ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
MANAGEMENT (OBM)
BLI CERTIFIERAD OBM-KONSULT
SVERIGES FÖRSTA SPECIALISTUTBILDNING I OBM (SEDAN 2008)
Om kurserna
Denna kurs är ett samarbete mellan
Leif Andersson och Martin Carlström.
Båda erfarna konsulter och utbildare
inom OBM som även har skrivit böcker
i ämnet.
Kurserna ges i tre steg där det tredje
steget leder till en certifiering.

Om oss
Martin Carlström är legitimerad
psykolog och har sin expertis inom
OBM. 2018 gav han ut boken Från Ord
till Handling - Framgångsrikt
förändringsarbete med OBM. Martin
driver företaget Havinder&Carlström
Organisationspsykologer som har sitt
säte i Lund.
Leif Andersson är datavetare och leg
psykolog som skrev den första svenska
boken om och startade denna den
första specialistutbildningen i OBM
2008. Hans böcker ”Psykologi för
projektledare” och ”OBM Boken –
psykologi för ledare” har båda fått
utmärkelsen Årets projektledarbok.
Tilldelad Outstanding Contribution
Award av OBM Network (2017).

Vad är OBM?
Pratas det mycket om förändring och förbättring i organisationen men i praktiken
så händer inte så mycket? Låter de nya arbetssätten, metoderna eller värdeorden
bra, men det är ändå svårt att ändra beteenden? Då är det kanske dags att hitta
andra sätt att arbeta med utveckling.
För att åstadkomma förändring och uppnå resultat så kommer det att krävas
förändrade beteenden i organisationen. Hur kan då beteenden påverkas i en
organisation? Utan rätt kunskaper om hur beteenden lärs in och utvecklas så finns
en risk att förändringsarbetet blir resultatlöst.
OBM bygger på en hundraårig forskningstradition som inriktats mot att studera
beteenden. Med hjälp av OBM så får du verktyg för att analysera det som händer i
en organisation och för att kunna förändra och förbättra. Denna utbildning vänder
sig till dig som arbetar med att utveckla organisationer, oavsett om du är chef, HR
eller konsult.
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Datum
Steg 1 (2 dagar) - vår:
Stockholm, 25-26 april, 2022
Malmö, 2-3 maj, 2022
Sista anmälan (vår): 16:e mars, 2022
Steg 1 (2 dagar) - höst:
Stockholm, 18-19 oktober, 2022
Malmö, 27-28 oktober, 2022
Sista anmälan (höst): 14:e september
Steg 2 (2 dagar) - vår:
Stockholm, 24 mars & 19 maj, 2022
Sista anmälan 16 februari, 2022
Steg 2 (2 dagar) - höst:
Stockholm, 13 okt. & 6 dec, 2022
Malmö 10 okt & 2 dec, 2022
Sista anmälan 7:e september
Steg 3:
Startas upp vid behov

Utbildningens innehåll
Utbildningen ges i tre steg. Där det första steget är en grundkurs där du lär
dig de teoretiska grundvalarna för OBM och lär dig att tillämpa dem. Du får
lära dig att göra problemanalyser, skilja på beteenden och egenskaper,
analysera varför folk beter sig som de gör samt hur du kan göra för att
påverka beteenden.
I det andra steget flyttar vi fokus till större förändringsarbeten och du får en
modell för hur dessa projekt kan ledas och verktyg som bidrar till att ta fram
en vision, skapa delaktighet, identifiera nyckelbeteenden samt hur rätt
möjligheter kan skapas för hållbara beteendeförändringar.
I det tredje steget arbetar du med case-beskrivningar under handledning
av någon av våra utbildare. Detta moment innehåller även seminarier där
deltagare på denna nivå presenterar sitt arbete inför varandra.

Pris
12.800 SEK exkl. moms per kurssteg

Utbildningens upplägg

Efter datum för sista anmälan är
anmälan bindande

För att få ut så mycket som möjligt av våra utbildningar så vill vi att du som

Anmälan

börjar. Vi kan sedan ägna större delen av kursdagarna till att öva färdigheter

Anmälan gör per mail:
info@havindercarlstrom.se
Vid anmälan uppge utbildningstillfälle,
namn, e-post, telefonnummer och
faktureringsinformation.
Villkor och faktura skickas ut i samband
med anmälan.

kursdeltagare läser in dig på teorin, som finns i kurslitteraturen, innan du
men även att fylla på teorin inom de områden ni som kursdeltagare
upplever som svårast.
Kursen är riktad till alla som arbetar med förändring och är godkänd som
specialistkurs för psykologer av Sveriges Psykologförbund.

Kontakta oss för mer information.
Kontaktinformation finns i sidfoten.
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