
Utbildning

Utbildning

Kurskatalog
Höstterminen 2016

Från Krav till System 2016
Årets största konferens inom Krav och 
Kravhantering är tillbaka 11-12 okt!
Läs mer sidan 7

Agil Transformation 2016
Halvdagskonferens 15 nov. Häng 
med i den agila utvecklingen!                                
Läs mer sidan 8

Marknadens bästa kurser inom Ledarskap, 
Projektledning och Systemutveckling

10 nya kurser inom  
Test, Excel och 
Kravhantering! 



Vi har sedan 1985 förmedlat kompetens mellan de som har den och de 
som behöver den. Vi vill med verka till kunskapsutveckling hos våra 
kunder genom att erbjuda de rätta kurserna, med bästa tänkbara 
lärare, i en miljö som stimulerar till in lärning och aktivitet. Vi jobbar därför 
kontinuer ligt med att utvärdera och uppdatera vårt kursutbud i vår 
strävan att möta just ditt behov och efterfrågan. Kontakta oss gärna om 
du saknar något i kursutbudet.  

Vi vill att Du skall känna en stor trygghet när du väljer NFI för att utveck-
la dig själv och din organisation. Vi finns till för att Du ska lyckas och 
kunna ta nästa steg i Din yrkesroll samt för att din organisation ska bli 
framgångsrik. 

Varmt välkommen till NFI Utbildning!

Daniel Thall, VD
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Välkommen till en lärorik 
hösttermin på NFI!
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Nya kurser
Power Pivot för Excel
PowerPivot är ett nytt sätt att analysera data. Med 
PowerPivot är det möjligt för vanliga Excelanvändare 
att skapa dynamiska rapporter (sk dashboards) och 
analyser som förut krävde avancerad programmering. 
Läs mer på sidan 39

Värdebaserad Produktledning och 
Kravhantering
För att kunna gå från kostnadsfokuserad till värde-
baserad produktutveckling och uppköp är det centralt 
att alla i en organisation är överens om vad ”värde” 
innebär. En gemensam värdevy är kritisk för att kunna 
välja och prioritera funktionalitet och kvalité både vid 
utveckling och uppköp av mjukvaruintensiva produkter 
och tjänster. Läs mer på sidan 53

ISTQB Agile Tester
Grundnivån i ISTQBs agila certifieringsprogram ger dig 
en grundläggande kunskap om hur du testar program-
vara i moderna agila miljöer. Kännedom om hur test 
bedrivs i agila projekt är en förutsättning i dagens tuffa 
marknadssituation, där både snabbhet och kvalitet blir 
allt viktigare. Läs mer på sidan 71

Testtekniker för Agila Team
Antalet möjliga testfall ökar exponentiellt allt eftersom 
systemen blir mer komplexa. Denna kurs fokuserar på 
praktiska moment där du övar dig på att använda 
olika testtekniker. Du kommer lära dig att bedriva test 
på ett effektivare sätt, strukturera ditt testande och 
hitta fler defekter på kortare tid. Läs mer på sidan 66

Continuous Testing
Föreställ dig att du kan testa och produktionssätta en 
ny release på bara några timmars varsel. Vad skulle det 
innebära för dig och din organisation? Den här kursen 
hjälper dig att jobba smartare och snabbare med test-
ning i agila miljöer. 
Läs mer på sidan 75
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SQL och relationsdatabaser för testare
Att kunna söka fram korrekt testdata samt skapa förut-
sättningar så att övriga testare och utvecklare enkelt 
kan göra detta är något som sparar mycket tid i ut-
vecklingsprocessen. Under en kväll får du lära dig att 
skapar vyer, ändrar data och söker fram testdata.  
Läs mer på sidan 63

Java för testare
I denna kurs får du lära dig de viktigaste funktionerna i 
programmeringsspråket Java. Vi fokuserar på de delar 
av språket som är viktigast i ditt yrke som testautomati-
serare. Alla övningar är kopplade till konkreta uppgifter 
en testautomatiserare kan stöta på i sitt dagliga arbete. 
Läs mer på sidan 64

Ledarskapet i den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön - Nya föreskrifter 
från AMV
Det sker en ökning av antalet anmälda arbets-         
sjukdomar på grund av arbetsrelaterad ohälsa.           
Exempel på orsaker är; felaktig arbetsbelastning, dåligt 
samarbetsklimat, brist på delaktighet, otydlighet och        
kränkande särbehandling på jobbet. Det finns med   
andra ord en viktig orsak till att de nya föreskrifterna 
från AMV har uppkommit. Läs mer på sidan 13

Papyrus - Det största open source-
verktyget för modellering
Papyrus är ett Eclipse-baserat modelleringsverktyg med 
stöd för UML och ett antal andra relaterade model-
leringspråk. I denna kurs får du lära dig grunderna i Pa-
pyrus och hur Papyrus kan användas för olika typer av 
modellering. Du får öva praktiskt i att använda Papyrus 
för UML-modellering samt att anpassa verktyget på en 
mängd olika sätt. Läs mer på sidan 59

Arkitekturell förmåga – Utveckling och 
Optimering
Efter denna kurs kommer du kunna skapa rätt förut-
sättningar för att få arkitekturarbetet att fungera i din   
organisation. Du har lärt dig om hur man kan förbättra 
förmågor, hur man kan mäta och jämföra dessa över 
tiden eller med andra organisationer.
Läs mer på sidan 62
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Nästa stora konferens

Från Krav till System 2016, 11-12 oktober
Är du beställare av IT-system, kravspecialist, affärs- och systemarkitekt, pro-
jektledare, systemförvaltare, testledare, testare, systemutvecklare får du 
absolut inte missa denna konferens!

Årets största konferens inom krav och kravhantering är tillbaka för nionde året i rad! Konferensen 
har med drygt 2000 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbild-
ningsutbud. Liksom tidigare år är det ett fullspäckat program med föredrag som spänner över hela 
kravområdet. På årets konferens så hittar du bland annat spännande föredrag om LEAN krav-
hantering, Kravhantering kopplat till värdeströmmar, Krav för långsiktig Arkitekturell förmåga, 
Visualisering av krav, Impact mapping, Robotarna som tar över och mycket mer. 
Läs mer om årets program på sidorna 78-79.  

Bokning och priser
Enklast anmäler du dig via vår webbplats på adressen www.nfi.se eller via e-post på adressen 
anmalan@nfi.se. Konferensavgiften är 9 950 kronor exklusive moms. I avgiften ingår utförlig kurs-
dokumentation samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Precis som tidigare erbjuder vi den 
förmånliga rabatten ”Gå 3 betala för 2” när ni anmäler tre personer från samma organisation.

Plats och tider
Konferensen Från Krav till System 2016 genomförs på Hilton Slussen, Stockholm, Guldgränd 8, 
Stockholm. 08-517 353 00. Konferensen inleds dag ett klockan 09:00 med inregistrering och utdel-
ning av dokumentation. Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen och 09:00 den andra 
dagen. Programmet avslutas cirka 16:45 dag ett och cirka 15:45 dag två.

För mer information och fullständig kursbeskriving besök vår hemsida 

www.nfi.se

www.nfi.se
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Ny halvdagskonferens!

Agil Transformation 2016, 15 november
Att tänka agilt är inte bara viktigt, utan det är nödvändigt. Det är helt enkelt 
så att om du och ditt företag vill hänga med i utvecklingen och framtidens 
tempo så måste ni börja tänka agilt. 
Målet är att bli en agilt styrd organisation som välkomnar förändringar och formas tillsammans med 
dom. Den svåra frågan är hur vi når fram till den agila transformationen? Hur förankrar vi det agila 
synsättet genom alla led i företaget? Är det agila alltid det rätta? 

Under halvdagskonferensen Agil Transformation 2016 får du ta del av den stegvisa process som 
leder ett företag genom den agila transformationen. Vi går igenom hela den agila resan från 
organisation och projekt till individ. Denna halvdagskonferens kan bli det perfekta startskottet för 
den agila framtiden på ditt företag. Läs mer om årets program på sidan 77.  

Bokning och priser
Enklast anmäler du dig via vår webbplats på adressen www.nfi.se eller via e-post på adressen 
anmalan@nfi.se. Konferensavgiften är 2 950 kronor exklusive moms. Vi erbjuder mängdrabatt, 
“Gå 3 betala för 2” när ni anmäler tre personer från samma organisation. I avgiften ingår utförlig 
kursdokumentation digitalt samt fika och tilltugg. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan 
bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Plats och tider
Halvdagskonferensen Agil transformation 2016 genomförs i NFI:s lokaler, Tjärhovsgatan 21 på Söder-
malm i Stockholm, Du kan välja att gå på förmiddagspasset (kl 08.15-11.50) eller eftermiddags-
passet (kl 12.45-16.30). 

För mer information och fullständig kursbeskriving besök vår hemsida 

www.nfi.se

www.nfi.se
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Utbildningslösningar

Internkurser
En internkurs innebär att kursledaren kommer till ert 
företag eller organisation och genomför utbildningen 
på plats hos er. Det finns flera fördelar med detta 
upplägg. Bland annat har ni möjlighet att skräddarsy 
utbildningen så att den passar era unika behov och 
förutsättningar. Priset per deltagare blir även lägre när 
man genomför en internkurs jämfört med att skicka 
motsvarande deltagare på ett öppet kurstillfälle. 

Frukostseminarier
Ett par gånger varje termin erbjuder vi gratis frukost-
seminarier. Seminarierna täcker hela vårt utbildnings-
område och kan därför handla om allt från projekt-
ledning till Lean Software Development. Få inbjudan 
till dessa seminarier genom att prenumerera på vårt 
nyhetsbrev via www.nfi.se.

Öppna kurser
Vi erbjuder ett heltäckande kursutbud inom 
Ledarskap, Projektledning, Systemutveckling, Test, 
Databashantering och Användarutbildning. Alla 
kurser genomförs som öppna kurstillfällen fyra till åtta 
gånger per år vid vårt utbildningscenter i Stockholm.

Våra öppna kurser är mellan en och tre dagar långa 
och är speciellt utformade för att ge dig maximalt 
med kunskap på minimalt med tid inom ett aktuellt 
ämne. Högt tempo och förmedling av konkreta kun-
skaper präglar samtliga våra utbildningar.

På våra öppna kurstillfällen ingår alltid fullständig 
kursdokumentation, lunch, frukost och fika. För delta-
gare på hands-on-kurs finns självklart också en egen 
dator med all aktuell programvara installerad för 
kurstillfället.

Konferenser
Varje år arrangerar vi mellan fyra och sex kon ferenser 
inom våra fokusområden. Vår mål sättning är att i lika 
delar skapa forum för kunskapsspridning och ett forum 
för informationsutbyte och nätverksbyggande. Våra 
konferenser ger därför många tillfällen till värdefulla 
diskussioner med medverkande och deltagare på 
konferensen. 

Är ni flera personer som som vill gå på någon  
av våra konferenser? På samtliga konferenser 
gäller rabatten ”Gå 3 betala för 2” när ni anmäler tre 
personer från samma organisation.

Frukostseminarium

Anmäl dig på  www.nfi.se 
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Internkurser
Genom att hela arbetsgrupper eller avdelningar får utbilda sig tillsammans, får de samtidigt en 
gemensam kunskapsplattform för sitt fortsatta arbete. 

Alla våra utbildningar och kurser kan genomföras internt inom er organisation – antingen hos er 
i era lokaler, på vårt utbildningscenter i Stockholm eller på annan ort som ni önskar.

Alla kurser kan skräddarsys efter deltagarnas bakgrund och kunskaper kopplat till organisatio-
nens verksamhet. Vi tittar på innehåll, kursnivå, frågeställningar och övningsuppgifter. Kurserna 
kan anpassas tidsmässigt, en 2-dagarskurs kan t ex anpassas till fyra stycken halvdagar som 
hålls på kvällstid.

Kompetenscheckar
Om du arbetar på ett företag eller en myndighet som beställer flera kurser under ett år så vill 
vi ge er möjlighet att få bra priser på våra utbildningar! 
En kompetenscheck = en utbildningsdag! 

Det ska vara enkelt att använda våra 
kompetenscheckar! 
Eftersom NFI:s kurser varierar i längd 
från en till tre dagar så har vi valt att 
låta en check motsvara en kursdag. 
När någon på företaget anmäler sig 
till en kurs så betalas alltså den kurs-
platsen med ett antal checkar mot-
svarande kursens längd. 

Priset per kurs kan bli minst 40 
procent lägre jämfört med det 
ordinarie kurspriset. Kompetens-
checkarna är opersonliga så att vem 
som helst inom företaget kan utnyttja 
dem. 

• 10 checkar (10 kursdagar) kostar 57 900 kr

• 20 checkar (20 kursdagar) kostar 104 900 kr

• 50 checkar (50 kursdagar) kostar 236 900 kr

• 100 checkar (100 kursdagar) kostar 469 900 kr

Ring 08-615 19 60 eller skicka e-post till info@nfi.
se för information och beställning av kompe-
tenscheckar.

Prisalternativ

mailto:info@nfi.se
mailto:info@nfi.se
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Om NFI
Att gå på kurs hos NFI
Det ska vara roligt och givande att gå på kurs hos 
oss! Därför hjälper vi dig att komma tillrätta i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Har du frågor angående innehållet i våra kurser, om 
hotell och övernattning eller behöver du förslag på 
andra aktiviteter i samband med din kurs, kontakta 
oss gärna så hjälper vi dig. 

Våra lokaler
NFI:s utbildningscenter är centralt beläget på Tjär-
hovsgatan 21, i närheten av Medborgarplatsen  på 
Södermalm i Stockholm. 

Lokalerna är mycket uppskattade av såväl elever som 
lärare. Med utsikt över söders takåsar har vi skapat en 
avkopplande och kreativ miljö med hög standard i så-
väl kurslokaler som pausutrymmen. Alla utbildningsrum 
är utrustade med datanät,  videoprojektorer, arbets-
stationer och övrig AV-utrustning.

Närliggande hotell

SAUF – Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag 
SAUF är branschorganisationen för företag som bedriver 
kompetensutveckling. NFI Utbildning är medlem i SAUF 
vilket innebär att vi lever efter de kvalitetskrav för utbild-
ningstjänster som föreningen ställer krav på. En trygghet 
och kvalitetsgaranti för dig som kund.

Våra samarbeten

Vi har kompetenta lärare!
”En kurs kan aldrig bli bättre än läraren som 
håller den” är ett talesätt som vi lever efter. 
Alla våra lärare, ca 40 personer, är experter inom sina 
områden. När de inte är lärare arbetar de som konsul-
ter och experter inom näringslivet. En typisk NFI-lärare 
är en person som är mycket kunnig inom sitt område, 
har lång praktisk erfaren het och tycker det är både 
roligt och stimulerande att förmedla sina kunskaper till 
andra. Flera av lärarna har dessutom blivit uppmärk-
sammade för sin pedagogiska skicklighet. 

Clarion Hotel Stockholm, Tel 08-462 10 00

NoFo Hotel, Tel 08-503 112 00

Elite Hotel Marina Tower, Tel 08-555 702 00

Hilton Hotell Slussen, Tel 08-517 353 00

Rival, Tel 08-545 789 00

Scandic Malmen, Tel 08-517 347 00

Scandic Sjöfartshotellet, Tel 08-517 349 11

Kammarkollegiet
NFI har valts ut som leverantör av IT utbildning i Kam-
markollegiets upphandling som tecknades 12 maj 2016. 
Detta ramavtalsområde omfattar utbildning inom IT till 
offentlig sektors anställda. Utbildningsområdena är 
Programvara, Systemutveckling, Ledning och styrning 
inom IT samt Infrastruktur. Det omfattar även konsult-
tjänster i form av kompetenskartläggning och 
kompetensförvaltning avseende utbildning inom IT. 



För mer information och fullständig kursbeskriving besök vår hemsida 

www.nfi.se
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Grundkurs i ledarskap - Utveckla ditt personliga ledarskap

Denna mycket efterfrågade kurs hjälper dig att bli en bättre ledare. Oavsett om 
du idag arbetar som ledare, är  nytillträdd i en ledarbefattning eller är på väg att 
bli ledare kommer denna kurs att ge dig nya insikter om ditt ledarskap. 

Sammanfattning
Ingen är född till ledare även om några personer 
kan ha vissa medfödda ledaregenskaper. För alla 
gäller dock att goda insikter i ledarskapets grunder 
är en nödvändig bas att bygga vidare på. Genom 
rätt utbildning och träning kan man utan tvekan 
utveckla sina ledaregenskaper. Detta gäller för alla 
människor. 

Kursmål
Efter kursen kommer du ha ett startkit för att du ska 
känna dig trygg i din ledarroll. Du har fått de 
verktyg du behöver för att kunna träna vidare på 
egen hand.

Kursinnehåll 
• Att leda en grupp
• Mötesteknik
• Medarbetarens ansvar
• Ledarens egenskaper
• Kommunikation
• Konflikter
• Ledarskap vid förändringar och kriser
• Att ta tillvara på det bästa hos individen
• Hälsa

• Vad kan ledare göra för att utvecklas? 

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som är nybliven 
ledare, på väg mot en ledande befattning 
eller arbetar som ledare men inte har 
utbildning inom området. Kursen passar 
ledare från alla typer av organisationer inom 
näringslivet och den offentliga sektorn.

Kursdatum 
22-24 augusti 
26-28 september
26-28 oktober
28-30 november

Kursfakta 
Längd: 3 dagar  
Pris:  16 950 kr
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Kursledaren är en klippa”
Angelika Söderman, Medley Holding AB

“Bra växelspel mellan teori, övning och diskussion”
Joakim Jarnryd, Försäkringskassans huvudkontor

www.nfi.se


För mer information och fullständig kursbeskriving besök vår hemsida 

www.nfi.se
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Ledarskapet i den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön - Nya föreskrifter från AMV
Under kursen kommer du få lära dig vad som är en bra psykosocial arbetsmiljö, 
vad du har för ansvar samt hur du kan agera i olika uppkomna situationer. 

Sammanfattning
Det sker en ökning av antalet anmälda arbetssjuk-
domar på grund av arbetsrelaterad ohälsa. Exem-
pel på orsaker är; felaktig arbetsbelastning, dåligt 
samarbetsklimat, brist på delaktighet, otydlighet 
och kränkande särbehandling på jobbet. Det finns 
med andra ord en viktig orsak till att de nya före-
skrifterna från AMV har uppkommit.

Kursmål
Efter kursen kommer du som ledare att förstå och 
arbeta efter det nya regelverket. Du får lära dig 
vad som är en bra social och organisatorisk ar-
betsmiljö. Du får också verktyg för att skapa rätt 
förutsättningar och hur du kan agera i olika up-
pkomna situationer. 

Kursinnehåll 
• Vad innebär de nya föreskrifterna
• Skapa förutsättningar för välmående och ett 

bra samarbete mellan medarbetarna
• Vikten av tydlighet
• Kommunikation och konflikthantering
• Svåra samtal – varför är det så svårt?
• Skapa motivation och arbetsglädje
• Medarbetarens ansvar
• Hälsa/livsbalans 

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till chefer och skyddsom-
bud men också till alla som vill få kunskap om 
vad som krävs för att skapa en arbetsmiljö 
med förutsättningar för friska, välmående, 
produktiva och kreativa medarbetare.

Kursdatum 
22-23 september 
14-15 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris:  13950 kr
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

www.nfi.se


För mer information och fullständig kursbeskriving besök vår hemsida 
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Intensivkurs i förändringsledning
Denna kurs ger dig förberedelserna, metoderna och verktygen för hur du ska 
genomföra en effektiv förändringsledning och nå hela vägen fram i din 
verksamhet.  

Sammanfattning
Hur ska jag bemöta medarbetarnas reaktioner? Hur 
skapar jag en attitydförändring utan att peka med 
hela handen? Hur ska jag göra för att 
genomföra en effektiv omorganisation? Dessa 
frågor och många fler kommer du att få 
besvarade under denna kurs. Under kursen går kurs-
ledaren igenom vad man som organisation 
behöver förbereda sig på inför en stor förändring. 

Kursmål
Efter kursen ska du veta vilka metoder och verktyg 
som du kan använda dig av för att få tillstånd en 
effektiv förändring. Du kommer att få verktygen för 
att kunna genomföra en effektiv förändringsledning 
och få med dig tips och trix på hur du ska hantera 
dina medarbetare i förändringsprocessen.

Kursinnehåll 
• Förberedelsefasen
• Implementeringsfasen
• Den nya organisationen
• Medarbetarna
• Ledarskapet

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till projektledare, 
förändringsledare, verksamhetsutvecklare, 
chefer och medarbetare som vill utveckla 
sin förmåga att leda och driva förändrings-
processer. Kursen passar ledare från alla 
typer av organisationer inom näringslivet 
och den offentliga sektorn. Kursen riktar sig 
till dig som idag står inför en förändring, är i 
en förändring eller vill vara väl förberedd för 
förändringar som kan komma framöver.

Kursdatum  
2-3 november
8-9 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Läraren var otroligt verbal, lugnande och 
precis lagom “på”. Kursen var kanon.”

Odd Olsson, EVRY
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Coaching - Att leda sig själv och andra
Under denna spännande tvådagarskurs får du värdefulla insikter, konkreta 
verktyg och den kraftfulla coachingstegen, som ledsagar dig steg för steg i 
att motivera dig själv och inspirera andra till framgång och välbefinnande. 

Sammanfattning
Det finns alltid minst 25 % dold potential hos 
människor, grupper och organisationer. Det handlar 
om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur 
långt man kan nå både i arbetet och i privatlivet. 
Alla människor vill kunna prestera bra, nå framgång 
och må bra. Alla känner dock inte till eller vågar 
inte utnyttja hela sin fulla potential. Kursen varvar 
teoriavsnitt med enskilda övningar, grupp-
diskussioner och reflektioner.

Kursmål
Efter kursen har du erhållit insikter, tips och råd samt 
en förståelse de grundläggande principerna och 
verktygen för coaching. Genom coachingstegen, 
coachingsamtal och effektiv kommunikation 
kommer du att kunna leda individer och grupper till 
bättre resultat.

Kursinnehåll 
• Coachingens grunder
• Motivation
• Kommunikation
• Coachingsamtalet

• Feedback 

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till alla som vill lära sig 
att finna sin fulla potential och locka fram 
den hos andra. Du som t ex vill öka din eller 
andras förmåga att förbättra ett resultat, en 
färdighet, nå ett uppsatt mål eller få hjälp 
med att fånga en dröm och förverkliga den 
etc. 

Kursdatum 
8-9 september 
18-19 oktober
1-2 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Det jag förväntade mig uppfylldes med råge.”
Lars Sjöberg, SIS Swedish Standards Institute

“Positivt, medryckande - man kan inte 
vara odeltagande!”

Camilla Lundström, Stockholm Fundraising

www.nfi.se
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Management 3.0 - Att leda i en agil organisation 
Under två dagar bygger du upp en förståelse för teorin bakom agil utveckling 
och dess utmaningar. Efter kursen tar du med dig flera praktiska verktyg och 
synsätt som hjälper dig att utveckla din agila organisation.

Sammanfattning
När agil utveckling införs har det, framförallt i lite 
större organisationer, visat sig att ett ensidigt fokus 
på teamen kan skapa strukturella och lednings-
mässiga låsningar. Problemet är att agil utveckling 
förutsätter ett nytt sätt att leda. Chefer, 
projektledare, arkitekter och andra nyckelpersoner 
behöver både ny kunskap och nya verktyg för att 
skapa rätt förutsättningar för teamen.

Kursmål
Kursen vänder sig till chefer och ledare som verkar i 
agila organisationer. Det vill säga ledare och 
nyckelpersoner, produktledare, product owners, 
projektledare, scrum masters och coacher som 
arbetar i IT- och produktorganisationer.

Kursinnehåll 
• Agil utveckling, vad är det?
• Teorin bakom agil utveckling
• Att skapa energi och motivation
• Självorganisering
• Ramar och gränser
• Att utveckla kompetens
• Att bygga struktur
• Förändringsledning

 

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till chefer och ledare som 
verkar i, eller vill verka i, en agil organisation. 
Det vill säga formella, informella ledare och 
nyckelpersoner, produktledare, product 
owners, projektledare, scrum masters och 
coacher som arbetar i IT- och 
produktorganisationer.

Kursdatum 
21-22 september
6-7 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 14 950 kr
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 17:00 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Tack för en mycket givande och bra kurs!”
Alex Saradjzadeh, SJ

“Mycket bra kurs! Bra stories, pedagogisk.”
Tom Strömberg, Cybercom
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Intensivkurs i mötesfacilitering - chefer och gruppledare
Denna kurs lär dig att skapa ett klimat som bidrar till individen och gruppens 
positiva utveckling. Du får med dig verktyg som stärker relationerna, engagerar 
och får individerna att känna sig delaktiga. 

Sammanfattning
Arbetslivets utveckling gör det nödvändigt att ha 
fler möten för att lösa komplexa uppgifter, ventilera 
svåra frågor och ta beslut som är viktiga för verk-
samheten. Samtidigt är det allt färre som upplever 
möten som meningsfulla och effektiva. Denna 
utveckling har inneburit att fler och fler behöver 
bli bättre på att leda grupper. Med färdigheter i 
facilitering, kan du utnyttja individen, gruppen och 
verktygens samlade potential för att lösa uppgifter, 
skapa delaktighet, bygga konsensus kring resultat, 
med mera. Kursen varvas med kortare övningar 
och reflektion. 

Kursmål
Efter kursen vet du vilka färdigheter du behöver för 
att leda en grupp mötesdeltagare så att önskat 
resultat uppnås. Du kommer att få kunskaper om 
verktyg som hjälper dig att skapa engagemang 
och delaktighet i gruppen, som i sin tur leder till ökat 
ansvarstagande och lärande i din verksamhet.

Kursinnehåll 
• Mötesledaren/facilitatorn
• Mötesprocessen
• Verktygen
• Samspelet

Vem bör deltaga?
Kursen är en intensivkurs som vänder sig till 
dig som chef, gruppledare, projektledare, 
förändringsledare eller ledare av annat slag.

Kursdatum  
14 september
14 november

Kursfakta 
Längd: 1 dag  
Pris: 6 950 kr  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

” Mycker bra kurs!”
Reidner Vega, SEB
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Leverantörsstyrning - Planering, ledning och genomförande
Effektiv leverantörsstyrning genereras med hjälp av goda relationer. Under 
denna kurs får du verktyg och kompetens för att kunna styra och samverka med 
dina leverantörer på ett effektivt sätt. 

Sammanfattning
Kund- leverantörs-relationen har blivit allt           
viktigare för verksamheterna. Det kan gälla   
komplexa tjänster som sourcingtjänster, införande 
av ett nytt affärssystem eller IT-produkter som 
mjukvara eller att man väljer att låta en extern part 
ansvara för hela affärsprocesser så kallad BPO  
(business process outsourcing). 

Kursmål
Målet med kursen är att lära sig grunderna och få 
verktyg att styra sina leverantörer på ett effektivt 
sätt. 

Kursinnehåll 
• Grunderna i leverantörsstyrning
• Samverkansmodell
• Bygga fungerande och långsiktiga relationer
• Leverantörsklassificering
• Styra, Leda och följa upp (ISO 38500)
• Verktygslådan och hantverkaren - verktyg och 

tillämpning av verktyg
• Avtal och avtalstyper
• Olika mätetal SLA/OLA/UC/KPI
• Kundens organisation
• Genomgång och praktiska övningar 

Vem bör deltaga?
Exempel på personer som bör delta är inkö-
pare , beställare, tjänsteleverantörsansvari-
ga, IT-chefer och IT-/Business Controllers.

Kursdatum  
5-6 september
20-21 oktober
22-23 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:00 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

”Jag kan rekommendera kursen!”
Ismar Hozdic, Resurs Bank

”Mycket bra kurs!”
Tomas Forslund, Huddinge kommun
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Lean Agile Change Management
Vi går igenom den smarta modellen som kombinerar lean och agila arbetssätt 
med traditionell förändringsledning. Modellen hjälper dig att fånga med-
arbetarnas intresse, skapa motivation och minska motståndet mot förändring.

Sammanfattning
Visuell kommunikation, feedback och delaktighet 
är några av de viktigaste byggstenarna i modellen 
Lean Agile Change Management™ som 
innefattar bl.a. stå-upp-möten, förändringstavlor, 
ständiga förbättringar, retromöten och direkt 
kommunikation. Modellen är applicerbar på alla 
verksamheter.

Kursmål
Efter kursen har du fått insikter, värdefulla verktyg 
och kunskap om hur man uppnår förändringar som 
är snabbrörliga, agila och ständiga. Du har också 
fått konkreta råd om hur man genomför effektiva 
förändringsmöten.

Kursinnehåll 
• Leanfilosofin och det agila manifestet
• Motstånd mot förändring
• Förändringsarbetet
• Minimum Viable Change – snabb effekt av förän-

dringsarbetet.

• Förändringstavlan – ditt viktigaste verktyg

• Kombinerat med traditionell förändringsledning

• Kotters modell och McKinseys modell

• Förändringsledning baserat på återkoppling 

Vem bör deltaga?
Kursen riktar sig till förändringsledare, ledare, 
projektledare, teamledare och medarbetare 
med behov av att i sin roll bättre och mer 
effektivt kunna leda och kommunicera i 
förändring.

Kursfakta
26-27 september
7-8 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.
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Målstyrning och Strategiplanering
Lär dig att bygga upp en målstyrd strategiplan. Efter den här kursen har du fått 
med dig värdefulla, strategiska verktyg och metoder som kan ta ditt team eller 
ditt företag till nästa framgångsnivå. 

Sammanfattning
Under denna kurs förmedlas ett praktisk verktyg för 
att få en tydlig strategi i vardagen. Ett konceptuellt 
verktyg som leder arbetet hela vägen från över-
gripande strategiska mål till enkla och påtagliga 
vardagsaktiviteter. För varje arbetssteg presenteras 
konkreta verktyg som kan nyttjas i modellens olika 
processteg. Syftet är att ge dig den bästa utgångs-
punkten för att öka kostnadseffektiviteten och öka 
verksamhetens effektivitet och vinst. 

Kursmål
Efter kursen har du med dig värdefulla, strategiska 
verktyg och metoder som kan ta ditt team eller ditt 
företag till nästa framgångsnivå. Du kommer att 
lära dig hur man åstadkommer ett spårbart sam-
manhang i hela kedjan från mål till vardagsaktiv-
iteter, samt att prioritera och ta det viktigaste först. 

Kursinnehåll 
• Introduktion
• Strategi
• Verksamheten
• Utformning av en plan för genomförande
• Genomförande av affärsidén
• Verktyg och metoder
• Case Studies

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som arbetar med 
att utveckla nya eller förändrade verksam-
heter. Du kan arbeta som affärsutvecklare, 
verksamhetsledare, projektledare eller på 
något annat vis driva eller stödja utvecklings- 
och förändringsarbete.

Kursdatum  
27-28 oktober
24-25 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

” Grymt bra lärare med verklighets-
förankrade verktyg!”

David Tornborg, Logent Terminal

” Bra innehåll, lagom tempo, bra dialog. Skönt att 
få lyfta blicken utanför den egna sfären.”

Daniel Mannerström, Husqvarna
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Personlig Effektivitet - Bli effektivare utan stress 
Lär dig att arbeta smart och utnyttja tiden. Med nya insikter om tiden, rummet, 
arbetet och självenergin samt konkreta metoder för att tackla behov, mål och 
resultatkrav, uppnår du en högre personlig effektivitet utan stress. 

Sammanfattning
Idag arbetar vi med ett högre arbetstempo än 
någonsin tidigare. Dessutom ska färre göra mer 
med mindre tid, utrymme, marginaler och med 
högre kvalitetskrav. Du känner stressen komma, 
presterar allt mindre och du hamnar i en ond 
neråtgående spiral. Du har svårt att hinna med allt 
du ska göra. Du har ont om tid för att reflektera, 
prestera och leverera. Lugn, det finns botemedel 
och dem får du i denna kurs. Lösningen är inte att 
arbeta mera. Lösningen är att arbeta smart och 
utnyttja tiden effektivt. 

Kursmål
Lär dig konkreta verktyg och metoder som förenklar 
din vardag. Förbättra din kontroll över tiden, 
arbetsuppgifterna och informationsflödet. Frigöra 
tid, öka arbetsglädjen och minska stressen.

Kursinnehåll 
• Tiden
• Arbetet
• Rummet
• Övergripande färdigheter
• Jag:et
• Energin

 

Vem bör deltaga?
Du som har ont om tid, för mycket att göra, 
viljan att förbättra din arbetssituation, vill öka 
förmågan att bli effektivare utan stress och 
må bra.

Kursdatum 
25-26 augusti
3-4 oktober
23-24 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Mycket välinvesterade två dagar med 
mycket tips och erfarenhetsutbyte”
Susanne Wärme, SPP Livförsäkring

“Inspirerande och engagerad lärare”
Ingrid Lehto, Rikspolisstyrelsen
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Kreativ förhandling
Lär dig att förmedla dina tankar och önskemål på ett kraftfullt och övertygande 
sätt. Genom enkla knep och kunskap om olika förhandlingsstrategier kan du nå 
bra avtal för alla involverade parter.

Sammanfattning
Under kursen kommer du att få lära dig hur förhand-
lingsprocessen ser ut från början till avslut. Du 
kommer att få insikt i strategier och förberedelser 
inför en förhandling. Kursledaren kommer även 
att visa på hur du på bästa sätt kommunicerar i 
förhandling och hur du kan använda dig av fram-
gångsrika förhandlingstaktiker och tekniker. Detta 
kommer att ge dig vägen till bra överenskommelser 
där både du och den andra parten kan känna er 
nöjda och samtidigt kunna påveverka dina 
relationer i en positiv riktning. 

Kursmål
Denna kurs har som huvudmål att du skall bli en 
bättre förhandlare grundat på samförstånd mellan 
förhandlingsparterna. 

Kursinnehåll 
• Förberedelser inför en förhandling
• Förhandlingsprocessen
• Strategier
• Kommunikation i förhandling
• Förhandlingstaktiker
• Tekniker och metoder

Vem bör deltaga?
Kursen passar extra bra för dig som jobbar 
med försäljning och inköp, men en 
förhandling är minst lika viktig för dig som är 
chef, projektledare eller facklig representant, 
eller som agerar inom politiska och 
föreningsrelaterade uppdrag. Ja, alla 
situationer där det finns människor som är 
involverade på ett eller annat sätt.

Kursdatum 
29-31 augusti
5-7 oktober
7-9 december

Kursfakta 
Längd: 3 dagar  
Pris: 16 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Tydlig och bra presentation. Bra 
övningar varvat med teori”

Harald Hansson, Trygg-Hansa

“Jag är jättenöjd med kursen. Många 
exempel från verkligheten och bra mix 

mellan övning och teori. Jättefina lokaler 
och läge i stan.”

Esther Lundkvist, Axfood
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Effektiv kommunikation - Nå hela vägen med ditt budskap
Förmågan att kommunicera - att sända och ta emot budskap - är människans 
allra viktigaste kompetens. Denna kurs utvecklar din kommunikationsförmåga 
och ger dig  konkreta verktyg, kraftfulla modeller och nyttiga insikter.

Sammanfattning
Att tydligt kunna uttrycka sina idéer, tankar och 
känslor, att enkelt kunna nå fram med sitt budskap 
till andra utan missförstånd och att ledigt kunna 
samarbeta för att effektivare nå önskat resultat, är 
av avgörande betydelse för din framgång i arbets- 
och privatlivet. Under kursen varvas lättbegriplig 
teori med praktiska kommunikationsövningar för att 
ge dig som deltagare större förståelse för olika 
kommunikationsstilar.

Kursmål
Efter kursen har du utvecklat din kommunikations-
förmåga. Du har fått med dig flera verktyg och 
tekniker för att skapa en öppen och effektiv 
kommunikation. Du kommer kunna anpassa din 
kommunikationsstil till olika individer och situationer.

Kursinnehåll 
• Kommunikationens grunder
• Kommunikationsstilar
• Samtala och samarbeta
• Frågeteknik
• Aktivt lyssnande
• Ge och få feedback
• Mötesteknik

• Svåra samtal 

Vem bör deltaga?
Alla som vill förbättra sin förmåga att 
kommunicera och samarbeta på ett bra 
sätt. Du som vill öka din förståelse för olika 
kommunikationsstilar samt utveckla din 
möjlighet till att nå fram med ditt budskap.

Kursdatum 
20-21 september 
31 oktober - 1 november
14-15 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Oerhört entusiastisk, bra pedagog, använder 
olika metoder, fick med alla.”

Janett Broms, Villaägarnas Riksförbund

“En nyttig kompott av olika delar i 
kommunikationens konst.”

Roland Svahn, Post och Telestyrelsen
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Presentationsteknik - övning och teori 
Här får du lära dig om hur du förbereder, bygger upp, genomför och följer upp 
en bra presentation. Du lär dig även hur du ska inleda, avhandla och avsluta 
ditt tal och hur du ska hantera din nervositet. 

Sammanfattning
I dagens yrkesliv är förmågan att presentera ett 
budskap en viktig färdighet. Att tala inför grupp på 
ett tydligt, tryggt och trovärdigt sätt har blivit en allt 
viktigare färdighet och förmåga att behärska. Även 
om budskapet är det centrala, så är framförandet 
viktigare. Professionella presentationer som är 
personliga, engagerande och fängslande bygger 
upp ett förtroende hos åhörarna. Kursens tyngd-
punkt ligger på de praktiska övningarna där du får 
omedelbar feedback och därmed utvecklar dina 
förmågor som talare.

Kursmål
Du skall ha fått kunskap om hur kortare och längre 
presentationer kan struktureras, vilka hjälpmedel 
som kan användas samt fått en insikt i hur du kan 
förbättra framträdanden och hantera nervositet,

Kursinnehåll 
• Introduktion
• Presentationsteknikens grunder
• Hjälpmedel
• Dina förberedelser
• Ditt framförande
• Efteråt

 

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete 
på ett effektivt sätt måste kunna framföra 
tal via en kortare eller längre presentation 
för mindre eller större grupper. Kursen är 
mycket lämplig för till exempel projektledare, 
projektmedlemmar, personer som leder 
arbetsmöten, informationsansvariga, säljare, 
förhandlare eller lärare etc. Kursen är för dig 
som söker en grundkurs i presentationsteknik.

Kursdatum 
25-26 augusti
11-12 oktober
1-2 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Mycket inspirerande kurslärare! Har verkli-
gen fått tips och råd att ta med mig hem!”

Ann Persson, Patientnämnden Borås

“Min utveckling och självförtroende har ökat 
mycket efter denna kurs. 

Mely Moberg Ackebo, Egen företagare
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Att skapa effektiv Projektkommunikation
I denna kurs får du lära dig att skapa och använda en kommunikationsplan - ett 
kraftfullt verktyg som kompletterar projektplanen. Vi går igenom hur man identi-
fierar projektets intressenter och hur man kommunicerar för att nå önskad effekt.

Sammanfattning
Det är lätt att misslyckas med projekt. Några vanli-
ga problem är att engagemanget i projektgruppen 
är lågt, och projektdeltagarna ägnar sig åt det de 
vill göra istället för det som de borde göra. Under 
kursen går vi igenom en modell för kommunikations-
planering som du direkt kan applicera på dina 
egna planerade eller pågående projekt eller på ett 
fiktivt case. Efter avslutad kurs har du en 
kommunikationsplan med aktiviteter som du kan 
infoga i en projektplan.

Kursmål
I den här praktiskt inriktade kursen får du lära dig 
hur du kan använda kommunikation för att lyckas 
bättre i projekt. Med genomtänkt kommunikation 
skapar du engagemang, övervinner motstånd och 
hanterar förväntningar hos projektets intressenter. 
Du guidas genom alla steg i att skapa en 
kommunikationsplan och efter avslutad kurs har du 
en färdig plan med aktiviteter som du kan använda 
i ditt aktuella projekt.

Kursinnehåll 
• Kommunikationens grunder
• Kommunikationens roll i projektet
• Förändring
• Så skapar du projektets kommunikationplan

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som arbetar i 
projekt, i en uppstartsfas eller ett pågående 
projekt. Du är projektdeltagare eller 
projektledare. 

Kursdatum  
6-7 september
8-9 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.
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Grundkurs i projektledning
Vi går igenom projektledningsprocessen, de olika rollerna i projektorganisationen 
och hur dessa bör samverka för att uppnå bra resultat. Du får även lära dig att 
skapa samarbete, motivation och lösa energikrävande konflikter.

Sammanfattning
Denna kurs vänder sig till alla i projekt-
organisationen för att i komprimerad form skapa 
förståelse och kunskap om vad som krävs för att 
driva lyckade projekt. Medföljande pärm med kurs-
dokumentation och checklister lämpar sig utmärkt 
till att användas som handbok när du kommit hem 
och ska arbeta med projekt i praktiken. 

Kursmål
Deltagarna ska efter kursen vara väl rustade för att 
på ett framgångsrikt sätt kunna starta sin karriär som 
projektledare eller delta i såväl större som mindre 
projekt. Efter kursen har deltagarna med sig hem 
riktlinjer, tips, formulär och checklistor som direkt kan 
användas i det dagliga projektarbetet.

Kursinnehåll 
• Introduktion och begrepp
• Projektorganisationens ansvarsfördelning
• Egenskaper för att lyckas som projektledare
• Projektledare som yrke
• Projektets faser
• Projektmedlemmarnas arbetsuppgifter
• Att ha kontroll över sitt projekt
• Ledarskap

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till alla som vill utveckla 
sin förmåga att leda eller aktivt deltaga i ett 
projekt eller en projektorganisation. Arbets-
formen projekt är generell, så utbildningen 
passar alla oavsett bransch.

Kursdatum  
19-20 september
20-21 oktober
6-7 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Bra med liten grupp, konstruktiva och 
verklighetsnära diskussioner!”

Ewa Book, Hälsan & Arbetslivet

“Kunnig, engagerad och hade ett bra 
sätt att få ut sitt budskap.”

Peter Germundsson, Lantbruksuniversitet
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Att leda och genomföra effektiva Workshops 
och arbetsmöten
Denna kurs ger dig verktygen för att leverera kreativa och strukturerade möten 
som är användbara för alla typer av organisationer och företag.  

Sammanfattning
Under kursen kommer du att få prova på flera 
kraftfulla verktyg. De kan bli en del av din verktygs-
låda. Du kommer att få lära dig hur man på bästa 
sätt använder verktygen så att mötesdeltagarna 
arbetar effektivt tillsammans så att bästa möjliga 
resultat nås. Du behöver också en egen process 
som stöd för att kunna förbereda och genomföra 
mötet framgångsrikt.

Kursmål
Efter kursen ska du: ha utvecklat din förmåga att 
leda en grupp mötesdeltagare så att de arbetar 
effektivt tillsammans, kunna tillämpa flera kraftfulla 
verktyg och tekniker som skapar engagemang och 
delaktighet bland mötesdeltagarna, kunna planera 
workshops/arbetsmöten för effektivt 
genomförande, förstå roller och ansvar i workshops/
arbetsmöten, kunna hantera icke acceptabla 
beteenden som kan få oönskade konsekvenser för 
mötet, förstå hur du kan skapa en god möteskultur 
inom din verksamhet.

Kursinnehåll 
• Att leda workshops och arbetsmöten
• Planera, genomföra och följa upp workshops/

arbetsmöten
• Verktyg och tekniker

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till alla som vill att möten 
genomförs effektivt och meningsfullt. 
Exempel på personer som bör delta är 
projektledare, verksamhetsutvecklare, 
förändringsledare, affärsutvecklare, lean 
facilitator, systemutvecklare och personer 
som arbetar med insamling av krav samt 
chefer på olika nivåer i företaget. Kursen 
är mycket lämplig för dig som vill utveckla 
färdigheter i facilitering och ta rollen som 
facilitator.

Kursdatum  
29-30 september
24-25 oktober
10-11 november
12-13 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

“Jättebra kurs, inspirerande och 
engagerad lärare.”

Elisabeth Rehn, Ringhals

“Bra röd tråd, lätt att följa, känns mycket genomarbetat.”
Mats Salomonsson, Perstorp Holding AB
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Diplomerad workshopledare - praktisk träning 
och fördjupning
Under denna interaktiva kurs får du designa en mötesprocess där du lär dig att 
hantera dina utmaningar tillsammans med praktisk övning av verkliga situationer.

Sammanfattning
Under denna interaktiva kurs får du möjlighet att ta 
del av andras erfarenhet och tankar, utmana egna 
etablerade tankemodeller och tillsammans utforska 
och ”tänka nytt” kring facilitering och hur kraftfullt 
facilitering kan bidra till att utveckla alla typer av 
verksamheter.

Kursmål
Efter kursen kan du:
- leda en grupp mötesdeltagare mot uppsatta mål.
- tillämpa professionella verktyg och tekniker som 
skapar engagemang och delaktighet. 
- olika fråge- och lyssnartekniker. 
- effektivisera möten så att en god möteskultur 
skapas inom din verksamhet.

Kursinnehåll 
• 7 steg för framgångsrik facilitering
• Mötesprocessen
• Verktyg och tekniker
• Workshoptekniker
• Analysmetoder
• Ingen workshop är den andra lik

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som har erfaren-
heter som workshopledare/facilitator och har 
de grundläggande kunskaperna i 
facilitering, gruppdynamik och 
kommunikation. Du vill stärka dig i din roll 
som facilitator genom att utveckla dina 
färdigheter att effektivt leda en grupp mot 
önskat resultat. Du kan t.ex. vara projekt-
ledare, förändringsledare, processledare, 
lean facilitator, verksamhets-utvecklare, 
systemutvecklare eller linjechef.

Kursdatum  
19-20 september
20-21 oktober
6-7 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

“Fantastisk inspirerande, pedagogisk och 
intresseväckande kursledare!”

Mari Qvarnström, SPP

“Bra svar på frågor relaterat till verkligheten”
Fredrik Lundberg, TeliaSonera
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Projektledning i praktiken - grundläggande metodik 
och ledarskap
Denna kurs rustar dig för att kunna presentera en professionell projektplan och 
därefter framgångsrikt och metodiskt leda såväl mindre som större ett projekt. 

Sammanfattning
För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs en pro-
fessionell planering, styrning och uppföljning samt 
noga planering. Under denna kurs får du lära dig 
att på ett strukturerat sätt förbereda för ett projekt 
mot uppsatta mål. Kursen lägger stor vikt på att lära 
ut och praktiskt tillämpa projektmetodik. Även upp-
följning och kvalitetssäkring är viktiga aspekter som 
tas upp under kursen.

Kursmål
Efter kursen kommer du vara väl rustad för att på 
ett metodiskt, strukturerat och entusiastiskt sätt leda 
såväl större som mindre projekt. Efter avslutad kurs 
får du med dig riktlinjer, tips, formulär och checklis-
tor som du direkt kan använda i det dagliga 
projektarbetet.

Kursinnehåll 
• Introduktion till projektledning
• Beställarens roll
• Projektets olika faser
• Projektplanering
• Ledarskap och projektledning
• Samarbete i projekt - Att arbeta i grupp
• Genomförande och Resultatuppföljning
• Kvalitetssäkring av projektarbetet

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som vill utveckla 
din förmåga att leda och styra projekt, men 
även du som vill ha en fördjupad bild av hur 
man analyserar och planerar inför projekt. 
Du jobbar idag kanske i ett projekt eller vill 
utbilda dit till att delta eller leda ett projekt. 
Kursen lämpar sig även för beställare av 
projekt, linjechefer, ledningsgrupper m fl.

Kursdatum  
31 augusti - 2 september
5-7 oktober
5-7 december

Kursfakta 
Längd: 3 dagar  
Pris: 16 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Kursledaren är skicklig i att få gruppen att 
tänka och interagera, och jag har fått verktyg 

med mig hem. Tack - jag är jättenöjd!”
Lena Sjöqvist, Stockholms universitet

“Kursen var över förväntan. 
Mycket går att använda i arbetet.”

Ulrika Samuelsson, Statens fastighetsverk
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Intensivkurs i projektekonomi
Efter denna kurs har du fått en förståelse varför projektekonomin är så viktig och 
hur du ska ta nästa steg. Du kommer att ha fått de mest värdefulla verktygen 
och metoderna för att planera, följa upp och styra ekonomin i projekt.

Sammanfattning
Budget överskrids och projektet är på väg att 
fallera, hur ska jag rädda projektet? Hur gör jag för 
att minimera risken för att få oförutsedda utgifter 
i projektet? Hur planerar jag projektekonomin på 
bästa sätt? Dessa frågor och många fler kommer 
vi att ta upp under kursen. Under kursen kommer 
kursläraren att ge dig en introduktion till 
projektekonomins hantering, vilket syftar till att 
skapa en god förståelse för projektets ekonomi och 
dess förhållande till företagets övriga ekonomi.

Kursmål
Efter kursen ska du ha fått ökade kunskaper om 
hur projektekonomi skiljer sig från annan företags-
ekonomi, hur du följer upp ekonomin i ett projekt på 
ett effektivt sätt samt hur du rapporterar ekonomin i 
projektet på ett tydligt sätt

Kursinnehåll 
• Ekonomiska begrepp
• Planering
• Budget och budgethantering
• Kalkylering
• Riskhantering, uppföljning och värdering

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som arbetar i projekt 
som projektledare och som projektcontroller. 
Den passar också projektmedarbetare som 
vill få en övergripande koll på projekt-
ekonomin.

Kursdatum  
29-30 augusti
10-11 oktober

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Bra genomgång av helheten när det 
gäller projektekonomi”

Tommy Eriksson, Försäkringskassan

“Kursledaren var väl insatt i ämnet och hade 
mycket bra erfarenheter”

Per-Anders Hedlund, Det Kongelige Teater
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Agil projektledning i praktiken
Är du lite nyfiken på agila arbetsmetoder men lite osäker på vad det är och om 
det passar din organisation? Denna praktiskt upplagda kurs ger dig en överblick 
över olika metoder som passar både i agila projekt och tidsbaserade projekt.

Sammanfattning
Kursen ger dig en överblick över olika metoder som 
passar både i agilt genomförda projekt som de som 
följer en tidplan. I kursen blandas teoripass med 
realistiska övningar och diskussioner. Du får också 
praktiska exempel från verkligheten och både tips 
om tillämpning och råd om eventuella fallgropar.

Kursmål
Efter avslutad kurs har du fått ökade kunskaper 
om vad som menas med agil projektledning och 
hur man tillämpar det i praktiken. Under kursen 
får du möjlighet att prova på olika metoder och 
arbetssättet som hjälper dig att driva ditt projekt 
effektivt och hur det agila synsättet kan integreras 
med den traditionella projektmetodiken.

Kursinnehåll 
• Bakgrund och historik
• Roller i agila projekt
• Förutsättningar för att arbeta Agilt
• Att planera projekt – agilt och med tidplan
• Leda och utveckla teamet
• Genomföra projekt

Vem bör deltaga?
För dig som jobbar som projektledare, 
projektmedlemmar, teamledare, 
linjechefer, processägare, förändringsledare 
etc. Utbildningen vänder sig till dig som vill 
ha en förståelse för agila metoder, men 
också till dig som testat det agila och vill ha 
mer kunskap om projektmetodiken. Kanske 
är det så att din organisation funderar på 
att införa ett agilt arbetssätt. Eller så kanske 
är du beställare av tjänster/produkter som 
utvecklas agilt och du känner att vill ha mer 
kunskap om metoderna.

Kursdatum  
8-9 september
13-14 oktober
24-25 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Kursledarna gjorde kursen rolig och lätt att 
följa. Bra kombination av teori och praktik.”

Silvia Lambas Martin, SCB

“Mycket bra. Fick verkligen svar 
på mina frågor”

Pierre Boberg, Volvo
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Projektkontor och portföljhantering - metoder och verktyg
Denna kurs hjälper dig att framgångsrikt prioritera och välja ut projekt som ska 
genomföras. Du lär dig också att planera och styra resurser till rätt projekt samt 
hur de löpande projekten ska rapporteras.

Sammanfattning
Ett projektkontor kan ha många olika uppgifter allt 
från att samordna och följa upp pågående projekt 
till att ge praktiskt stöd till såväl projektbeställare 
som projektledare. Vanligtvis är det projektkontoret 
som förvaltar den projektmodell som ska tillämpas 
i verksamhetens projekt. Det finns ett stort utbud 
av verktyg som stödjer hanteringen av portföljen. I 
denna kurs behandlas vad man bör tänka på när 
man väljer verktyg för uppföljning och rapportering 
av projekten i portföljen.

Kursmål
Efter kursen har du lärt dig vad ett projekt-
kontor är och hur man etablerar denna funktion i 
en verksamhet. Du har också lärt dig olika metoder 
för urval och prioriteringar mellan projekt och hur 
man skapar en projektportfölj som är anpassad till 
verksamhetens övergripande mål och strategier. 
Under kursen får du möjlighet att lära dig olika 
metoder att genomföra uppföljningsmöten.

Kursinnehåll 
• Projektkontor och projektportfölj
• Portföljhantering
• Projektmognad
• Etablera ett projektkontor

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till projekt- och program-
ledare, portföljansvariga och projekt-
kontorschefer samt alla som genom sin 
funktion har ansvar för prioritering och 
styrning av projekt på en ledningsnivå. 

Kursdatum  
14-15 september
2-3 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

”Mina behov blev tillgodosedda!”
Anders Bröthlin, Kraftringen Nät

” Mycket bra kurs!”
Roger Nordberg, GE Healthcare Bio-Sciences
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Microsoft Project - för effektiv tids- och resursplanering
Under denna kurs får du lära dig hur Microsoft Project kan användas för att 
planera projekt, hantera resurser, följa upp planer och skapa olika typer av 
rapporter till projektets intressenter. 

Sammanfattning
Microsoft Project är ett mycket kraftfullt verktyg som 
underlättar planeringen, genomförandet och upp-
följningen av projekt. Verktyget har de 
senaste åren mognat och innehåller idag funktioner 
som stödjer hela kedjan i projektarbetet. Även om 
många projekt redan idag använder verktyget så 
kan det vara svårt att utnyttja dess fulla potential. 
Detta beror ofta på att projektdeltagarna inte har 
fått en grundläggande genomgång av verktygets 
alla fördelar. 

Kursmål
Efter kursen har du fått goda kunskaper i hur 
Microsoft Project kan användas på ett effektivt sätt 
i det dagliga projektarbetet. Du kommer att kunna 
följa upp, planera, hantera resurser, uppnå dina 
projektmål samt kunna ta fram olika rapporter.

Kursinnehåll 
• Uppstart
• Aktiviteter
• Resurser och personal
• Projektplan
• Uppföljning
• Rapporter

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som idag arbetar 
med styrning eller administration av projekt 
eller som deltar i projekt och som behöver 
kunskaper i hur man med MS Project kan 
uppnå ett effektivare arbete. Kursen är 
mycket lämplig för dig som är projektledare, 
projektsekreterare, projektadministratörer 
och övriga projektdeltagare.

Kursdatum  
18-19 augusti
24-25 oktober
15-16 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 11 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

”Mycket bra kurs! Proffsigt!”
Tim Hagström, Landstinget i Värmland

” Mycket bra upplägg med 
relevant innehåll”

Camilla Sandholm, Familjebostäder
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Programmering i Microsoft Excel
Här får du lära dig att effektivisera arbetet i Excel med automatisering, 
formulera egna funktioner, procedurer, formulär och koppla samman Excel 
med databasen och andra Office produkter. 

Sammanfattning
Under denna kurs kommer dina kunskaper inom 
Excel att fördjupas och du får olika tips och trix för 
att lära dig automatisera dina rutiner med hjälp 
av VBA programmering. Kursen kommer att ge dig 
grundläggande kunskaper i Excel-VBA och visa på 
möjligheterna som finns.

Kursmål
Efter kursen kommer du att ha en ökad förståelse 
för hur man kommer igång med Visual Basic for 
Applications – programmering för att kunna göra 
enklare finesser. Du kommer ha fått en bra teoretisk 
grund att stå på för egen vidareutveckling inom 
ämnet.

Kursinnehåll 
• Introduktion Excel VBA
• Användning av objektmodellen i Excel för 

automatisering
• Grunderna Visual Basic
• Effektiva gränssnitt för slutanvändare

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som är van 
excelanvändare, men vill lära dig hur man 
kan automatisera sina dagliga rutiner och 
programmera in ytterligare funktionaliteter 
med hjälp av Visual Basic for Applications 
(VBA). Du arbetar eller kommer att arbeta 
med Excel oavsett om du är projektledare, 
analytiker, ekonom, kalkylator, data-
administratör m.m.

Kursdatum  
22-24 augusti
12-14 oktober
14-16 december

Kursfakta 
Längd: 3 dagar  
Pris: 14 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Kursen var precis det jag förväntade mig, 
bra. Och väldigt god mat alla dagar.”

Rebecka Holmgren Jonsson, SKATTEVERKET

“Innehållsmässigt spänner kursen över ett 
stort område som klaras av på en förhål-

landevis kort tid tack vare bra pedagogik.”
Carl Cederquist, Göteborg Energi
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SharePoint 2013 för administratörer och redaktörer
Under denna spännande kurs får du lära dig att axla rollen som SharePoint 
administratör eller redaktör. Vi går igenom hur du styr behörigheter och hur du 
utformar webbplatserna så de blir relevanta för medarbetare såväl som kunder.

Sammanfattning
SharePoint är ett universalverktyg för att åskådlig-
göra och tillgängliggöra all information i företaget. 
SharePoint består av olika webbplatser. En webb-
plats kan se ut på helt olika sätt, beroende på vad 
den ska användas som. Som i alla informations-
system är resultatet helt beroende av att: Relevant 
information finns i systemet och är sökbar. 
Information ses av alla som är behöriga att se den. 
Informationen uppdateras kontinuerligt. Du kommer 
att kunna administrera webbplatser direkt efter 
avslutad kurs.

Kursmål
Efter avslutad kurs kan du skapa och administrera 
webbplatser i SharePoint. Du vet hur man skapar 
dokumentbibliotek med egendefinierad metadata 
och mallar, du kan designa olika typer av webb-
platser och styra behörigheterna på dem.

Kursinnehåll 
• Arbeta med listor
• Arbeta med dokumentbibliotek
• Behörigheter
• Webbdelar

Vem bör deltaga?
Alla som behöver kunna utforma och 
administrera webbplatser i SharePoint, eller 
som vill få en fördjupad kunskap över 
möjligheterna i SharePoint.

Kursdatum  
15-16 september
9-10 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 12 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Väldigt bra kurs som jag hoppas 
kunna ha användning av”

Jaquline Yaqob , Militärhögskolan

“Fick se väldigt mycket möjligheter 
med SharePoint”

Åke Nilsson, VR Track Sverige

www.nfi.se
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Avancerad SharePoint 2013 för Power Users
Här får du lära dig att bygga och anpassa list- och biblioteksapplikationer, 
jobba med arbetsflöden, formulär i InfoPath, Search med mera. Vi ger dig tips 
och råd om hur du bygger lösningar, ”Think Big, Start Small and Keep Growing”.

Sammanfattning
Det här är kursen är för dig som arbetat ett tag med 
SharePoint som administratör eller redaktör och vill 
utnyttja de inbyggda funktionerna i SharePoint 2013 
för att bygga smarta lösningar, utan att behöva 
använda kod. 

Kursmål
Efter kursen kan du bygga olika lösningar i Share-
Point utan kod. Du kommer ha en förståelse för 
SharePoints uppbyggnad med webbplatser, 
behörigheter, innehållstyper och webbdelar. Du 
kommer även lära dig BI lösningar för SharePoint 
samt få en förståelse för hur man kan arbeta med 
Access.

Kursinnehåll 
• Introduktion till SharePoint
• Applikationer för listor och bibliotek
• Workflows
• Innehållstyper
• Webbdelar
• Webbplatser
• Behörighet
• BI med Excel och Visio
• Lösningar för MS Access
• Hantera avtal och kontrakt

Vem bör deltaga?
Du som har ansvar för SharePoint som tex. 
administratör, redaktör, tekniker, power-user.

Kursdatum  
5-7 september
17-19 oktober
12-14 december

Kursfakta 
Längd: 3 dagar  
Pris: 15 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.
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Avancerad Excel
Den här kursen gör dig till en expert på Excel. Du får lära dig att nyttja 
avancerade funktioner och verktyg som kommer underlätta och effektivisera 
ditt dagliga arbete.

Sammanfattning
Med hjälp av pivottabeller kan du välja och 
presentera data på olika sätt. Du får bekanta dig 
med Excels verktyg för målsökning och analys, samt 
skapa enhetliga och användarvänliga kalkyler. 
den här kursen kommer du få lära dig att formatera 
diagram med hjälp av nya verktyg. Vi tittar även på 
några användbara funktioner samt hur du länkar 
och konsoliderar information. I kursen går vi även 
igenom hur du arbetar med enkla makron samt hur 
du kan utföra olika konsekvensanalyser i 
programmet.

Kursmål
Kursen kommer att ge dig fördjupade kunskaper i 
Excel och visa på de möjligheter som finns. 

Kursinnehåll 
• Formler och formatering
• Länkning och konsolidering
• Funktioner
• Diagram
• Listor
• Scenarier och målsökning
• Pivottabeller
• Makron

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som är van Excel-
användare, men vill lära dig hur du kan gå 
vidare med dina kunskaper. Du arbetar med 
Excel idag och vill arbeta mer effektivt och 
kunna utnyttja de mer avancerade 
funktionerna i programmet samt vill vidare-
utvecklas och lära dig nya funktioner och 
finesser.

Kursdatum  
30-31 augusti
5-6 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 12 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.
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Grundkurs i Microsoft Visio - effektiv dokumentation av 
processer och projekt
Under denna kurs får du lära dig att skapa dokument i Microsoft Visio på ett 
effektivt sätt. Vi fokuserar främst på processflöden, länkar och lagring av data.

Sammanfattning
Microsoft Office Visio, som är ritprogrammet i 
Microsoft Office-familjen, används mestadels till att 
dokumentera processer, organisationer eller data-
nätverk i en verksamhet och har mer och mer blivit 
ett standardverktyg i många företag. Visio inne-
håller en mängd moduler för ritningar inom bygg, 
maskin el och IT. De stora fördelarna med Visio är 
användarvänligheten och kopplingarna till andra 
Microsoftprodukter som t ex Excel.

Kursmål
Efter kursen har du fått en förståelse för Visios 
grundläggande kommandon samt kunna arbeta 
effektivt med att skapa och distribuera dokument. 

Kursinnehåll 
• Inställningar och hjälpmedel
• Hantering av former
• Panorera och zooma
• Sidhantering och texthantering
• Processflöden
• Projekt- organisationsscheman
• Datanätverk
• Länkar, web och andra format
• Ritteknik och utskrifter
• Egna stenciler, stilar och mallar

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig 
grunderna i Microsoft Visio för hur du skapar 
processflöden, organisationsscheman, 
datanätverk och liknande dokument samt 
tillför dessa avancerade funktioner.

Kursdatum  
28-29 september
17-18 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 11 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Jag kunde inget om Visio innan kursen men nu känner 
jag att jag kan börja använda det i mitt arbete - Bra kurs!”

Anders Bergegran, VATTENFALL

“Bästa och roligaste kursen på länge. 
Detta kommer jag att ha stor nytta av. 
Läraren var lugn och pedagogisk rakt 

igenom. Jag är helnöjd!”
Irene Löthegård, Axfood
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Power Pivot för Excel
PowerPivot är ett nytt sätt att analysera data. Med PowerPivot är det möjligt för 
vanliga Excelanvändare att skapa dynamiska rapporter (sk dashboards) och 
analyser som förut krävde avancerad programmering. 

Sammanfattning
Powerpivot slog igenom som en världsrevolution 
inom dataanalys, eftersom det erbjuder dig all den 
kraft du behöver för att kunna utföra komplexa 
dataanalyser i en välkänd miljö, Microsoft Excel. 
Därefter har PowerPivot även fortsatt att utvecklas 
till ännu högre nivå. 

Kursmål
Efter utbildningen får du en grundläggande 
förståelse för Powerpivot samt dess användande av 
relationsdatabaser och PowerView. Du 
kommer att kunna koppla upp dig mot databaser 
och kunna analysera datat samt utforma rapporter 
baserade på stora mängder data. Du får även en 
introduktion till det nya formelspråket DAX (Data 
Analysis Expression).

Kursinnehåll 
• Installera power pivot
• Importera data
• Hur bygger vi relationer
• Skapa en Excel Data Model
• Nu skapar vi vår första PivotTabell
• Formatera data, hantera relationer och skapa 

nya kolumner
• DAX (Data Analysis eXpressions)

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som är van Ex-
celanvändare, men vill lära dig hur du kan 
gå vidare med dina kunskaper. Du arbetar 
med Excel idag och vill arbeta mer effektivt 
och kunna utnyttja Power Pivot funktionerna 
i programmet samt vill vidareutvecklas och 
lära dig nya funktioner och finesser.

Kursdatum  
5 september
21 oktober

Kursfakta 
Längd: 1 dag  
Pris: 5 950 kr  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.
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Introduktion till SQL
Nästan alla IT-system som utvecklas idag baseras på att information lagras och i 
viss mån bearbetas i relationsdatabaser. Denna introduktionskurs till SQL ger dig 
kunskap om den viktigaste tekniken vid all typ av databearbetning. 

Sammanfattning
SQL (Structured Query Language) är det generella 
kommando- och programmeringsspråk med vars 
hjälp man på ett standardiserat sätt kan kommuni-
cera med de flesta relationsdatabaser. Kurs-
materialet till denna intressanta och mycket upp-
skattade endagskurs är helt på svenska, framtaget 
av kursläraren och baserad på lärarens erfaren-
heter. Kursen är enbart en teoretiskt lagd kurs och 
lägger grunden till vidarutbildning inom ämnet.

Kursmål
Efter kursen har du erhållit god kännedom om 
SQL och dess användningsmöjligheter idag och i 
framtiden. Som PC-användare ska du kunna utnyt-
tja SQL för att definiera och hämta rapporter från 
andra system.

Kursinnehåll 
• Historien bakom SQL
• Hur definieras en relationsdatabas
• Hur söker man i tabeller?
• Hur ändrar man data?
• Hur används SQL idag och i morgon?

Vem bör deltaga?
Kursen riktar sig främst till dig som har liten 
eller ingen erfarenhet av att arbeta med 
SQL. Kursen är lämplig för såväl dig som är 
PC-användare samt systemerare som vill lära 
dig eller repetera grunderna i SQL.

Kursdatum  
7 september
11 november

Kursfakta 
Längd: 1 dag  
Pris: 6 950 kr  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Tack för den bästa kursen jag har 
varit på, på lång tid.”

Jonas Ander, Handelsbanken
“Bra kurs. Fick massor med kunskap med mig.”

Johan Mattsen, Collectum AB
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Informationsbehandling med SQL - Grundkurs
Du som dagligen arbetar med system med relationsdatabaser har stor nytta av 
denna kurs. Här får du lära dig att sammanställa rapporter utifrån information 
som finns i databaser.

Sammanfattning
SQL (Structured Query Language) är det generella 
kommandospråk som i dag används vid kommu-
nikation med relationsdatabaser från olika leve-
rantörer. Användningsområdet är mycket utbrett. 
Genom ett flertal praktiska övningar vid PC befästs 
dina kunskaper i SQL:s uppbyggnad och möjliga 
tillämpningar.

Kursmål
Efter kursen kommer du på egen hand kunna 
formulera SQL-frågor för att utvinna information ur 
relationsdatabaser. Du kommer även ha djupare 
kunskaper om hur SQL är uppbyggt samt veta hur 
du kan tillämpa SQL på bästa sätt.

Kursinnehåll 
• Relationsdatabaser
• Datadefinition
• Datamanipulering
• Funktioner
• Transaktionskontroll

Vem bör deltaga?
Detta är kursen för dig som vill lära dig hur 
man ställer SQL-frågor mot en databas. Kur-
sens utformning gör att den är lika bra för dig 
som arbetar med SQL Server, Oracle, DB2 
eller någon annan relationsdatabas.

Kursdatum  
25-26 augusti
27-28 september
25-26 oktober
28-29 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Mycket lärorikt, vi hann med 
mycket på två dagar.”

Leif Nilzén, Jämtlands läns landsting

“Jag hade fått höra att det var svårt med SQL, men med den 
här kursen lärde jag mig mycket på två dagar”

Helena Wikström, Plan International Sverige
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Informationsbehandling med SQL - Fördjupningskurs
Detta är kursen för dig som vill lära dig mer om hur man ställer SQL-frågor mot 
en relationsdatabas. Kursen tar upp de fördjupade möjligheter som krävs för att 
lösa avancerade problem. 

Sammanfattning
Du som dagligen arbetar med system med rela-
tionsdatabaser tjänar på att ha fördjupade kun-
skaper inom SQL för att själv kunna sammanställa 
rapporter utifrån information som finns i databasen. 
Kursens utformning gör att den är lika bra för dig 
vara sig du arbetar med SQL Server, Oracle, DB2 el-
ler någon annan relationsdatabashanterare.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha erhållit fördjupade kun-
skaper i språket SQL, med målet att de inhämtade 
kunskaperna direkt kan omsättas i praktiken. Du 
kommer att kunna sammanställa rapporter utifrån 
den information som finns i databasen samt kunna 
lösa avancerade problem som kan uppstå under 
arbetets gång.

Kursinnehåll 
• Förberedelser på datorn
• Join - den totala genomgången
• Gruppering
• SELECT, INSERT, UPDATE och DELETE
• Subqueries
• Prestanda, indexering och procedurell SQL
• Inbäddad SQL

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som är programmer-
are, systemutvecklare, databasadministratör 
eller om du av annan anledning behöver 
goda detaljkunskaper i SQL.

Kursdatum  
12-13 september
9-10 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Bra nivå på förklaringar, inte för 
högt men inte heller för lågt”

Anna Islén, Trafikverket

“Högt tempo men plats för praktik, läraren hade 
svar på alla frågor och mycket bra lokaler”

Fredrik Skeppstedt, Handelsbanken
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XML & XSL - metoder & verktyg för effektiv datahantering
Denna kurs ger dig kunskap om de möjligheter som finns med XML. XML är tack 
vare dess enkelhet och anpassningsbarhet en viktig komponent i företagens 
informationsutbyte mellan databaser, applikationer och delsystem. 

Sammanfattning
HTML innehåller små möjligheter att konstruera 
egna informationsstrukturer. XML ger helt nya möjlig-
heter att bygga anpassade informationsstrukturer 
för till exempel Internetpublicering, i affärssystem 
och e-handelslösningar samt i databaser. I kursen 
presenteras de möjligheter som finns inom XML men 
också hur man idag kan använda XML för att struk-
turera information över Internet.

Kursmål
Efter kursen kommer du känna till vad XML är och 
hur det kan användas. Du kommer att inneha kun-
skaperna för att kunna lagra och hantera informa-
tion om olika data på ett snabbt och smidigt sätt.

Kursinnehåll 
• Bakgrund och märkspråk
• Syntax och parser
• Scheman
• XSL
• Dokumenthantering
• Systemintegration

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till webbutvecklare, webb-
projektledare, systemutvecklare, IT-ansvariga 
och ansvariga för företagets information-
spublicering på Internet.

Kursdatum  
18-19 augusti
29-30 september
31 oktober - 1 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 12 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Ger konkreta exempel vilket är kanon”
Tina Pettersson, STATENS VETERINÄR-

MEDICINSKA ANSTALT

“Kursen uppfyller mina förväntningar om 
introduktionskurs. Mycket bra lärare!”

Eva Olovsson, AXFOOD IT
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AutoCAD Grundkurs - Effektiv hantering av ritningar
Under denna lärorika tredagarskurs får du de kunskaper som behövs för att bli 
produktiv inom AutoCAD/ AutoCAD LT. Detta gäller såväl enklare 
uppdateringar av befintliga ritningar som mer avancerad nykonstruktion.

Sammanfattning
Det vanligaste verktyget idag för digitala ritningar 
är AutoCAD. För vana användare av Windows 
innehåller AutoCAD funktioner som är intuitiva och 
lätta att ta till sig. Samtidigt finns det också mycket 
avancerade funktioner som är svårare att 
bemästra även för vana datoranvändare: tex. 
filhantering, utskrifter och lagerhantering. Kursen 
fokuserar särskilt på att noggrant beskriva de 
funktioner som man oftast kommer i kontakt med.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha fått en bred bas för att 
kunna hantera, producera eller redigera ritningar 
samt en förståelse för hur AutoCAD fungerar och 
kunna använda de vanligaste kommandon.

Kursinnehåll 
• Filhantering
• Ritfunktion och koordinatsystem
• Radera och urvalsmetoder
• Bildhantering och lagerhantering
• Texthantering
• Enkel måttsättning
• Skraffering och enkel blockhantering
• Externa referenser
• Enkel utskriftshantering

Vem bör deltaga?
Kursen är en grundkurs i AutoCAD /AutoCAD 
LT och tänkt att ge en bred förståelse för dig 
som arbetar med att hantera, producera 
eller redigera ritningar inom alla branscher.

Kursdatum  
20-22 september
1-3 november
23-25 november

Kursfakta 
Längd: 3 dagar  
Pris: 12 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Läraren hade svar på alla frågor 
och lösningar på allt. Han förklarade 

tydligt så att man förstod.”
Anton Widlund, Sjöstadens snickeri

“Kursen gav bra grund att utfor-
ska och bygga vidare på”
Jonas Holen, Roth Nordic
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AutoCAD Fördjupningskurs - Effektiv hantering av ritningar
Oavsett stor eller liten erfarenhet av AutoCAD, kommer du att ha stor nytta av 
denna tvådagars fördjupningskurs som hjälper dig att utnyttja AutoCADs 
avancerade möjligheter till fullo.

Sammanfattning
Under kursen får du lära dig att hantera 
avancerade funktioner som Layout, Externa 
referenser och Dynamiska block samt att gå mer på 
djupet i vanliga begrepp som Lager, 
Måttsättning m.m. Under kursen diskuterar vi också 
specifika frågeställningar som deltagarna har med 
sig från sina respektive arbeten.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha fördjupade kunskaper 
om många av AutoCADs vanliga kommandon. Du 
har också lärt dig nya avancerade funktioner som 
effektiviserar ditt arbete.

Kursinnehåll 
• Paletter
• Gränssnittet
• Texthantering
• Måttsättning
• Block
• Externa referenser
• Lager
• Layout
• Utskrift
• Koordinatsystemet

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som har gått en 
grundkurs tidigare eller arbetat ett tag med 
AutoCAD och som vill ta steget till en mer 
avancerad användare inom 2D.

Kursdatum  
6-7 oktober
15-16 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 10 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.
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Usability och User Experience (UX)
Denna kurs hjälper dig att förstå vad som bör styra ett gränssnitts utformning 
samt hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta med användbarhetsaktiviteter 
under olika faser i ett projekt eller i förvaltning. 

Sammanfattning
Denna kurs består av teoretiska pass, då vi 
exempelvis ägnar oss åt beteendevetenskapliga 
teorier kring hur vi som människor fungerar i vår kon-
takt med datorer och grafiska gränssnitt, samt prak-
tiska pass då vi behandlar konkreta frågeställningar 
rörande design av gränssnitt. Ett viktigt moment i 
kursen behandlar även hur man i praktiken testar 
”användbarhet” hos ett gränssnitt.

Kursmål
Efter kursen kommer du att ha fått kunskaper i hur 
man med hjälp av användarcentrerad design 
utvecklar och förvaltar effektiva IT-system, hur ett 
gränssnitt bör se ut samt hur dess användbarhet 
kan testas. Du kommer ha fått en god inblick i 
begreppsvärlden samt hur vi människor rent be-
teendevetenskapligt fungerar i vår kontakt med 
grafiska gränssnitt.

Kursinnehåll 
• Människan
• Arbetsmetoder
• Gränssnittsdesign, struktur och navigering
• Grafiska verktyg
• Testning av användbarhet
• Praktiska övningar

Vem bör deltaga?
Du som önskar skaffa dig kunskaper i design 
och testning av grafiska gränssnitt, med fokus 
på webblösningar. Kursen är lämplig för dig 
som vill lära dig generell gränssnittsdesign för 
att till exempel kunna ställa relevanta krav 
på ett webbdesignteam, ansvara för design 
av en ny applikation med ett grafiskt gränss-
nitt eller vill lära dig hur man kan testa gräns-
snitt.

Kursdatum  
1-2 september
6-7 oktober
8-9 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Över förväntan. Extremt bra och effek-
tivt upplägg på bara två dagar.”
Mathias Eriksson, Peab Sverige AB

“Det här var precis vad jag behövde för att kunna 
genomföra mitt arbtete mer strukturerat.”

Torbjörn Nilsson, Trygg Hansa Försäkrings AB
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Grundkurs i programmering
Är du en nybörjare som vill lära dig att programmera? Då är detta en kurs för 
dig! Denna pedagogiskt upplagda kurs ger dig en grundläggande förståelse för 
programmering i allmänhet. 

Sammanfattning
Under tredagarskursen får du en introduktion till 
programmering för att ha som grund till att 
fördjupa dig i det programspråk som passar dig. 
Under kursens övningar får du själv välja vilket av 
språken Java eller  som du vill bekanta dig med. För 
att effektivisera ditt arbete får du även en 
introduktion till något utvecklingsverktyg som hjälper 
dig i ditt kodande.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha goda kunskaper i vad 
som krävs för att skapa olika typer av program och 
hur dessa byggs upp. Då du själv väljer ett 
programmeringsspråk som du har behov av att lära 
dig kommer du även lära dig dess syntax och hur 
du testar och felsöker dina program. 

Kursinnehåll 
• Att bli programmerare
• Att skriva kod
• Program- komponenter
• Strukturera kod
• Utvecklingsverktyg
• Programvaruprojekt
• Sammanfattning och avslutning

Vem bör deltaga?
Denna kurs vänder sig till dig som inte har 
någon eller lite erfarenhet av 
programmering. Du kanske skall börja som 
utvecklare eller leda ett antal personer i 
utvecklingsprojekt. Behöver du grund-
kunskaper om hur programmerare bör 
arbeta, både individuellt och i grupp, är 
denna kurs rätt för dig.

Kursdatum  
14-16 september
17-19 oktober
9-11 november

Kursfakta 
Längd: 3 dagar  
Pris: 11 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Jag hade tidigare ingen erfarenhet i pro-
grammering och känner att denna kurs är en 

alldeles lagom språngbräda för vidare inlärning.”
Daniel Eriksson, ABB AB, Cewe-Control

“Fick mig att förstå bättre än vad jag förväntat mig”
Fredrik Lander, ADDQ CONSULTING
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Grundkurs i C# och .NET Framework
I denna kurs får du lära dig programmeringsspråket C# (CSharp), som är det 
naturliga valet för utveckling av applikationer i .NET-miljön. C# förenar styrkan 
hos C/C++ med det enkla uttryckssättet hos Visual Basic. 

Sammanfattning
Microsofts .NET-plattform har blivit förstahandsvalet 
för många företag som är på väg att förnya sina IT-
system. Under den här mycket efterfrågade treda-
garskursen lär du dig grunderna i programmerings-
språket C#, .NET Framework samt får arbeta med 
Visual Studio.

Kursmål
Efter kursen kommer du förstå hur språket C# 
fungerar samt hur kodning, felsökning och 
kompilering fungerar i utvecklingsverktyget Visual 
Studio. Du får en inblick i .NET Framework samt förstå 
hur ramverket kan användas i egna applikationer.

Kursinnehåll 
• Grundläggande C#-programmering
• Flödeskontroll
• Variabler, klasser och arv
• Hålla ordning på data i enumeratorer
• Händelserstyrd programmering
• Felhantering
• .NET Framework
• Att bygga grafiska gränssnitt
• Visual studio
• Sammanfattning och avslutning

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som vill få en 
grundlig genomgång av programmerings-
språket C# och en introduktion till det 
tillhörande klassbiblioteket i Microsoft .NET 
Framework.

Kursdatum  
3-5 oktober
30 november - 2 december

Kursfakta 
Längd: 3 dagar  
Pris: 12 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Kursläraren var väldigt tydlig och bra. Svarade 
bra på alla frågor och hade ett bra tempo.”
Kenji Claesson, Västerbottens Läns Landsting

“Bra kurs som får mig att känna att jag 
vill sätta igång direkt med C#”

Lena Karlsson, ABB AB, Cewe-Control
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JavaScript - Metoder och verktyg
Under denna introduktionskurs går vi igenom grunderna i JavaScript, hur man 
effektivt arbetar med olika utvecklingsverktyg och hur du skriver JavaScript som 
dynamiskt interagerar med webben.

Sammanfattning
Vad är JavaScript? Hur använder jag JavaScript? 
Vilka byggstenar inom Java kan jag använda för 
att få det resultat som jag vill? Dessa frågor och 
många fler kommer du att få svar på. Det populära 
scriptspråket var från början tänkt att användas 
som komplement till webbformulär, men idag an-
vänds för att skapa webbapplikationer, mobil-
appar, databaser, webbservrar och i program så 
som Photoshop och Acrobat Reader.

Kursmål
Efter kursen kommer du känna till vad JavaScript är 
och hur det kan användas. Du kommer att kunna 
arbeta effektivt med olika utvecklingsverktyg samt 
veta hur du skriver JavaScript som dynamiskt 
interagerar med webben. Efter kursen kommer du 
dessutom att ha bra kunskaper inom 
programmering i allmänhet.

Kursinnehåll 
• Det som gör JavaScript unikt
• Verktygen
• Syntax
• Byggstenar
• Scope och global förorening
• Arrayer, objekt och DOM

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till webbutvecklare, webb-
projektledare, systemutvecklare, IT-ansvariga 
och ansvariga för företagets information-
spublicering på Internet.

Kursdatum  
12-13 september
15-16 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 11 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.
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Agil kravhantering i praktiken
Här får du lära dig agila arbetssätt där du rustar dig och din organisation inför 
utmaingar som tex. kulturkrockar eller andra större omställningar. Vi går igenom 
praktiska användningsfall och typiska scenarion.

Sammanfattning
Kanske har din organisation båda kulturerna; agil- 
och traditionell kultur, vilka har svårt att förenas i 
vardagen? Use case by example är troligen 
lösningen på dina problem, på ett rationellt sätt tar 
detta mönster det bästa från den traditionella 
världen (användningsfall) och den agila 
(user stories och acceptanstestdrivet arbetssätt) 
och skapar en perfekt balanserad mellanväg. 

Kursmål
Efter kursen har du fått kunskaper om hur du kan 
identifiera, planera och prioritera User stories. Du har 
fått en god förståelse för acceptansdrivet 
arbetssätt och automatiserad testning. Du har fått 
en god inblick i modellering av användningsfall 
samt vilka verktyg du kan använda för att få ihop 
den traditionella och agila världen.

Kursinnehåll 
• Hur arbetar vi med User stories
• FitNesse
• Modellering av användningsfall
• Use case by example
• Informationsmodellering
• Testfall i FitNesse
• Fixturer

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig främst till dig som arbetar 
som kravställare, kravhanterare eller 
beställare av IT-system. Kursens breda 
upplägg gör att kursen är mycket lämplig 
även för dig som är testansvarig, 
systemutvecklare, programmerare och pro-
jektledare.

Kursdatum  
19-21 september
16-18 november

Kursfakta 
Längd: 3 dagar  
Pris: 16 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

”Jag har fått de verktyg jag behöver 
för att jobba agilt – mycket bra!”

Nika Sarlin, Agiltbygg AB
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Effektiv kravhantering - metoder & verktyg
Vill du lära dig grunderna i kravhantering, bli en bättre beställare eller bli mer 
erfaren som kravställare? Du kanske också vill bli bättre på att formulera och 
strukturera upp kraven på en IT-lösning? Då är det här en kurs för dig.

Sammanfattning
Nya utvecklingsmetoder och en snabbare och rör-
ligare omgivning gör det allt viktigare att ha en bra 
struktur och kravprocess för att beskriva den 
förändring vi vill åstadkomma. Det handlar bland 
annat om hur vi samlar in, dokumenterar, priorite-
rar och testar användarnas krav på systemet. Att 
beskriva och kravställa ett IT-system på ett effektivt 
och flexibelt sätt är en förutsättning för att det sys-
tem eller de ändringar som levereras motsvarar 
användarnas förväntningar och behov.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha goda kunskaper i vad 
ett krav är samt hur man identifierar, samlar in och 
prioriterar kraven. Vidare kommer du att ha erhållit 
kunskaper i vad användningsfall (use-cases) är och 
hur dessa används.

Kursinnehåll 
• Kravhanteringens betydelse
• Arbeta effektivt med krav och kravhantering
• Kunskapsområden
• Olika kravtyper
• Kravspårning och tekniker
• Hantera förändringar under arbetets gång

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig främst till dig som är och 
att kommer att ta rollen som kravställare 
och beställare av IT-system. Kursens breda 
upplägg gör dock att kursen är synnerligen 
lämplig även för dig som är testansvarig, 
systemutvecklare, programmerare eller 
projektledare.

Kursdatum  
12-13 september
24-25 oktober
12-13 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Lugnt och sansat, avstämde att 
alla hängde med.”

Per Rydqvist, SEB

“Det här kommer jag att kunna ha 
stor användning av framöver.”
Annika Larsson, Fujitsu Services
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REQB Foundation Level - Certifieringskurs i kravhantering
Att ta REQB certifikatet visar att du är en expert inom kravhantering. Du har 
100 % koll på vad ett krav är och du vet hur man identifierar, samlar in, 
dokumenterar, modellerar, verifierar och ändrar kraven.

Sammanfattning
För att förbättra och kunna säkerställa 
genomförandets kvalité är det av stor vikt att för-
bättra de disciplinära behoven inom ingenjörskonst. 
REQB (Requirements Engineering Qualification 
Board) har utvecklat en internationell standard som 
ger dig verktygen att kunna undgå de mest vanliga 
problemen och kunna lösa de som dyker upp. 
Kursen genomförs på svenska. Kursmaterialet 
inklusive bilder, övningar och exempelfrågor är på 
engelska. Kursen kan avslutas med ett certifierings-
prov som man anmäler sig till separat. 

Kursmål
Efter kursen kommer du att ha goda kunskaper i 
vad ett krav är samt hur man identifierar, samlar 
in, dokumenterar, modellerar, verifierar och ändrar 
kraven.

Kursinnehåll 
• Process och metodik
• Roller och ansvar
• Projekt och riskhantering
• Kravinsamling, kravanalys, kravspecificering
• Validering och kvalitetssäkring
• Ändringshantering
• Verktygsstöd
• Certifiering

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig främst till dig som arbetar 
som kravställare, kravhanterare eller 
beställare av IT-system. Kursens breda 
upplägg gör dock att kursen är synnerligen 
lämplig även för dig som är testansvarig, 
systemutvecklare, programmerare, 
projektledare m.m.

Kursdatum  
22-23 augusti
12-13 oktober
21-22 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 12 900 kr  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Trodde inte kursen skulle vara så bra 
- gav mycket mer än förväntat!”
Maj Snöbohm, Datakonkret AB
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Värdebaserad Produktledning och Kravhantering
Efter denna kurs vet du hur man går från kostnadsfokusering till värdebaserad 
produktutveckling. Vi går igenom vilka värdeaspekter som är viktigast för en viss 
produkt vid en viss tidpunkt.

Sammanfattning
En gemensam värdevy är kritisk för att kunna välja 
och prioritera funktionalitet och kvalité både vid 
utveckling och uppköp av mjukvaruintensiva 
produkter och tjänster. Tyvärr är vi alldeles för bra 
på att estimera och fokusera på kostnad – något 
som per definition är meningslöst utan värde.
Kursen baseras på värdenedbrytningen från The 
(Software) Value Map™ (SVM). Värdedetaljering 
och användning av SVM har visat signifikant positiv 
effekt för bland annat val och prioritering av krav 
operativt, men möjliggör även att länka strategiska 
mål till operativa dagliga beslut.

Kursmål
Efter kursen har du fått kunskap och verktyg för 
att stärka din organisation genom värdebaserad 
produktutveckling. Du har skaffat en förståelse för 
värde som koncept, olika värdekategorier samt 
värdeaspekter – uppdelade på externa (kund-
fokuserade), interna (teknik till business), samt inno-
vation och infrastruktur perspektiv.

Kursinnehåll 
• Översikt 
• Value Map.
• Praktisk användning av Value Map
• Praktiska övningar

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig främst till dig som arbetar 
med kravhantering, produktplanering, 
produktledning, affärsanalys, eller beställare/
upphandlare av mjukvaruintensiva system/
produkter. Kursens breda tillämpningsom-
råde gör att även projektledare, utvecklare 
samt processansvariga har stor nytta av 
kursens innehåll

Kursdatum  
19-20 september
20-21 oktober
22-23 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 14 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.
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Scaled Professional Scrum
Under den här tvådagars workshopen får du lära dig att applicera Scrum med 
fler än två Scrum-team. Vi fokuserar på uppskalade projekt och utvecklingsinitia-
tiv där man nyttjar flera Scrum-team för att utveckla ett större system eller pro-
dukt.

Sammanfattning
Under två dagar följer kursen en fallstudie där 
olika scenarion simuleras, samtidigt som ett 40-tal 
praxisar som visats gångbara introduceras, utövas 
och undersöks. Ramverket, Scaling Professional 
Scrum, gås igenom och vi lär känna vad ett Nexus 
är, hur det fungerar och tillämpas. Utbildningen är 
sammanställd av Scrums skapare, Ken Schwaber, 
tillsammans med den samlade erfarenheten från 
Scrum.org:s över 140 experter runt om i världen. Det 
säkerställer att du får lära beprövade tekniker, ta 
del av dyrköpta insikter - allt sammansatta i ett ram-
verk som kan hjälpa dig i din skalningsansats. Kursen 
hålls på svenska.

Kursmål
Målet med kursen är att du som deltagare skall få 
med dig kunskap om hur man skalar Professional 
Scrum för att maximera nyttan med ert mjukvaru-
utvecklingsinitiativ. Du kommer lära dig att införa, 
strukturera och hantera ett större agilt projekt med 
Scrum.

Kursinnehåll 
• Nexus Introduction, Theory and Principles
• The Nexus in Action
• Managing the Nexus - Healthy Scaling
• Nexus+, Scaling beyond Nexus
• Additional Information and Questions

Vem bör deltaga?
Kursen riktar sig till dig som är systemingen-
jör, utvecklingschef, team leader, linjechef, 
produktchef. Du vill få jobbet gjort och du vill 
lyfta bort foten från gas- och bromspedalen. 

Kursdatum  
3-4 oktober
8-9 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 16 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

”Jag kan rekommendera 
den här kursen!”
Frida Nilsson, IF
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Professional Scrum Product Owner
Under denna tvådagarskurs lär du dig det senaste om hur du som beställare, 
produktägare eller product-manager kan dra maximal nytta av Scrum.

Sammanfattning
Professional Scrum serien hålls ständigt uppdaterad 
av Scrums skapare, Ken Schwaber, tillsammans 
med nästan 100 andra experter runt om i världen. 
Det säkerställer att du får ut maximalt värde, och 
att din Scrum Product Owner Certifiering förblir ett 
respekterat kompetensbevis i branschen.

Det här är en tvådagarskurs som drivs av övningar 
och moduler som bygger på varandra. 

Certifieringstestet ”Professional Scrum Product 
Owner, PSPO I, ingår i kursavgiften. Testet görs på 
webben inom två veckor efter kursen.

Kursen hålls på både engelska och svenska. 

Kursinnehåll 
• Värde-driven utveckling
• Agil produktmanagement 
• Kravhantering mha en backlog
• Releaseplanering
• Kostnadseffektiv och agil releasemanagement
• Managera produkter
• Handbok förvaltning

Vem bör deltaga?
Kursen riktar sig till dig med rollen beställare, 
produktägare eller product manager. Kursen 
lär dig strategier för att med hjälp av Scrum 
styra er produkt- och tjänsteutveckling så 
att den genererar mesta möjliga värde i en 
komplex och föränderlig omvärld.

Kursdatum  
18-19 oktober

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 14 950 kr  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 17:00 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

”Mycket bra kurs! Bra att utbildningen 
genomfördes med scrumteknik”

Mikael Winnebäck, LKAB
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Systemförvaltning i praktiken
Under denna mycket efterfrågade tvådagarskurs lär du dig att etablera en
effektiv förvaltningsmodell och applicera den i helt nya förvaltningsuppdrag
eller vid effektivisering av en befintlig organisation. 

Sammanfattning
Kursen ger dig grunderna i systemförvaltning och 
förse dig med en verktygslåda baserad på väl be-
prövade metoder och en översiktlig beskrivning av 
marknaden för olika förvaltningsmodeller. Lärarna 
till denna kurs har stor erfarenhet av att arbeta med 
systemförvaltning och har hjälpt många företag att 
effektivisera arbetet och även varit med att utveck-
la en av de mer kända förvaltningsmodellerna på 
marknaden.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha mycket goda kunskaper
i förvaltning av IT-system. Kursen belyser hela förvalt-
ningsprocessen med speciellt fokus på organisation,
planering och prioritering.

Kursinnehåll 
• Vad är förvaltning?
• Förvaltningsplan
• Organisation
• Förvaltningsmodell
• Planering, styrning och uppföljning
• ITIL® och förvaltningsstyrning 
• Förvaltning och utveckling i systemet livscykel
• Kvalitetssäkring

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som arbetar, eller 
kommer att arbeta med förvaltning av 
IT-system, oavsett om du befinner dig på 
beställar- eller leverantörssidan, av egenut-
vecklade eller paketerade system.

Kursdatum  
1-2 september
10-11 oktober
17-18 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Det var mycket över förväntan, har fått en 
mycket tydligare struktur.”

Elisabeth Mattsson, Huddinge Kommun

“Jag hade höga förväntningar som infriades.”
Jonathan Bucht, Tunnelbana Teknik Stockholm
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Proaktiv Systemförvaltning
Här får du lära dig att utveckla dit förvaltningsarbete och din förvaltningsmodell 
så att du kan applicera den efter omvärldens krav på att hantera ständiga 
förändringar eller vid effektivisering av en befintlig organisation.

Sammanfattning
Kursen ger dig verktyg för att kunna hantera det 
ökade trycket på ständiga förändringar men ändå 
kunna erbjuda stabila system. Du får en inblick hur 
ett agilt arbetssätt fungerar i både förvaltning och 
utveckling och hur du skall organisera ditt arbete för 
att effektivt kunna styra och leda det arbetet under 
hela systemets eller objektets livscykel. Lärarna till 
denna har hjälpt många företag att effektivisera 
arbetet och även varit med att utveckla en av de 
mer kända förvaltningsmodellerna på marknaden.
 
Kursmål
Efter kursen kommer du ha mycket goda kunskaper
i förvaltning av IT-system i en ständigt föränderlig 
värld. 

Kursinnehåll 
• Förutsättningar för att arbeta proaktivt
• Förvaltningsplanen i en agil värld 
• Organisering
• Förvaltnings- och utvecklingsmetoder
• Planering, styrning och uppföljning i hela 

livscykeln
• Utveckling, förvaltningsstyrning och drift  
• Förvaltning och utveckling i systemet livscykel
• Kvalitetssäkring

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som arbetar, eller 
kommer att arbeta med förvaltning av 
IT-system, oavsett om du befinner dig på 
beställar- eller leverantörssidan, av egenut-
vecklade eller paketerade system.

Kursdatum  
15-16 september
27-28 oktober
12-13 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.
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Ledning och styrning av IT-verksamhet - intensivkurs
Denna kurs ger dig möjlighet att stärka dig i din roll som IT-chef, IT-strateg eller 
IT-samordnare. Du kommer kunna agera med större tillförsikt och bättre fullgöra 
din uppgift i företaget eller organisationen. 

Sammanfattning
Alla är idag medvetna om den snabba utvecklings-
takten inom IT-området. Inom många företag och 
organisationer ställs frågor som tex hur skall vi 
organisera oss och arbeta så att den nya Infor-
mationsteknologin utnyttjas på bästa sätt? Hur skall 
vi agera så att IT inte bara effektiviserar 
verksamheten utan även bidrar till att skapa affärs-
möjligheter? Föreläsarna på denna kurs har lång 
praktisk erfarenhet av att leda IT-verksamhet under 
olika förutsättningar och inom olika branscher.

Kursmål
Du har fått kunskaper om hur man formulerar IT-
visioner och utarbetar IT-strategier, hur man organ-
iserar IT-arbetet, hur IT kan bli ett effektivt stöd för 
företagets verksamhetsutveckling och mycket mer.

Kursinnehåll 
• Definition av rollerna
• Organisation och utveckling av IT
• Ledarrollen - IT-chefen och medarbetarna
• IT för verksamhetens behov
• IT-säkerhet – orientering
• Metoder, modeller och regler
• Projektstyrning
• Förändringsarbete – Change Management

Vem bör deltaga?
Denna kurs vänder sig till dig som står in-
för valet att ta klivet till en roll som IT-chef, 
IT-samordnare, IT-strateg, IT-ansvarig m m. 
Kursen är för dig som vill ha en bred bild av 
vad rollerna innebär samt vilka förväntningar 
omgivningen kommer att ställa.

Kursdatum  
10-11 oktober
23-24 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.
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Papyrus - Största open source-verktyget för modellering
Med denna kurs får du en god förståele för möjligheterna med gratisverktyget 
Papyrus och hur du själv kan använda Papyrus i din egen verksamhet. Du får 
öva praktiskt i att använda Papyrus för UML-modellering.

Sammanfattning
Lär dig grunderna i det nya och gratis open-source 
modelleringsverktyget Papyrus. Papyrus är ett Eclip-
se-baserat modelleringsverktyg med stöd för UML 
och ett antal andra relaterade modelleringspråk. 
Med denna kurs får du en god förståele för möjlig-
heterna med Papyrus och hur du själv kan använda 
Papyrus i din egen verksamhet. 

Kursmål
Efter kursen har du fått grundläggande kunskap 
i UML-modellering i Papyrus-verktyget. Du förstår 
hur verktyget kan kan konfigureras och anpassas 
för olika behov, hur modeller kan versionshan-
teras samt hur du enkelt kan skapa rapporter från     
modeller.

Kursinnehåll 
• Vad är Papyrus
• Introduktion till Eclipse och Papyrus-miljön
• Grundläggande UML-modellering i Papyrus
• Anpassning av UML med hjälp av profiler
• Anpassning av utseendet på diagram
• Versions- och konfigurationshantering av  

modeller
• Generering av rapporter från modeller
• Integration med andra verktygskomponenter i 

och utanför Eclipse-miljön

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till alla som har behov att 
modellera på en verksamhets- och/eller 
systemnivå och som redan har en grund-
kunskap i UML-modellering och som troligtvis 
redan har erfarenhet från något UML-model-
leringsverktyg.

Kursdatum  
Se hemsida för mer info

Kursfakta 
Längd: 1 dag  
Pris: 6 950 kr  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

www.nfi.se


För mer information och fullständig kursbeskriving besök vår hemsida 

www.nfi.se

60

Professional Scrum Master Certifiering
Professional Scrum Master är en modern utbildning i Scrum. Scrum har utvecklats 
sedan CSM-kurserna skapades och med PSM kan du lära dig allt om hur 
modern Scrum ser ut.

Sammanfattning
Utbildningen hålls ständigt uppdaterad av Scrums 
skapare, Ken Schwaber, tillsammans med nästan 
100 andra experter runt om i världen. Det säkerstäl-
ler att du får ut maximalt värde och att din Scrum 
Master Certifiering förblir ett respekterat kompetens-
bevis i branschen.

Professional Scrum Master är den enda certifiering-
en på marknaden som utfärdas av Scrums skapare, 
Ken Schwaber. Hos oss leder Henrik Berglund, certi-
fierad Professional Scrum Trainer, kursen på svenska 
och ser till att allt materiel passar för oss i Sverige.

Efter kursen får du ett lösenord per mail, och kan 
sedan göra certifieringstestet på webben inom två 
veckor. Ett certifieringsförsök ingår i kurspriset.

Kursinnehåll 
• Teori och underliggande principer
• Scrumramverket och dess aktiviteter
• Planering
• Viktiga förändringar har gjorts i Scrum de sen-

aste åren
• Scrum Team
• Förutsägbarhet, riskhantering och rapportering 
• Förändring och livscykelkostnaden för system

Vem bör deltaga?
Kursen riktar sig till den som vill hjälpa till att 
införa eller förbättra användandet av Scrum 
i en organisation eller i ett team. Kanske 
jobbar du idag som projektledare, linjechef, 
team lead, Scrum Master eller agil coach.

Kursdatum  
30-31 augusti
4-5 oktober
30 november -1 december

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 14 950 kr  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 17:00 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Pedagogisk inlärning med exempel, egen 
reflektion genom diskussioner och övningar.”

Annika Melin, H&M

“Mycket kompetent lärare med väldigt 
lättbergripliga exempel”

Mattias Keijser, SVEA EKONOMI
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Kanban i praktiken
Kanban är verktyget som åskådliggör flöden och flaskhalsar i en förändrings-
process. Metodiken har med stor framgång använts inom portföljhantering och 
affärsutveckling.

Sammanfattning
Kanban-tavlan är ett sätt att visualisera hur proces-
sen ser ut för att genomföra en aktivitet och för att 
beskriva ett statusläge. Arbetsmodellen underlät-
tar också för att effektivt teamarbete och kollektivt 
ansvar. Kursen är praktiskt upplagd med ett flertal 
övningar i hur man kan använda kanban och kan-
bantavlan i olika situationer.

Kursmål
Efter kursen kommer du att veta vad Kanban är och 
hur det kan användas i utveckling, drift och förvalt-
ning. Vidare har du fått öva på hur man kan an-
vända Kanban-tavlan på ett effektivt sätt, samt hur 
man anpassar användandet för att hantera olika 
situationer som uppstår i verksamheten.

Kursinnehåll 
• Teori och nyttan av Kanban
• Grundprinciperna för Kanban-tavlan
• Praktiska tillämpningar av Kanban-tekniker
• Anpassningar av Kanban-tavlan för olika situ-

ationer
• Tillämpning av Kanban i utveckling, förvaltning 

och drift
• Kanban kopplat till affärsmål
• Kanban i relation till andra agila metoder

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig 
grunderna i hur man använder Kanban-
tekniken för att få en tydligare och mer 
lätthanterlig förändringsprocess samt till dig 
som vill lära dig hur man använder Kanban 
och kanbantavlan i utveckling, drift och 
förvaltning. Kursen passar bra för dig som är 
projektledare, förändringsledare, kravhanter-
are, förvaltningsledare, systemförvaltare, 
testledare, facilitatorer, moderatorer, Scrum 
Master m.fl.

Kursdatum  
21 september
1 november

Kursfakta 
Längd: 1 dag  
Pris: 6 950 kr  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 

“Mycket kompetent lärare med väldigt 
lättbegripliga exempel”

Mattias Keijser, SVEA EKONOMI
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Arkitekturell förmåga – Utveckling och Optimering
Efter denna kurs kommer du kunna skapa rätt förutsättningar för att få arkitektur-
arbetet att fungera i din organisation. Du har lärt dig vad som utmärker arkitek-
turell förmåga inom IT såväl som andra typer av arkitekturer.

Sammanfattning
Många företag och myndigheter har insett vikten 
av att arbeta med arkitektur. Det har i många fall 
inneburit att man har utsett olika former av arkitek-
ter inom organisationen. Dock har dessa satsningar 
inte fått önskad effekt. Organisationen har inte fått 
någon arkitekturell förmåga. För att belysa detta 
problem tog 12 yrkesverksamma arkitekten fram en 
bok på detta tema. Kursen baserar sig på en bok 
som 12 yrkesverksamma arkitekters tog fram där de 
beskriver hur man kan arbeta med att få till en 
“Arkitekturell förmåga” i den egna organisationen.

Kursmål
Efter kursen förstår du hur verktyget kan konfigure-
ras och anpassas för olika behov, hur modeller kan 
versionshanteras samt hur du enkelt kan skapa 
rapporter från modeller.

Kursinnehåll 
• Varför ska man arbeta med arkitekturell för-

måga 
• Vad är och vad ger arkitekturell förmåga
• Vilka faktorer påverkar den arkitekturella      

förmågan
• Att arbeta med arkitekturell förmåga
• Hävstänger och fallgropar
• Rekommendationer på en sida

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som antingen själv 
arbetar med arkitektur inom en organisa-
tion eller är chef och ansvarar för att skapa 
förutsättningar för organisationens arkitek-
turella förmåga.

Kursdatum  
Se hemsida för mer info

Kursfakta 
Längd: 1 dag  
Pris: 7 450 kr  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.
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SQL och relationsdatabaser för testare
I denna kurs får du lära dig de viktigaste funktionerna en testare behöver kunna 
i språket SQL. Alla övningar i denna kurs är kopplade till konkreta uppgifter en 
testare kan stöta på i sitt dagliga arbete.

Sammanfattning
Att kunna söka fram korrekt testdata samt skapa 
förutsättningar så att övriga testare och utvecklare 
enkelt kan göra detta är något som sparar mycket 
tid i utvecklingsprocessen. Under en kväll får du lära 
dig hur du själv skapar vyer, ändrar data och söker 
fram precis det testdata du vill ha. 

Kursmål
Efter kursen kommer du vara bekväm med att på 
egen hand söka fram det testdata du behöver. Du 
ska även kunna skapa förutsättningar för andra i 
organisationen att enkelt kunna söka och ta fram 
testdata utan att de behöver kunna SQL.

Kursinnehåll 
• Vad är en relationsdatabas
• Vad är SQL
• Grundläggande begrepp
• Söka i tabeller
• Editera/lägga till data
• Vyer

Vem bör deltaga?
Denna kurs riktar sig till testare som vill lära 
sig hur man effektivt söker fram testdata från 
relationsdatabaser med hjälp av SQL.

Kursdatum  
21 september
28 november

Kursfakta 
Längd: 1 kväll  
Pris: 4 750 kr  
Inregistrering: kl. 16:30 
Kursstart: kl. 17:00 till kl 21:00 (ca)
Adress: Stockholm city (exakt adress med-
delas i god tid innan kurstillfället) 

I avgiften ingår middag samt kursmaterial.
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Java för testare
Java är i dagsläget det mest populära språket för testautomatisering och det 
finns en stor efterfrågan på den kunskap som förmedlas i denna kurs. Framför allt 
hos företag som behöver kvalitetssäkra sina applikationer.

Sammanfattning
I denna kurs får du lära dig de viktigaste 
funktionerna i programmeringsspråket Java. Vi 
fokuserar på de delar av språket som är viktigast i 
ditt yrke som testautomatiserare. Alla övningar är 
kopplade till konkreta uppgifter en test-
automatiserare kan stöta på i sitt dagliga arbete.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha kunskap om de grun-
dläggande funktionerna i det objektorienterade 
programmeringsspråket Java. På så sätt har du en 
plattform av kunskap att utgå ifrån innan du börjar 
lära dig ett automatiseringsverktyg där det ofta 
krävs programmeringskunskap.

Kursinnehåll 
• Vad är Java
• Bakgrund
• Fördelar och nackdelar
• Installation av JDK, Maven och IDE
• Java basics
• Testautomatisering med Java
• Skriva och köra tester med Junit
• Generera unik testdata
• Sträng-manipulation
• Logiska operatorer och flödeskontroll

Vem bör deltaga?
Denna kurs riktar sig till personer som vill börja 
arbeta med testautomatisering.

Kursdatum  
14-15 september
23-24 november

Kursfakta 
Längd: 2 kvällar  
Pris: 7 550 kr  
Inregistrering: kl. 16:45 
Kursstart: kl. 17:00 till kl 21:00 (ca)
Adress: Stockholm city (exakt adress med-
delas i god tid innan kurstillfället)

I avgiften ingår middag samt kursmaterial.
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Testautomatisering med SoapUI
SoapUI är ett kraftfullt verktyg för automatisering av webservicetjänster. Med 
inbyggt stöd för bland annat data driven testning, groovy scriptning, mockning 
och xpath-assertions är det endast din kreativitet som sätter gränserna. 

Sammanfattning
SoapUI är i dagsläget det mest populära verkyget 
för automatisering av webservicetjänster och det 
finns en stor efterfrågan på denna kunskap hos 
företag som jobbar med webservice. Detta är en 
praktisk kurs som består av konkreta övningar i vår 
egenutvecklade testmiljö. Efter avslutad kurs har du 
fortsatt tillgång till miljön så du kan repetera hemi-
från på egen hand. 

Kursmål
Efter kursen kommer du ha god förståelse i hur man 
testar Soap och Rest med verktyget SoapUI. Målet 
med kursen är att du på egen hand ska kunna 
skapa automatiserade tester i SoapUI på ett håll-
bart sätt.

Kursinnehåll 
• Introduktion
• SoapUI vs Ready API!
• Rest vs Soap
• Installation av testmiljö och verktyget
• Automatiserade Soap-tester
• Automatisering fortsättning
• Automatiserade Rest-tester

Vem bör deltaga?
Denna kurs riktar sig till personer som kommer 
arbeta eller arbetar med testautomatiser-
ing. Exempelvis testare och utvecklare. Det 
behövs ingen programmeringskunskap inför 
denna kurs.

Kursdatum  
7-8 september
16-17 november

Kursfakta 
Längd: 2 kvällar  
Pris: 7 550 kr  
Inregistrering: kl. 16:45 
Kursstart: kl. 17:00 till kl 21:00 (ca)
Adress: Stockholm city (exakt adress med-
delas i god tid innan kurstillfället)

I avgiften ingår middag samt kursmaterial.
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Testtekniker för Agila Team
Föreställ dig att du minskar antalet testfall med ett par tiopotenser i bästa fall, 
utan att minska testkvaliteten nämnvärt! Testtekniker för Agila Team kan ge dig 
denna fördel! 

Sammanfattning
Antalet möjliga testfall ökar exponentiellt allt efter-
som systemen blir mer komplexa. Kursen fokuserar 
på praktiska moment där du övar dig att använda 
olika testtekniker. Du kommer lära dig att bedriva 
test på ett effektivare sätt, strukturera ditt testande 
och hitta fler defekter på kortare tid. Om du 
arbetar som verksamhets- eller kravutvecklare så 
ger denna kurs insikter om hur du kan skriva testbara 
krav så att testare och programerare lättare kan 
definiera sina testfall.

Kursmål
Du kommer efter kursen förstå vilka testtekniker som 
passar in i agila miljöer, vilka fördelar de ger och hur 
du kan omsätta dem i praktiken. Den större delen 
av kursen bygger på praktiska moment där du får 
möjlighet att omsätta din nyvunna teoretiska kun-
skap i praktiken genom realistiska övningar. 

Kursinnehåll 
• Syntax-, Control-flow-, Data-flow-, Code- och 

Security analysis
• McCabe’s complexity index
• Nesting levels
• Decision table- och State transition testing
• A-TDD
• Statement- och Decision testing

Vem bör deltaga?
Kursen riktar sig till dig som idag arbetar i eller 
nära ett agilt team. Både testare och pro-
grammerare har stor nytta av kursen, men 
även intressenter utanför teamet, speciellt 
verksamhetsanalytiker och kravhanterare. 
För att på bästa sätt tillgodogöra dig kursen 
är det bra om du har grundläggande erfar-
enhet av att arbeta i en agil miljö. 

Kursdatum  
13 september
15 november

Kursfakta 
Längd: 1 dag  
Pris: 6 950 kr  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.
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Att beställa, ta emot och acceptanstesta IT-system
Under denna tvådagarskurs lär du dig mycket om vad du som beställare, 
test- eller projektledare bör tänka på för att det system som beställts ska fungera 
som tänkt redan från början.

Sammanfattning
Genom att du som beställare i god tid tänker 
igenom vilka effekter du vill uppnå, vilka krav som 
leder till att önskad nytta uppstår kan du effektivare 
förmedla vad du vill ha och många tråkiga 
situationer kan undvikas! Förutom kravställning krävs 
ett löpande samarbete och en planerad accept-
anstest och överlämning av både programvara 
och stöddokument. Detta innebär planering, 
förberedelser och genomförande av acceptans-
test. Under kursen genomförs flera övningar där 
deltagarna får öva på de olika delar som ingår i 
kursen.

Kursmål
Efter kursen vet du hur effektstyrning, krav-
ställning och upphandling bör gå till. Du känner till 
grunderna inom test, acceptanskriterier, omfattning 
för tester, organisering och utförande av 
acceptanstest samt känna till metoder, hjälpmedel 
och standarder inom området.

Kursinnehåll 
• Beställning och kvalitetssäkring
• Övergripande om test
• Programtest, integrationstest och systemtest
• Acceptanstest
• Förvaltning

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till beställare av system 
och programvaror, test- och projektledare 
på beställarsidan, berörda ledare inom 
verksamheten samt kvalitets- och 
förvaltningsansvariga.

Kursdatum  
25-26 augusti
29-30 september
7-8 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Ger konkreta exempel vilket är kanon”
Tina Pettersson, STATENS 

VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT

“Inspirerande, lätt att ta till sig.”
Elisabeth Rehn, Ringhals

www.nfi.se


För mer information och fullständig kursbeskriving besök vår hemsida 

www.nfi.se

68

Grundkurs i test av IT-system - metoder och arbetssätt
Den här kursen ger dig kännedom om metoder, arbetssätt och verktyg för test-
ning. De många övningarna ger dig praktisk erfarenhet av metodiskt arbete 
med test och kvalitet.

Sammanfattning
Oftast är dålig kvalitet förenat med stora utgifter i 
form av t ex försenade leveranser, höga 
förvaltningskostnader och sjunkande försäljning. 
Med noggrant planerade tester kommer flera fel att 
hittas tidigare. Detta leder till sänkta kostnader och 
att tidplan och budget kan hållas. 

Kursmål
Kursen ger goda kunskaper inom ett stort antal 
viktiga delar av testområdet. Du kommer efter 
avslutad kurs känna till testprocessens delar, tekniker 
för att välja och utforma testfall, roller och ansvar, 
hur man skriver en bra testplan/testfall/testrapport, 
begreppen risk och prioritering samt hur du ”vet” 
att man har testat tillräckligt mycket.

Kursinnehåll 
• Viktiga begrepp för testare
• Testprocessen
• Testdesignteknik
• Fullständig testning
• Riskbaserad testning
• Test i programvarans livscykel
• Testverktyg och testpsykologi
• Egenskaper hos en bra testare

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som arbetar eller 
kommer att arbeta som testare, 
systemutvecklare som genomför komponent 
och integrationstester, systemägare, 
förvaltningsansvarig och beställare, 
testledare, testprojektledare och teststrateg, 
linjechef med testinriktning samt alla andra 
yrkesroller som deltar i testarbetet.

Kursdatum  
23-24 augusti
26-27 oktober

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 12 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Otroligt engagerad och kunnig lärare. Väldigt bra 
på att förklara & att sätta sig in i olika situationer”

Lena Fehrm, SEB

“En av de bästa kurser jag varit på. En-
gagerad och rolig kursledare!”

Inger Jungbeck, SEB

www.nfi.se


För mer information och fullständig kursbeskriving besök vår hemsida 

www.nfi.se

69

Intensivkurs för testledare
Kursen ger dig kunskap om hur en testledare bör planera, förbereda, 
genomföra och avsluta ett testprojekt. Kursen är perfekt för dig som har jobbat 
med test ett tag och är nu redo för att ta ett större ansvar i ett testprojekt.

Sammanfattning
En testledare för ett IT-system behöver kunna 
mycket mer än att testa. Därför behandlas också 
gruppdynamik, målstyrning och konflikthantering 
under kursen. Allt för att förbereda testledaren för 
det ansvar och de arbetsuppgifter som förekommer 
i ett testprojekt. Teori varvas med praktik och 
diskussioner för att få utbyta kunskaper och 
erfarenheter med andra i samma situation och 
skapa nätverk för framtiden.

Kursmål
Att ge dig kunskaper i hur en testverksamhet bör 
organiseras, planeras, genomförs, rapporteras och 
avslutas. Efter kursen kommer du att ha fått en god 
grund att stå på inför det ansvar och de 
arbetsuppgifter som förekommer i ett testprojekt.

Kursinnehåll 
• Vad är test?
• Testledning
• Testgenomförande
• Hur mäter man resultat?
• Mätning av testmognad
• Testverktyg

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som arbetar med 
test i dag och som därför har vana av det 
dagliga testarbetet. Du kan t.ex. vara 
systemägare, systemförvaltare och 
beställare som arbetar med test och test-
planering. Testare och testledare. Linjechefer 
med testinriktning och andra som ansvarar 
för och påverkas av systemets kvalitet.

Kursdatum  
8-9 september
17-18 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Fick bra uppslag hur man kan 
arbeta som testledare”

Christian Elander, Thomas Cook 
Northern Europe

“Skapar intresse genom sin 
enorma kunskap.”

Björn Petersson, Mandator

www.nfi.se
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ISTQB Foundation - Certifieringskurs i test
Efter denna intressanta tredagarskurs har du fått en förståelse för hur testprojekt 
fungerar. Vi går även igenom nödvändig terminologi som gör att du kan 
kommunicera effektivt med andra inom testbranschen. 

Sammanfattning
ISTQB har skapat en global certifieringsutbildning 
för testare. Denna certifieringskurs syftar till att ge 
en gemensam förståelse av termer man använder 
inom test samt en bild av hur test bedrivs på ett tids- 
och kostnadseffektivt sätt. Kursen kan avslutas med 
ett certifieringsprov som man anmäler sig till 
separat. Certifikat utdelas i efterskott till dem som 
klarar detta prov. Examinationen består av 40 
frågor och sker på engelska.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha kunskap om alla termer 
som används i testprojekt samt känna dess 
betydelse. Du kommer även förstå hur 
dokumentation och processer hänger ihop.

Kursinnehåll 
• Grunderna inom test
• Testning genom programvarans livscykel
• Statiska tekniker
• Testdesigntekniker
• Testledning
• Verktygsstöd vid test
• Certifiering

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som arbetar med 
test och kvalitetssäkring och känner att du vill 
få ut mer av ditt testarbete. Du kan arbeta 
som testare, testledare, projektledare inom 
test m.m.

Kursdatum  
17-19 augusti
26-28 september
14-16 november

Kursfakta 
Längd: 3 dagar  
Pris: 15 950 kr  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

“Bra kunskap i olika områden av test, klart 
kompetent utbildare.”

Mattias Lundqvist, Hi3G Access

“Mycket bra lärare, bra kursmaterial, 
bra lokaler, bra uppgifter.”

Patrik Bredin, Telepo AB

www.nfi.se
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ISTQB Agile Tester
Denna kurs riktar sig till dig som idag arbetar i ett agilt team som testare eller 
utvecklare. Du kommer att få en grundläggande kunskap om hur du testar 
programvara i moderna agila miljöer.  

Sammanfattning
Grundnivån i ISTQB:s agila certifieringsprogram ger 
dig en grundläggande kunskap om hur du testar 
programvara i moderna agila miljöer. Kännedom 
om hur test bedrivs i agila projekt är en förutsättning 
i dagens tuffa marknadssituation, där både snabb-
het och kvalitet blir allt viktigare. Som kursdeltagare 
erbjuds du möjlighet att ta ISTQB Foundation cer-
tifiering för Agile Tester direkt efter kursen. Certifie-
ringsprovet för kursen är frivilligt. Observera att du 
måste ha ett certifikat på ISTQB Foundation Level 
för att kunna delta i en tentamen för Agile Tester.

Kursmål
Du kommer efter avslutad kurs vara väl förberedd 
inför examinationen enligt ISTQBs grundläggande 
agila nivå. Kursen är en orienteringskurs med flera 
praktiska inslag. Den ger dig verktyg för att kunna 
bedriva test av programvara i agila miljöer.
Grundnivån riktar sig till dig som vill ha en grund-
läggande kunskap inom agil test av programvara.

Kursinnehåll 
• Agile Software Development
• Fundamental Agile Testing Principles, Practices 

and Process
• Agile Testing Methods, Techniques and Tools

Vem bör deltaga?
Kursen riktar sig främst till dig som idag 
arbetar i ett agilt team som testare eller 
utvecklare, men även intressenter utanför 
teamet har nytta av kursen. För att på bästa 
sätt tillgodogöra dig kursen bör du ha ett par 
månaders erfarenhet av att arbeta i eller 
nära ett agilt team. 

Kursdatum  
7-8 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.
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Testautomatisering - webbaserade applikationer 
med Selenium 2
Under denna kurs får du lära dig Selenium 2, som idag är det överlägset mest 
spridda verktyget när det gäller automatiserad testning av webbapplikationer. 

Sammanfattning
Idag är många, kanske majoriteten av alla IT-system 
som utvecklas, webbaserade och körs i en webb-
läsare. I en tid där kvalitet och time-to-market är 
avgörande och utvecklingen ofta drivs enligt en 
agil metodik, är testautomatisering ofta en 
förutsättning för att lyckas. Kursens fokus ligger på 
övningar och demonstrationer, vilka blandas med 
kortare teoretiska genomgångar.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha god inblick och 
förmåga i hur man testar webbaserade system med 
Selenium 2. Du kommer att kunna bygga pålitliga 
och stabila tester med Selenium 2 samt veta hur du 
använder Selenium 2 på bästa sätt.

Kursinnehåll 
• Komma igång och hjälpmedel
• Mognadsgrader
• Grundläggande funktionalitet
• Unit tester
• Synkronisering
• Fokus och kontroll
• Page Objects
• Drivers

Vem bör deltaga?
Kursen riktar sig både till personer som ar-
betar och kommer att arbeta med test-
automatisering. Det kan t .ex. var tekniska 
testare och utvecklare som vill lära sig test-
automatisering med Selenium 2.

Kursdatum  
5-6 september
2-3 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 12 950 kr  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursstart: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

” Strukturerad, steg för steg 
undervisning - mycket bra!”

Mostafa Moussavi, SEB
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Testautomatisering - intensivkurs
Kursen ger dig kunskap och insikt i testautomatiseringens ”hemligheter” och fall-
gropar. Du lär dig att förstå testautomatiseringen och hur man på bästa sätt kan 
genomföra automatiserade test.

Sammanfattning
Hur vet jag vilka testfall som ska automatiseras? 
Vilka projekt är lämpliga att automatisera? Hur ska 
jag få testautomatiseringen att bli en naturlig del 
av den generella testprocessen? Dessa frågor och 
många fler kommer du att få besvarade under 
denna spännande kurs.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha god inblick och förmåga 
i hur du genomför effektiva tester med testautoma-
tisering. Du kommer att fått en ökad kunskap i test-
automatiseringens alla hemligheter och fallgropar.

Kursinnehåll 
• Hur vet man vad man ska Automatisera
• Vilka projekt är lämpliga att automatisera
• Testautomatiseringen och lönsamhet
• Mognadsgrader och nivåer av automatisering
• Angreppssätt och tekniker
• Verifiering av automatiserade test
• Överlämning och underhåll
• Framgångsfaktorer

Vem bör deltaga?
Kursen riktar sig både till personer som är nya 
i sin roll och testautomatiserare med grund-
läggande erfarenhet men som vill få ökad 
struktur, vidga vyerna samt bolla 
erfarenheter och problem kring 
testautomatisering.

Kursdatum  
12 september
24 oktober
22 november

Kursfakta 
Längd: 1 dag  
Pris: 6 950 kr  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

” Jag ville ha kunskap om hur man ska tänka inför 
automatisering och det fick jag.”

Henrietta Lindberg Skjöldebrand, Inceptive AB
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Prestandatest - intensivkurs
Denna kurs lär dig det viktigaste som berör prestandatest - tekniker för att välja 
och utforma testfall, roller och ansvar, hur man skriver en bra testrapport, 
monitorering i realtid och de viktigaste framgångsfaktorerna.

Sammanfattning
Hur verifierar du prestandakraven på bästa sätt? 
Hur skapar du rapporter av prestandatest? Vilka 
prestandakrav krävs för testerna? Dessa frågor och 
många fler kommer du att få svar på under denna 
kurs. Utbildningen syftar till att ge dig kunskap i hur 
du på bästa sätt genomför prestandatester. Kursen 
behandlar prestandatester som förekomst och är 
helt verktygsoberoende. 

Kursmål
Efter kursen känner du till det viktigaste som berör 
prestandatest - tekniker för att välja och utforma 
testfall, roller och ansvar, hur man skriver en bra 
testrapport, monitorering i realtid och de viktigaste 
framgångsfaktorerna för prestanda test.

Kursinnehåll 
• Prestandakrav och testtyper
• Realistiska prestandatester
• Vad skall jag fokusera på
• Monitorering
• Testprocessen
• Fixturer
• Vad bör en rapport innehålla
• Framgångsfaktorer

Vem bör deltaga?
Kursen vänder sig till dig som arbetar eller 
kommer att arbeta med prestandatest.
Systemutvecklare som genomför komponent 
och integrationstester, systemägare, förvalt-
ningsansvarig och beställare, testledare, 
testprojektledare och teststrateg, linjechef 
med testinriktning som behöver en inblick i 
hur prestandatester genomförs på bästa sätt.

Kursdatum  
23 september
25 november

Kursfakta 
Längd: 1 dag  
Pris: 6 950 kr  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.

”Mycket bra och viktig kurs!”
Rickard Selvehed, Försäkringskassan
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Continuous Testing
Den här kursen hjälper dig att jobba smartare och snabbare med testning i 
agila miljöer. Du kommer efter kursen förstå hur du kan applicera agila  
teststrategier, metoder, tekniker och arbetssätt i ditt team.

Sammanfattning
Föreställ dig att du kan testa och produktionssätta 
en ny release på bara några timmars varsel. Vad 
skulle det innebära för dig och din organisation? 
Den här kursen hjälper dig att jobba smartare och 
snabbare med testning i agila miljöer. Som du 
säkert redan förstått är inte utmaningen här att 
sitta stilla i skolbänken. Nästan hälften av tiden går 
åt till att sätta dina nyvunna färdigheter på prov, i 
en labbmiljö som du även får med dig hem. Som 
kursdeltagare får du vara med hela vägen från idé 
till färdig release. I din nya verktygslåda ingår bland 
annat hur du applicerar lärdomarna på teststrate-
gier, metoder, tekniker och arbetssätt.

Kursmål
Du kommer efter kursen förstå hur du kan ap-
plicera agila teststrategier, metoder, tekniker och 
arbetssätt i ditt team. Kursen bygger på praktiska 
moment där du som elev får möjlighet att om-
sätta teorin i praktiken. Bland annat kommer du få 
möjlighet att prova på hur det är att arbeta enligt 
“Continuous Delivery” och du kommer få med dig 
labbmiljön hem för att på egen hand kunna fortsät-
ta utforska detta arbetssätt.

Kursinnehåll 
Se hemsida för mer info

Vem bör deltaga?
Kursen riktar sig till dig som idag arbetar i ett 
agilt team, men även intressenter utanför 
teamet, har nytta av denna kurs. För att på 
bästa sätt tillgodogöra dig kursen bör du ha 
ett par månaders erfarenhet av att arbeta i 
eller nära ett agilt team. 

Kursdatum  
17-18 oktober
29-30 november

Kursfakta 
Längd: 2 dagar  
Pris: 13 950 kr  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursstart: kl. 09:00 till kl 16:30 (ca)
Adress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, 
lunch samt kursmaterial.
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Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler 
för avbokning som SAUF Utbildningsföretag ut-
arbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före 
kursstart utgår ingen avgift. 

Om avbokning sker senare än 14 dagar före kurs-
start återbetalas ej kursavgiften. Bokningen kan 
dock kost nadsfritt överföras till annan deltagare från 
samma företag.

Frågor 
Har du frågor om anmälan, avgifter eller kursinne-
håll, är du alltid välkommen att kontakta NFI enligt 
nedan. 

NFI reserverar sig för eventuella tryckfel och för-
ändringar som skett efter denna katalogs tryckning.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i 
kursinnehåll och föreläsningstider. 

Kontakt
www.nfi.se
info@nfi.se
08-615 19 60

NFI Utbildning 
Tjärhovsgatan 21
Box 4071, 102 62 Stockholm

Anmälan
 

Du kan anmäla dig till en kurs på tre sätt: 
via webben: www.nfi.se 
via e-post: anmalan@nfi.se 
via telefon: 08-615 19 60

Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan via 
e-post. Om informationen vi skickar till dig av någon 
anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI 
så snart som möjligt. 

Plats och tider 
 

NFI:s utbildningscenter är centralt beläget på Tjär-
hovsgatan 21, i närheten av Medborgarplatsen på 
Södermalm i Stockholm. Här äger de flesta av våra 
kurser rum. 
Alla våra kurser börjar med frukost. Kurserna brukar 
vanligtvis börja kring kl 9.00 och avslutas kring 16.30. 
Detta kan dock variera beroende på det specifika 
kursupplägget.

Kursavgift
 

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation,  
frukost samt lunch för- och eftermiddagskaffe. 

Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan 
bekräftas. Avgiften skall vara betald innan kursen 
startar. 

Information

www.nfi.se
mailto:info@nfi.se
www.nfi.se
mailto:anmalan@nfi.se
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Förmiddagspasset 
08:15 Registrering och kaffe med fralla

08.45 Inledning och presentation av konferensen
Ronn Lipsker, NFI Competence 

09.00 Hur blir man en agil organisation
• Många organisationer försöker idag bli agila för att lösa diverse problem 
• Vilka frågor bör ställas och besvaras innan man kör igång
• Hur gör man i praktiken – road map
• Vad avgör om agila transformationen lyckas eller ej
• Tips och trix
Henrik Berglund, ProAgile

09.50 Kaffepaus 
10.00 Hur kan vi effektivisera projekten med agila metoder?
• Traditionell projektmetodik i kombination med agila metoder
• Agila metoder mer än scrum
• Därför behövs projektledaren även i agila projekt
• Vilka förutsättningar krävs för att arbeta i agila team
Bo Tonnquist, Baseline Management

11.00 Den agila resan! Från företag till individ
• Praktisk erfarenhet av “agilisering” av organisationer
• Hur skiljer sig resan mellan olika organisationer? 
• Hur påverkar den agila resan individen? Vilka utmaningar står vi inför på medarbetarnivå
• Agil förändringsledning – små effektiva steg
• Hur får vi människor med olika kompetenser att arbeta tillsammans
Freddie Hahn, Project Academy

11.50 Slut på konferensen

Eftermiddagspasset
08:15 Registrering och kaffe med fralla

08.45 Inledning och presentation av konferensen
Ronn Lipsker, NFI Competence 

09.00 Hur blir man en agil organisation
• Många organisationer försöker idag bli agila för att lösa diverse problem 
• Vilka frågor bör ställas och besvaras innan man kör igång
• Hur gör man i praktiken – road map
• Vad avgör om agila transformationen lyckas eller ej
• Tips och trix
Henrik Berglund, ProAgile

09.50 Kaffepaus 
10.00 Hur kan vi effektivisera projekten med agila metoder?
• Traditionell projektmetodik i kombination med agila metoder
• Agila metoder mer än scrum
• Därför behövs projektledaren även i agila projekt
• Vilka förutsättningar krävs för att arbeta i agila team
Bo Tonnquist, Baseline Management

11.00 Den agila resan! Från företag till individ
• Praktisk erfarenhet av “agilisering” av organisationer
• Hur skiljer sig resan mellan olika organisationer? 
• Hur påverkar den agila resan individen? Vilka utmaningar står vi inför på medarbetarnivå
• Agil förändringsledning – små effektiva steg
• Hur får vi människor med olika kompetenser att arbeta tillsammans
Freddie Hahn, Project Academy

11.50 Slut på konferensen

Information
Talare
Ronn Elfors, NFI
Ronn har arbetat som ledare, både i 
privat och i offentlig sektor. De senaste 
15 åren har han arbetat som konsult 
- och då mest med förändringsproces-
ser. Han har stor erfarenhet av att ha 
hjälpt stora företag och kommuner i 
deras förändringsarbeten. Bl.a. Folk-
sam. Posten Brev, Coca-Cola Drycker 
och nu under hösten Mölndals Stad. 
Han har mött över 2500 chefer som 
han tränat och utbildat i bl.a. föränd-
ringsledning. Han har en bakgrund 
som skådespelare och regissör, något 
han använder sig mycket av i sina 
seminarier och utbildningar.

Henrik Berglund, ProAgile
Henrik har över 19 års praktisk erfarenhet 
i branschen. Han startade sina första 
agila team redan 1999 och var den 
förste i Sverige som certifierades som 
Professional Scrum Master nivå II. Henrik 
är en populär talare och talar ofta om 
teams och modern mjukvaruutveckling 
på internationella konferenser som t ex 
SDC, ACCU, Agile Eastern Europe, Lean 
Agile Scotland, XP Days Germany och 
JDays. 

Bo Tonnquist, Baseline Management
Bo är senior projektledare, med en 
lång erfarenhet både operativt och 
som konsult inom projektledning, verk-
samhetsutveckling och marknadsfö-
ring. Bo har författat flera böcker inom 
projektledning och har varit medlem 
av IPMA’s svenska certifieringsstyrelse

Freddie Hahn, Project Academy
Freddie är ekonom och projektledare 
och jobbar dagligdags både med 
agila och traditionella projektlednings-
metoder. Han har lång erfarenhet 
av olika ledarbefattningar i större 
organisationer och håller även kurser 
och föreläser inom Projektledning, 
Ledarskap och Change Management. 
Freddie har även stor erfarenhet av 
att coacha team hos stora företag i 
agila metoder. Freddie är diplomerad 
inom Six Sigma samt certifierad Scrum 
Master. 

Agil Transformation 2016           Konferensprogram
Tjärhovsgatan 21, 15 november



08.30 Registrering och kaffe med fralla 

09.30 Inledning och presentation av konferensen 
Daniel Thall 

09.45 LEAN kravhantering - hur får du hela organisationen att vara flexibel
• LEANGILE: Nästa generations agile
• Värdebaserad produktutveckling
• Hur undviker man mismatch, supoptimering och missförstånd
• Sophantering - Lean Waste Reduction
• Hur skapar man innovation i sitt kravställande
• Vilka är trender och hur påverkar det kravarbetet
Dr. Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola

10.30 En kravanalytikers existentiella frågor
• Vad är rollen som kravanalytiker i en agil värld
• Varför finns ”jag” här och vad förväntas av mig
• Är User Stories svaret på teamets alla frågor
• Hur ska man agera för att få fram ”rätt” krav – hur bygger man användarförtroende
• Tankar och reflektioner om framtiden för kravanalytikern
Ruken Cetiner, Beamon

11.15 Kaffepaus 

11.35 Tjänsteutveckling i ett produktorienterat företag
• Kundernas krav på tjänster innebär förändring i en stor organisation
• Resan mot det kundnära och agila
• Hur bör man hantera kraven i övergången till tjänsteutveckling
• Vilka är problemområdena och hur bör dessa rätas ut
• Processer, tankesätt och reflektioner
• Att använda befintliga resurser i tjänsteutveckling
• Exempel på hur kravhantering kan fungera vid tjänsteutveckling
Kristofer Enelund, Scania

12.30 Lunch

13.30 Lyckade leveranser med hjälp av Kanban
• Vad är Kanban - hur bör det användas i kravarbetet
• Hur man synliggör flaskhalsar, risker och vem som gör och ska göra vad
• WIP – Works in Progress, DoD - Definition of Done, Riskbalansering, nedbrytning av aktiviteter, 
• Kanban i relation till andra agila metoder och verktyg
• Början på slutet för ”Analysis Paralysis”
• Hur blir din största flaskhals din styrka
• Låt dina multipla team bestämma takten
Thomas Javing, Regent AB

14.15 Open Source-verktyg för icke-funktionella krav
• Praktikfall från ett lyckat projekt på Sida där man använde Open Source-verktyg
• Hur de ”icke-funktionella kraven” var specificerade, hur de tolkades och omsattes i tester
• Hur man satte upp mätklienter och skapade anrop i JMeter (Open Source) 
• Genomgång om hur dessa prestandatester kunde omsättas i skarp produktionsmiljö
• Hur man sammanställde och rapporterade resultatet till olika intressenter
• För- och nackdelarna med open source och JMeter, ”minorna” att undvika
Stefan Roos, Kvadrat

14.45 Kaffepaus

15.15 Kravhantering kopplat till värdeströmmar och organisationens struktur
• Praktikfall om hur kravhanteringen behövde anpassas och utvecklas
• Hur kravhantering bör anpassas till värdeströmmar och organisationens struktur
• Vad är värdeströmmar - hur identifieras de och hur ska de hanteras
• Vilka hinder som finns idag för att nå sin fulla potential i en Agil miljö
• Vad är nästa steg – det att se ut om 3-5 år
Mats Pehrson och Roland Bäcklin, Objektfabriken

16.00 Robotarna tar över!
• Mer och mer arbetsuppgifter kommer att utföras av mjukvarurobotar
• Hur påverkar intåget av robotar kravarbetet
• Hur monotona och repetitiva arbetsuppgifter kommer att automatiseras i allt större grad
•”Löpande band utveckling” - Continuous Integration och Continuous Deployment
• Kommer Robotarna att ta våra jobb och till slut hela världen
• Praktikfall - Robothandel på börsen
• Var kommer vi få se Robotar i en nära framtid och på längre sikt
Viktor Lazlo, Prolore

16.30 Konferensdagen avslutas

Talare
Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och 
ansvarig för kurs-, seminarie och 
konferensverksamheten.

Tony Gorscek, Blekinge Tekniska 
Högskola
Dr Tony Gorschek är professor i program-
varuteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. 
Han är också verksam på University of 
Auckland och University of Ulm där han 
arbetar med Daimler AG. Hans forsk-
ningsåtaganden är både nationella och 
internationella med fokus på tillämpad 
forskning i nära samarbete med indu-
strin. Dr Gorschek har 10 års industriell 
erfarenhet av att arbeta som ledande 
befattningshavare, konsult, produktchef, 
arkitekt och utvecklare. 

Ruken Cetiner, Beamon
Ruken har mångårig erfarenhet av krav- 
och verksamhetsanalys och har gedigen 
kompetens inom allt från workshopled-
ning till process- och informationsmodel-
lering. Hennes specialitet är komplexa 
projekt som spänner över flera myndig-
heter.

Thomas Javing - Regent AB
Thomas jobbar idag som konsult inom 
området kvalitetssäkring och krav. På 
nuvarande uppdrag är han agil kravana-
lytiker i ett av Scanias största IT projekt. 
Förutom att jobba med acceptanstest-
driven kravhantering och agila metoder 
inom projektet är han också medlem i 
Scanias kravnätverk som aktivt arbetar 
med att definiera hur Scania ska jobba. 

Kristofer Enelund, Scania
Kristofer Enelund är produktchef för Pro-
duct and Concept management inom 
Connected Services på Scania. Han har 
tidigare arbetat med kravhantering och 
användbarhet för tjänster relaterade till 
Scanias uppkopplade fordon. Kristofer 
brinner för att skapa naturliga gränssnitt 
mellan användare och utvecklare samt 
minimera tiden från ide till tjänst/produkt 
som kan utvärderas av användare (MVP). 

Stefan Roos, Kvadrat
Stefan Roos är certifierad verksamhetsar-
kitekt med stor erfarenhet av upphand-
ling och kravställning mot externa parter. 
Stefan har bland annat varit förvaltnings-
ledare med uppdrag som Change- och 
Release Manager, etablerat förvaltnings-
styrning enligt pm3 och förvaltningspro-
cesser enligt ITIL. 

Mats Pehrson och Roland Bäcklin, 
Objektfabriken
Mats och Roland har båda har mer än 
20 års erfarenhet som konsulter inom pro-
gramledning, förändringsledning, ledning 
av komplicerade projekt, agil coaching 
och -metodik, marknadsföring och met-
rics. Båda är idag SAFe-certifierade lärare 
och verksamma på Objektfabriken som 
seniora agila coacher. 

Viktor Lazlo, Prolore
Viktor brinner för automatisering och 
robotisering och 15 års erfarenhet inom 
systemutveckling på högsta nivå. Viktor 
har omfattande kunskaper inom system-
utveckling och programmering och blev 
2008 handplockad av Microsoft för att 
jobba med krav och test av Windows 
8 i Redmond. Viktor är också en sedan 
många år van presentatör och utbildare. 
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09.00 Inledning och presentation av konferensdagen 
Daniel Thall 

09.10 Tag kontroll över dina kvalitetskrav!
• Varför är kvalitetskrav så viktigt
• Varför får kvalitetskrav/”icke funktionella krav” ofta en underordnad roll
• Hur bemöter man olika intressenters krav och mål
• Vilka är de viktigaste kvalitetskraven för framtiden
• Hur får man in krav på mätning och uppföljning
• Vilka krav bör man ställa på kraven – mallar och mönster på bättre kravdokumentation
• Hur kan man skala upp prestanda och kvalitetskrav – vilka krav bör man ställa
Pablo Garcia, Remind

10.00 Kaffepaus 

10.20 Krav för långsiktig Arkitekturell förmåga (Presentationen bygger på boken “Arkitekturell 
förmåga – Handboken” utgiven av IASA och med föredragshållaren som huvudredaktör)
• Varför är IT-arkitektur viktigt när vi jobbar med krav
• Vikten av en flexibel IT-arkitektur när nya krav kommer allt snabbare
• Hur man hittar balansen mellan implementation av sena krav och en stabil arkitektur
• IT-arkitektur som är anpassad för ett agilt förhållningssätt och agil utveckling
• Hur man framtidssäkrar IT-arkitekturen och undviker framtida “tekniska skulder”
Per-Erik Padrón, Adacus

11.00 Vintergatan – en gemensam karta för kravarbetet – praktikfall Fritidsresor
• Kartan på hur processer, system, informationsutbyten och affärsmodeller samspelar
• Vad och hur kartan används i kravarbetet
• Hur arbetet delas även upp och följs upp per förmåga
• Vintergatan - översikter som projektportföljer, heat maps och andra former av översikter
• Hur Vintergatan används som bas för utvecklingsarbetet som pågå
• Praktikfall
Annika Klyver, IRM och Daniel Lundgren, Fritidsresor

11.45 Lunch 

12.45 Dataspelsbranschen – krav i ständig förändring
• Hur arbetar man med krav och kravhantering i dataspelsbranschen
• Hur identifierar och fångar man krav från de krävande spelarna
• Vad kan andra branscher lära från dataspelsbranschen när det gäller krav
• Hur kravställer och väljer GUMI sina mjukvaru- och hårdvaruleverantörer 
• Hur ser framtiden ut för dataspelsbranschen och hur kommer det påverka andra branscher
• Erfarenheter och tips från spelbranschen
Senta Jakobsen, Gumi

13.30 Riktig kvalitet med Impact mapping
• Impact mapping hjälper dig att skapa mjukvara som ger riktig Impact hos kunderna
• Impact mapping bygger på bland annat Lean Startup, Story Mapping och Effekt Styrning
• Hur kan du undvika affärsdefekter i produkterna och inte ”bara mjukvarudefekter”
• Vikten av att skapa tydliga och mätbara mål på dina antaganden
• Visualisering för att undvika Scoope Creep, Pet Features och HiPPO prioritering.
• Praktisk genomgång av Impact Mapping – tips och trix
Jagannath Tammeleht, Snow Software

14.15 Kaffepaus 

14.45 Definition av Agil - och vad betyder det för oss kravare
• “Vig, lättrörlig, smidig och snabb” en omöjlighet för många organisationer
• Hur kan det agila definitionen anpassas till verkligheten
• Bra och minde bra exempel
• Vad innebär denna uppdatering av begreppet agil innebär för oss
Ulrika Park, Fronit

15.15 Krav i konflikt!
• Är alla lyckade projekt ”lugna och smidiga” i sitt kravställande
• Vad händer när allas krav inte kan vara viktigast
• Hur förebygger man negativa konflikter i kravarbetet
• Hur undviker vi “Digitala konflikter”
• När kan gruppen själva lösa en konflikt och när behöver man extern hjälp
• Exempel på bra och mindre bra lösningar
Ronn Elfors Lipsker, NFI

15.45 Avslutning och sammanfattning av konferensen

Talare
Pablo Garcia, Redmind
Pablo Garcia Munos är en erfaren krav- 
och testspecialist som parallellt med 
uppdrag arbetar som kursledare och 
föredragshållare. Pablo är en mycket van 
och ofta anlitad föredragshållare med en 
smittande energi och stort engagemang 
för IT-frågor i stort. 

Per-Erik Padrón, Adocus
Per-Erik är en välkänd profil inom IT-
arkitektur med över 20 års erfarenhet av 
arkitektur i stora företag och myndighe-
ter. Han sitter bland annat med i Iasa;s 
styrelse där han ansvarar för det intellek-
tuella kapitalet. Per-Erik är även populär 
föredragshållare och är huvudredaktör till 
boken Arkitekturell förmåga. 

Annika Klyver, IRM och Fritidsresor
Annika är konsult och kursledare inom 
verksamhetsarkitektur, verksamhets-
utveckling och affärsmodellering för 
sitt engagemang och breda kunskap. 
Annika har lång erfarenhet av affärs- och 
verksamhetsutveckling med processut-
veckling i kombination med informations-
perspektivet. 

Daniel Lundgren, Fritidsresor
Daniel är Enterprise Architect på Fritids-
resor. Daniel har även erfarenhet som 
Informationsarkitekt och Integration. 
Daniel ansvarar för Fritidsresors Vinter-
gata – förmågekarta. Kartan används av 
projektkontoret, arkitekterna, IT-teamen, 
olika lednings- och styrgruppern samt i 
förändringsprojekten. 

Senta Jakobsen, Gumi Sweden
Senta är vice VD på Gumi Sweden har 
många årig kunskap och erfarenhet av 
spelbranschen på ledande nivå. Hon har 
tidigare varit COO på Dice och utveck-
lingsdirektör på Crytek som både ligger 
bakom flera världsomfattade spelsuc-
céer. 

Jagannath Tammeleht, Snow Software
Jagannath, kallade ”Jagge”, arbetar 
som Agile strateg och processägare på 
Snow Software AB men extraknäcker 
även som föreläsare, författare och 
coach. Han är sedan länge inspirerad 
av den moderna agile ledarskap som 
det som beskrivs i Management 3.0 med 
influenser från Lean, XP, Lean Startup och 
Scrum. 

Ulrika Park, Frontit
Ulrika är konsult på Frontit och digital 
produktledare på Nobina. Hon har i 
många år arbetat med agila processer, 
systemutveckling, produktägarskap, krav-
hantering, test mm. Ulrika brinner för att 
förbättra digitala tjänster och produkter 
men också organisationer samt vårt sätt 
att arbeta med behov och krav. 

Ronn Elfsfors Lipsker, NFI Competence
De senaste 18 åren har han arbetat som 
konsult - och då mest inom kommunika-
tion och ledarskap. Han har stor erfaren-
het av att ha hjälpt stora företag och 
kommuner i deras förändringsarbeten. 
Han har sedan 2011 varit kurslärare i för-
ändringsledning på NFI Utbildning, Ronn 
har en bakgrund som skådespelare och 
regissör och är en av de mest uppskat-
tade föreläsarna på NFI’ konferenser. 
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           Vi kan utbildning.           
       Vad vill du kunna?

Kompetensutveckling är vårt bord. Sedan 1985 har vi utbildat över 70 000 
nöjda kursdeltagare. Tack vare vårt heltäckande kursutbud inom åtta olika 
kategorier kan du hitta kursen som passar just ditt utbildningsbehov. 

Alla våra utbildningar genomförs som öppna schemalagda kurser fyra till 
åtta gånger per år. Samtliga kurser kan också genomföras företagsinternt 
på plats hos er.

Våra kursområden är:
Ledarskap
Personlig utveckling
Kommunikation
Projektledning
Microsoft Office
Databashantering och datasökning
AutoCAD
Webbutveckling och webdesign
Kravhantering
Systemförvaltning och Systemutveckling
Test av IT system

Kontaktuppgifter
Webbsida: 
E-post:       
Telefon:      

NFI Utbildning
Tjärhovsgatan 21
Box 4071
102 62 Stockholm

Buss och T-bana
Ta T-banans gröna linje till Medborgarplatsen, 
eller T-banans röda linje till Slussen och 
därifrån buss: 2, 3, 76, 53 till Tjärhovsplan. 
För mer information, se www.sl.se.

www.nfi.se
info@nfi.se
08-615 19 60

Adress: 
     

www.sl.se
www.nfi.se
mailto:info@nfi.se

