tänka utanför boxen och 

utveckla fantasifulla och originella strategier, förstå hur mänsklig hjärna 

fungerar och hur det leder till att fatta beslut baserade på säkerhet och 

förstå vilka säkerhetsmönster som finns och hur de fungerar.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Kognitiv inflexibilitet orsakas 

av att människans hjärna drivs av mönster av säkerhet.

RESURSER & MATERIAL: Två markörer och ett pappersark.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 
1 min – be deltagarna att rita en stor blomma på ett papper; 

5 min – lek med antal och namn på djur; 

5 min – hitta mönstret baserat på de tidigare resultat; 

5 min – hitta fler mönster; 

15 min – identifiera fler mönster.

VAD LÄR MAN SIG: Våra mentala gränser villkorar våra handlingar och 

därmed även våra resultat.

1. Säkerhetsmönster (länk)
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2. Det fjärde scenariot (länk)

Det fjärde scenariot i en förändringsprocess avser blockeringen som 
påverkar människor när de vet vad de vill ha (fokusera på målet), hur 
man gör det (de har nödvändiga kompetenser och resurser) och hur 
man utför det ordentligt (motivation och ansvarsskyldighet) men av 
någon anledning uppnår de inte önskat resultat.

VERKTYGETS MÅL: Kontrollera strategier, även de som upprepas 
systematiskt och som inte leder till att de önskade resultaten uppnås, 
uppmuntra beteendeflexibilitet, identifiera strategier för misslyckanden 
och stimulera genomförandet av nya strategier.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Anknytning till sätt att vara 
och till hur man gör saker är inte alltid önskvärt i affärer.

RESURSER & MATERIAL: En penna och ett pappersark. 

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 
1 min – definiera ett mål som ännu inte uppnåtts; 
5 min – reflektera över vad som hindrade en från att nå målet; 
5 min – kontrollera din strategi steg för steg; 
5 min – beskriv "receptet" på en perfekt utförd strategi; 
5 min – fråga dig själv om det finns tillräckligt med engagemang för att 
uppnå resultatet; 
5 min – identifiera vad man kan förändra för att uppnå målet; 
5 min – skapa en ny strategi;

VAD LÄR MAN SIG: Vi har många invanda mönster som omedvetet styr 
oss för att det är så vi alltid agerat. När omständigheterna förändras så 
behöver vi ibland även själva reflektera över våra beteenden och 
förändra dessa för att nå önskade resultat. 
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Utbildningsmodul 11: 
Motivation

Självmotivation är förmågan att driva sig själv att ta initiativ och agera för att 
sträva efter mål och förmågan att slutföra uppgifter man tagit sig an.

Anpassa sig till gruppens eller organisationens mål.
Att vara redo att agera på möjligheter;
Möta motgångar, bakslag och återhämta sig från dem för att leva livet 
fullt ut;
Sträva efter långvariga mål;
Sträva efter att förbättra eller uppfylla en standard för att nå dit man vill.

Uppnå strategiska resultat och driva organisatorisk tillväxt och 
produktivitet.
Bli mer effektiv och ändamålsenlig när det gäller att uppnå personliga mål 
och teammål.
Bidra till förverkligandet av den organisatoriska visionen genom att ge 
strategisk ledning och motivation till teamen.
Uppmuntra till kontinuerligt lärande och framgång.
Att lära sig att röra upp positiva känslor inom sig själv och sedan lära ut 
den färdigheten till andra.
Stimulera en känsla av passion eller spänning bland team medlemmarna 
för att uppnå utmanande mål.
Rör om i känslorna och pushar sig själv att gå utöver vad som förväntas

Skapa en motiverande miljö.
Förbättra förtroendet.
Öka personlig produktivitet och teamproduktivitet;
Leva utan ånger;
Prioritera lärande och utveckling;
Minska stress;
Sätter upp mål.
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Även om det finns kurser som utbildar människor inom området så finns det 
fortfarande mycket att göra och förbättra. 

Det finns lösningar för att öka motivationen: bryta dåliga vanor, hantera trycket 
effektivt, önskan att göra skillnad, skapa rätt förutsättningar.

Att motivation sig själv kräver att du tror på dig själv, förblir inspirerad och 
fortsätter trots bakslag. 

Cherry, K. (2020). Differences of Extrinsic and Intrinsic Motivation. 
https://www.verywellmind.com/differences-between-extrinsic-and-intrinsic-motivation 

Christian, L. (2019) Self-Motivation: Staying Motivated to Reach Your Goals. 
https://soulsalt.com/self-motivation/

Global entrepreneurship monitor. (2020). 
https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-GEM-Espa%C3%B1a-2019_20.pdf

Att inte vara motiverad kan vara en orsak av dåliga vanor, yttre 
omständigheter, påtryckningar, brist på lust eller brist på ordentliga resurser.

Yttre
motivatorer;

Känslor
av plikt;

Interna
motivatorer.

Motivation

Du gör aktiviteten för att:
- Det är roligt;
- Det är kul;
- Det ger dig ett värde;
- Det är tillfredsställande.

Du gör aktiviteten för att få en
extern belöning i gengäld.

Målen kommer inifrån och resultaten uppfyller
dina grundläggande psykologiska behov av:
- autonomi;
- Kompetens.
- kontakt.

Målen är fokuserade på ett resultat och
uppfyller inte dina grundläggande
psykologiska behov. 
Mål innebär externa vinster, till exempel: 
- undvika konsekvenser,
- berömmelse;
- Pengar.;
- Kontroll;

Inre

Yttre

Mål
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

"UPPSKATTA VAD DU HAR" hjälper till att uppskatta vad du som 
entreprenör redan har.

VERKTYGETS MÅL: Att fokusera på att uppnå mål, känna sig bra och glad 
över sig själv och lära sitt sinne att fokusera på det positiva i livet.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Ett av de bästa sätten att 
hålla sig motiverad är att fira sina prestationer.

RESURSER & MATERIAL: Blå och röd penna och några pappersark.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 
5 min - skriv ned dina prestationer och saker du är stolt över med blå 
penna; 
18 min - dela vad du skrivit ned med alla de andra och dela vad ni 
uppskattar hos varandra.  
5 min - lägg till fler idéer med röd penna  
3 min -  diskutera igen 
10 min - gruppfeedback. Hur kändes övningen? Vad kan man ta med 
sig?

VAD LÄR MAN SIG: Lär dig uppskatta det du åstadkommit. 

1. Uppskatta vad du har (länk)
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2. Jag vill vara, jag vill göra (länk)

"I WANT TO BE, I WANT TO DO" är idealisk för att motivera människor och 

hjälpa dem att identifiera sina verkliga mål i livet eftersom de flesta 

människor bara är medvetna om några få mål och önskningar.

VERKTYGETS MÅL: Identifiera verkliga mål i livet, inse vilka områden i ens 

liv som behöver mer uppmärksamhet och reflektera över och bli 

medveten om sina livsmål.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Det är av största vikt att 

förstå vad motivation betyder för människor, så att de kan hitta sina 

egna sätt att motivera sig själva.

RESURSER & MATERIAL: Blå och röd penna och några pappersark. 

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 

5 min - skriva ner en lista över saker att göra med en blå penna; 

10 min - dela vad deltagarna har skrivit ned med andra och förklara vad 

de uppskattar (5 min), reflektera (2 min) och lägga till fler mål (3 min) 

med en röd penna; 

10 min - gruppfeedback.

VAD LÄR MAN SIG: Detta verktyg hjälper till dig att känna igen och förstå 

att inte alla motiveras av samma saker eftersom varje person har sina 

egna drivkrafter.
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Utbildningsmodul 12: 
Fokus

Att fokusera på det som är viktigt gör att man snabbt kan bestämma vad man 
behöver skjuta upp, vad man behöver delegera, vad man behöver ignorera 
och släppa,och vad man ska fokusera på.

Att kunna undvika distraktioner och prioritera och sätta upp mål;
Upprätthålla fokus;
Hantera tiden effektivt;
Tänka strategiskt och långsiktigt;

Competences

Undvika distraktioner;
Fastställande av de övergripande målen för ett företag;
Delegera uppgifter effektivt;
Genomförande av Eisenhowermatrisen & Urgent-Important matrisen;
Att sätta upp en strategi;

Kompetenser

Mål

Resultat

I. INLÄRNINGSMODUL (LÄNK)

Beskrivning

Tillämpa Eisenhowers & Urgent-Important matrisen;
Undvika distraktioner;
Fastställande av de övergripande målen för ett företag;
Delegera uppgifter effektivt;
Skapa en strategi.
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2. Effekter och risker med denna fiende

3. Verklig situation i landet

Hur man hanterar det

Slutsatser

1. Huvudsakliga källor till denna fiende

Referenser

Även om det finns kurser som utbildar människor inom detta område finns det 
fortfarande mycket att göra och utveckla. 

Det finns lösningar för att fokusera på det som är viktigt: skära ut distraktioner, 
implementera Eisenhower Matrix och undvika multitasking.

Att fokusera på det som är viktigt är av största vikt, särskilt för nystartade 
företag.

Covey, F. (2019). Put First Things First. https://www.franklincovey.com/the-7-habits/habit-3/
The Eisenhower Matrix. (2021). https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/ 

Berler, C. (2016). 7 Ways to refocus on What’s Truly Important. 
https://www.entrepreneur.com/article/270734

Att inte fokusera på det som är viktigt har en dålig inverkan på affärerna: skada 
professionellt rykte, låg produktivitet, saknade tidsfrister, dålig kundservice, 
omotiverad personal.

Brist på
arbetsbeskrivning;

Överprestera; 
Inte hålla sig
till planen;
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

"EISENHOWER'S MATRIX" bygger på en grafisk representation, i en 
kvadrant av två axlar, som bygger på olika nivåerna av betydelse och 
brådska av en specifik uppgift.

VERKTYGETS MÅL: Rensa och korrigera prioritering som gör det möjligt att 
slutföra de viktigaste projekten först, delegera mindre viktiga uppgifter 
och förbättra tids hanteringen. 

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": När man fokuserar på det 
som är viktigt är tidshantering och prioritering i fokus. Att kunna 
säkerställa att man korrekt tar itu med huvuduppgifterna och målen och 
lämnar alla sekundära saker åt sidan.

RESURSER & MATERIAL: En penna och en mall.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 
10 min – skriv ned vad som är viktigt och brådskande i den första 
kvadranten; 
10 min – skriv ned vad som är viktigt men inte brådskande i den andra 
kvadranten; 
10 min – skriv ned vad som inte är viktigt, men brådskande i den tredje 
kvadranten; 
10 min – skriv ned vad som varken är viktigt eller brådskande i den fjärde 
kvadranten.

VAD LÄR DU DIG: Hur man väljer ut prioriteringar på rätt sätt och vet vilka 
uppgifter som ska utföras först.

1. Implementera eisenhowers matris (länk)
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2.Färdigheter i tidshantering (länk)

Detta verktyg handlar om tidstjuvar (saker som stjäl värdefull tid).

VERKTYGETS MÅL: Bedöma vikten av att använda ett planeringsverktyg, 
undersöka hur man spenderar tid, öka medvetenheten om strategier för 
tidshantering, modellera fastställandet av prioriteringar, organisera 
uppgifter efter kategori, utföra arbete i tid, förutsäga externa faktorer 
och schemalägga tid på lämpligt sätt. 

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Att kunna hantera tidstjuvar 
är en grundläggande färdighet som är till hjälp för alla företagare.

RESURSER & MATERIAL: En penna, ett pappersark och en mall. 

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 
5 min – skriva ner alla aktiviteter som utförs under en dag (i den första 
kolumnen) och den ungefärliga tid de tar (i den andra kolumnen); 
5 min – skriva ner tidigare planerade och obligatoriska aktiviteter (i den 
tredje kolumnen); 
5 min - skriva ner aktiviteter som valts slumpmässigt den dagen som inte 
utfördes på grund av tidsbrist (i den första kolumnen); 
5 min - skriva ner några reflektioner.

VAD LÄR MAN SIG: Att hantera tiden väl kräver självkontroll och god 
ledningsförmåga för att prioritera och se var dessa  "tidstjuvar"  finns.

VERKSAMHET TID (VARAKTIGHET) MÅSTE-GÖRA OCH PLANERADE AKTIVITETER
(MARKERA MED ETT "X")
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Utbildningsmodul 13: 
Hantering av kundbeteende

Kundrelationshantering hjälper företag att få en inblick i  sina  kunders  
beteende och  ändra sin affärsverksamhet för att säkerställa  att  kunderna 
betjänas på bästa möjliga sätt.

Att kunna kommunicera effektivt digitalt och upprätta rapporter;
Kommunicera tydligt;
Att ha teknisk kunskap.
Lyssna aktivt;
Vara uppmärksam;

Kommunicera effektivt;
Skapa en personlig och unik kundupplevelse;
Utforma interna återkopplingsprocesser och problemlösningsstrategier;
Uppföljning;
Problemlösningsförmåga;

Kommunicera effektivt;
Skapa en personlig och unik kundupplevelse;
Utforma interna återkopplingsprocesser och problemlösningsstrategier;
Uppföljning;
Problemlösningsförmåga;

Kompetenser

Mål

Resultat

I. INLÄRNINGSMODUL (LÄNK)

Beskrivning
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Att inte hantera kundbeteendet på rätt sätt har en dålig inverkan på 
verksamheten: kostnadsökning, förlust av marknadsförings effektivitet, förlust av 
rykte och organisatoriskt kaos.

Även om det finns kurser som utbildar människor inom området så  finns det 
fortfarande mycket att göra och utveckla.

Det finns lösningar för att hantera kundbeteende: utveckla en guide / protokoll 
för att hantera kunder, etablera en effektiv e-post kommunikationsstrategi, ha 
ett kundorienterat fokus, innovera med nya kundhanterings paradigmer och 
tillhandahålla utbildning för att hantera missnöjda kunder.

Kunderna är motorn i en start-up och nyckeln till överlevnad av alla företag.

Avsaknad av
uppföljning;

Ineffektiva
lösningar;

Potentiellt förlorande
av kunder;

Covey, F. (2019). Put First Things First. https://www.franklincovey.com/the-7-habits/habit-3/
Delvecchio, B. (2021). What Are the Consequences of Offering Bad Customer Service Experience?  

https://workingsolutions.com/bad-customer-service-experience/ 
Zucal, C. (2016). 5 of the Most Common Types of Customer Complaints, and How to Handle Them. 

https://www.socialmediatoday.com/social-business/5-most-common-types-customer-complaints-and-how-han
dle-them

2. Effekter och risker med denna fiende

3. Verklig situation i landet

Hur man hanterar det

Slutsatser

1. Huvudsakliga källor till denna fiende

Referenser
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

Detta verktyg presenterar en kort berättelse som beskriver hur två 
personer träffas på en parkeringsplats, tittar på en viss händelse och 
reagerar på den.

VERKTYGETS MÅL: Uppmuntra bättre  lyssnande för att visa empati med 
andra.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Det finns ett behov av att 
utveckla människors ledningsförmåga och visa empati, där lyssnandet 
står i centrum.

RESURSER & MATERIAL:  Den förvånade mannen kort läsning.

Jag gick till utgången av parkeringshuset som hade fyra våningar, som 
låg bredvid en fem våningar hög medicinsk klinik. Det var fredag, 
klockan var 14.15 och byggnaden var full av bilar. En man, som dök upp 
vid 75 års ålder, kom in. När han närmade sig mig stannade han, vände 
sig mot mig och sade: "Ger de bort något i dag? Jag har aldrig sett att 
det varit så trångt." Han verkade oförmögen att tro att byggnaden var 
fylld till kapacitet. 
"Jag slår vad om att det beror på att många inte arbetar på fredagar, 
så det är bekvämt för dem att schemalägga sina möten på fredagar", 
sa jag. 
"Det är inte för att det är fredag. Jag brukar komma hit på fredagar och 
det har aldrig varit så här trångt, säger han. 
"Det är väldigt trångt i dag, och jag vet inte varför", sa jag. 

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 
5 min – dela in deltagarna i grupper om fyra; 
5 min – få en person att läsa avsnittet med de två olika slutsatserna 
medan de andra lyssnar; 
5 min – diskutera och analysera i grupper de två olika perspektiven och 
reaktionerna på samma situation som beskrivs i de två olika 
anteckningarna; 
5 min – för diskussionen tillbaka till hela gruppen och få feedback.

VAD LÄR MAN SIG: Att lyssna noggrant kräver empati och visar god 
ledningsförmåga och kunskap om att hantera attityder från kunder.

1. Hantering av personer (länk)
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2. 5 WHYS-metoden (länk)

Detta verktyg visar den verkliga orsaken till ett visst problem, man ser till 
så att man identifierar problemet tydligt. 

VERKTYGETS MÅL: Att hitta en verklig orsak till problemet systematiskt och 
titta på ett problem utifrån flera olika vinklar.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": 5 WHYs-metoden möjliggör 
diskussion om vad som orsakar ett problem och gör det möjligt för 
människor att se det från alla vinklar, vilket idealiskt leder till den verkliga 
orsaken till problemet.

RESURSER & MATERIAL:  Ett rektangulärt bräda till vilket ett stort 
pappersark kan fästas med stift och 5 olika färgade kort eller 
post-it-anteckningar.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 5 min per var och ett av de 5 stegen 
där man anger ett PROBLEM, frågar VARFÖR och kommer med en 
LÖSNING.

VAD LÄR MAN SIG: Att identifiera orsaken till problemet.  
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Utbildningsmodul 14: 
Risk

För att lättare kunna hantera risker så använder vi oss av sex olika strategier. 

Att kunna anpassa sig till nya problem och föränderliga miljöer, att få med 
sig teamet, att bygga relationer, att kunna förklara lösningar, att arbeta 
under press;
Att ha analytiska riskbedömningsfärdigheter, ekonomiska kunskaper och 
färdigheter, lednings- och ledarskapsfärdigheter samt strategiskt 
tänkande.

Att bli en bättre kommunikatör, medveten om kulturella frågor, kreativ 
och anpassningsbar, nyfikenhet och skeptisk;
Förbättra sin ledningsförmåga, sin uppfattning om organisatoriska frågor 
och stresshantering.

Att bli en bättre kommunikatör, medveten om kulturella frågor, kreativ 
och anpassningsbar, nyfikenhet och skeptisk;
Förbättra sin ledningsförmåga, sin uppfattning om organisatoriska frågor 
och stresshantering

Kompetenser

Mål

Resultat

I. INLÄRNINGSMODUL (LÄNK)

Beskrivning

EFFEKT

HÖG

SANNOLIKHET/
SANNOLIKHET

Hög påverkan
Hög sannolikhet

Hög påverkan
Låg sannolikhet

Låg påverkan
Hög sannolikhet

Låg påverkan
Låg sannolikhet

HÖG

LÅG

LÅG
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Även om det finns kurser som utbildar människor inom riskhantering finns 
det fortfarande stor potential för förbättring.

Det finns lösningar för att hantera risker: praktiskt taget genomföra begreppet 
riskhantering i en offentlig organisation, scenarier för företags riskhantering och 
lösningar.

Att hantera risker som entreprenör är en mycket komplex fråga.

2019 SBA Fact Sheet. (2020). https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38662/ 
IOSH. (2019). Competency framework: professional standards for safety and health at work. 

Leicestershire: IOSH. 
Sohrabi, S., Udrea, O. & Riabov, A. V. (2017). Scenario Planning for Enterprise Risk Management. 

www.cs.toronto.edu/~shirin/ICAPS-2017-Demo-Final-Version.pdf 

Att inte hantera risker på rätt sätt har en dålig inverkan på näringslivet: 
finansiella risker, arbetsrisker, mentala risker, sociala risker och familjerisker.

Finansiella
risker;

Mänskliga
risker;

Rättsliga
risker;

Marknadsförings
risker; Produktionsrisker;

2. Effekter och risker med denna fiende

3. Verklig situation i landet

Hur man hanterar det

Slutsatser

1. Huvudsakliga källor till denna fiende

Referenser
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

ATT IDENTIFIERA RISKER är en av huvudkomponenterna för en 
entreprenör.

VERKTYGETS MÅL: Att  vara kreativ och anpassningsbar, förbättra sin 
ledarkompetens och sin uppfattning om organisatoriska frågor.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Detta verktyg hjälper 
entreprenörer att korrekt identifiera  risker i sitt företag.

RESURSER & MATERIAL:  En att  -Gör-lista och  en penna. 

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 
10 min – upprättande av sammanhanget och bestämning av tillvä-
gagångssättet; 
5 min – identifiering; 
10 min – val och tillämpning av en risk identifieringsmetod;

1. Identifiera risker (länk)
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VAD LÄR MAN SIG: Hur man tar fram en lista över de främsta riskerna som 
kan påverka ett företag positivt eller negativt med rätt risk 
identifieringsmetoder.

60

Steg Frågor att närma sig Svaren 
1. Fastställa 
sammanhanget och 
fastställa 
tillvägagångssättet 
(10 minuter) 

När uppstod problemet?  
Vad är riskpåverkansområdet? 
Hur stor är risken? 

 
 

Vem ska du rapportera till?   
● ledning  
● anställd  

Vad innebär risken i företagets större 
sammanhang? 

 

När gjorde du senast en formell riskidentifiering 
granskning? 

 

2. Identifiering  (5 
minuter) 

Interna faktorer:  
● Kapacitet  
● styrelseskick  
● Mål  
● organisationskultur  
● Politik  
● Standarder  
● Strategier  

Yttre faktorer:  
● konkurrens  
● kulturell  
● ekonomisk:   

o lokal  
o regional  
o nationell  
o internationell  

● politisk  
● reglerande  
● social  
● teknologisk  

3. Välja & tillämpa 
risk 
identifieringsmetode
r 

Nedifrån och upp / uppifrån och ned  
● Scenarioanalys  

Nedifrån och upp  
● Analys av grundorsaker  
● Undersökning  

Uppifrån och ned  
● Intervju  
● Workshop  

 



ATT MÄTA risker är en av huvudkomponenterna i Att hantera RISKER för 

en entreprenör.

VERKTYGETS MÅL:  Att bli medveten om affärsrisker, förbättra sin 

ledningsförmåga och sin uppfattning om organisatoriska frågor.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Detta verktyg hjälper 

entreprenörer att korrekt mäta risker i sitt företag.

RESURSER & MATERIAL: Ett  riskpoäng kort och en penna.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 
15 min – identifiera risktyp genom att ställa sig några frågor; 

5 min – uppskatta risken genom att göra det; 

5 min – uppskatta riskpåverkan (minimal, låg, medelhög, hög eller 

förödande risk); 

5 min – skapa ett riskpoäng kort.

2. Mäta risker (länk)
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VAD LÄR MAN SIG: Att identifiera risktyp på lämpligt sätt, att uppskatta 
risk sannolikheten på lämpligt sätt och att uppskatta riskpåverkan på 
lämpligt sätt.

Risk  Sannolikhet
Poäng 

Effekt
Poäng 

Total
riskpoäng 

Risk för regelefterlevnad    

Finansiell risk    

Operativ risk     

Ryktesrisk     

Strategisk risk    
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Utbildningsmodul 15: 
Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik är en egenskaper som gör det möjligt för två eller flera parter 
att nå en kompromiss, mjuka  färdigheter som inkluderar förmågor som 
kommunikation,  övertalning,  planering,  strategi och samarbete.

Att kunna analysera och odla sitt BATNA (Best Alternative to a Negotiated 
Agreement), att ställa bra frågor, att bygga rapporter, att lyssna aktivt, att 
planera för genomförande stadiet, att presentera flera erbjudanden 
samtidigt (MESOs), att söka efter smarta kompromisser, att prova ett villkorat 
kontrakt och att förhandla om processen.
Att vara medveten om förankrings förskjutningen.

Bedöma sina nuvarande förhandlings kompetenser och färdigheter;
Öka Inlärningsfärdigheter och inlärningsbeteenden;
Förstå och hantera den stegvisa förhandlingsprocessen;
Skapa strategier på ett lämpligt sätt för att tydliggöra svåra 
förhandlingssituationer.
Förstå och genomföra de grundläggande principerna för förhandlingar 
som alla vinner på.

Att kunna kommunicera mer effektivt verbalt och icke-verbalt, att visa 
uthållighet och självkontroll, att samtidigt fokusera på förhandlingsresultat 
och relation för att uppnå sitt mål, att tänka kreativt och tydligt i svåra 
situationer och att förstå förhandlingar som konst och vetenskap.
Öka förtroendet och förmågan att tänka strategiskt.

Kompetenser

Mål

Resultat

I. INLÄRNINGSMODUL (LÄNK)

Beskrivning
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Även om det finns kurser som utbildar människor inom förhandlingsteknik så 
finns det fortfarande mycket att göra på detta område. 

Det finns många sätt att hantera en förhandling på men 
grundförutsättningarna handlar om att:  känna till de grundläggande 
principerna för kommunikationsstudier, en tvärvetenskaplig vetenskap som är 
rotad i grammatik, lingvistik, filosofi, psykologi, retorik etc.  och förstå de olika 
stegen  i förhandlingsprocessen. 

Studier av förhandlingsfärdigheter utvecklar viktiga förhandlingstekniker och 
kompetenser.

Maksimović, M., Simeonović, N. & Dimiskovska, B. (2013). Negotiation Skills and Non-Verbal 
Communication. Economics Management Information Technology, 2(1), 33-40.

Negotiation Is a Method by Which People Settle Differences. (2017). 
https://leadershipflagship.com/2017/08/24/6-steps-to-successful-negotiation/ 

Successful Negotiations: Instructor Guide. (2015). https://transportation.wv.gov/highways/ 
training/Documents/NegotiatingSkillsInstructorGuide.doc. 

Att inte förhandla ordentligt har en dålig inverkan på företagen: därför måste 
entreprenörerna bedöma sina motståndares svagheter, ge erbjudanden som 
motståndarna inte kan vägra och lära sig att inte visa desperation. 

Kommunicera; Planering; Strategi tänk;Övertalning;

2. Effekter och risker med denna fiende

3. Verklig situation i landet

Hur man hanterar det

Slutsatser

1. Huvudsakliga källor till denna fiende

Referenser
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II . INLÄRNINGSVERKTYG

KOMMUNIKATION är en av huvudkomponenterna i  
förhandlingsfärdigheter  för en entreprenör.

VERKTYGETS MÅL: Bedömning av ens nuvarande 
förhandlingskompetens, inlärningsfärdigheter och beteenden för att 
öka kompetensen och förstå de grundläggande principerna för goda 
förhandlingar.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Kommunikation gör det 
möjligt att utbyta, förklara, informera, erbjuda, motbjudande och 
resonemang.

RESURSER & MATERIAL: Frågesport underlaget och penna.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 
10 min - läs kolumnen "Statement" i frågesporten; 
10 min - Skriv ned dina poäng; 
5 min - Lägg ihop poängen.

VAD LÄR MAN SIG: Hur bra kommunikatör en entreprenören bör vara. 

1. Kommunikation (länk)
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2. Övertalning (länk)

ÖVERTALNING ÄR en av huvudkomponenterna i  
förhandlingsfärdigheter för en entreprenör.

VERKTYGETS MÅL:  Bedömning av ens nuvarande 
förhandlingskompetens, inlärningsfärdigheter och beteenden för att 
öka kompetensen och förstå de grundläggande principerna för goda 
förhandlingar.

ANSLUTNING AV VERKTYGET MED "FIENDEN": Det räcker inte att övertyga 
någon; du måste övertyga den specifika personen.

RESURSER & MATERIAL:  Frågesport underlaget och penna.

IMPLEMENTERING AV VERKTYGET: 
10 min – läs de två första kolumnerna i frågesporten; 
10 min – räkna ut dina poäng; 
5 min – summera poängen.

VAD LÄR MAN SIG: Hur bra du som entreprenören är som övertalare 
med hjälp av en kalkylator. 
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Övertalare som 
en / an: Frågor att närma sig Svaren 

Ja  Nej 
Kalkylator    

   
Medarbetare    

   
Utredare    

   
Drivkraft    

   
Möjliga procentsatser 

Kalkylator  
Medarbetare  
Utredare  
Drivkraft  







www.efeproject.eu

The European Commission support for the production of this publication under the project Games for Tolerance - no. 
2020-1-BG01-KA201-079206 does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


