
 

 

HANDLEDARUTBILDNING (TTT) 
Från Jag- till Vi-orienterad inställning 

ATT BLI ARBINGERHANDLEDARE 

Att bli certifierad Arbingerhandledare i sin organisation är givande och utvecklande på både ett 
personligt och ett professionellt plan. Utöver att hålla interna utbildningar kan man också ge ett 
värdefullt dagligt stöd till chefer och medarbetare på plats i den egna verksamheten. 

Det inbegriper 5 principiella steg: 

 Uppfylla förkunskapskraven 
 Identifiera problem eller utmaningar i organisationen där Arbingers metoder och verktyg kan 

bidra till lösning 
 Delta i en 3-dagars handledarutbildning 
 Certifiering 
 Utveckla med stöd av Arbingers utbildningsprogram i din organisation 

Certifierade handledare erhåller rätt att hålla utbildningar för medarbetare i sin egen organisation. 
Utbildningarna hålls med Arbingers utbildnings- och deltagarmaterial mot en licenskostnad per 
deltagare. 

 

FÖRKUNSKAPER 

Under handledarutbildningen fördjupar sig deltagarna i Arbingers metoder och modeller. Alla 
deltagare ska vara inställda på att fördjupa sin förståelse för Arbingers material, tillämpa det på både 
sitt privatliv och arbetsliv samt lära sig handleda med Arbingers vi-orienterade ute-ur-boxen-filosofi. 

Följande förkunskaper krävs innan handledarutbildningen påbörjas: 

 Deltagit i Arbingers 2-dagars utbildning (Från Jag- till Vi-orienterad inställning) 
 Läst Ledarskap & Självbedrägeri (krav) 
 The Anatomy of Peace och The Outward Mindset (rekommenderas) 

Vi rekommenderar alla som är intresserade av en handledarutbildning att kontakta oss i god tid, så 
att vi kan hjälpa till med förkunskapskraven och planering av själva handledarutbildningen. 

 

UTBILDNINGSUPPLÄGG 

Arbingers handledarutbildning är en 3-dagarsutbildning. 

Utbildningen ger deltagarna en fördjupad förståelse för Arbingers material och förbereder dem för 
att själv utbilda med stöd av Arbingers material i sin organisation. Eftersom Arbingers arbete är ett 
sammanhängande ramverk snarare än en samling metoder och verktyg, är en viktig del av 
utbildningen att förstå och lära sig att förmedla alla Arbingers principer som delar i ett ramverk på ett 
logiskt sammanhängande sätt. 

Under utbildningen lär sig deltagarna att: 

 Handleda och utbilda andra i Arbingers material 
 Stödja ledare och medarbetare i den egna organisationen med fördjupad förståelse och i 

löpande tillämpning 
 Inbjuda till ett ute-ur-boxen-klimat vid utbildning 
 Noga reflektera över egna boxar som kan komma i vägen för ett bra handledarskap 

 



 
 
FORTSATT STÖD 

Arbingers handledarutbildning inkluderar löpande stöd för att hjälpa certifierade handledare att 
utveckla och bibehålla en vi-orienterad inställning och vi-orienterade arbetssätt i sin organisation. 
Detta stöd omfattar: 

 Handledarstöd—Telefonsupport som del av förberedelse och reflektion efter intern utbildning. 
Vid behov kan även individuell coachning avtalas. 

 Deltagande i löpande, lokala (i Stockholm) uppdateringar av Arbingers utbildningsmaterial till 
självkostnadspris. 

 Handledda, månatliga, internationella telefonkonferenser för certifierade handledare i syfte att 
utbyta erfarenhet kring implementering av Arbingers metoder och modeller i sina organisationer 
(på engelska). 

 

LICENSER & CERTIFIERING 

Efter godkänd genomgång av de 3 dagarnas handledarutbildning, erhåller utbildade handledare rätt 
att hålla interna utbildningar och att använda Arbingers utbildningsmaterial i sin egen organisation. 
Ett avtal – som specificerar omfattningen av handledarens certifiering, material som får användas 
samt licensavgift (inkl deltagarmaterial) per deltagare vid interna utbildningar – tecknas i samband 
med utbildningen. 

Observera att en person som avslutar sin anställning och lämnar sin nuvarande organisation, inte 
automatiskt tar med sig sin certifiering till den nya organisationen. För detta krävs ett nytt avtal med 
Arbinger. 

Denna utbildning är främst riktad till personer som avser att leverera Arbingers utbildning i sina egna 
organisationer. Fristående konsulter, coacher eller andra externa organisationskonsulter som är 
intresserade av fördjupad utbildning eller förståelse ombeds att kontakta oss för mer information. 

 

DELTAGARAVGIFT 

39 000 SEK + moms, exklusive eventuella resor och uppehälle 

I tillägg bör deltagare planera för en heldag tillsammans med Sverigeansvarig (kostnad 10 000 SEK + 
moms) som en del av förberedelsen för det första egna utbildningstillfället. 

För att säkerställa bästa kvalitet och resultat, rekommenderar vi också att Sverigeansvarig deltar vid 
den första egna, interna utbildningen (kostnad 10 000 SEK/dag + moms). Detta inkluderar 
behovsbaserat stöd under utbildningstillfällena samt återkoppling och coaching efter 
utbildningstillfällena i syfte att fördjupa lärandet och kunna ta med viktiga erfarenheter till 
kommande utbildningstillfällen. 

 

Kontakta oss gärna för mer information. 

Ritva Karlström 

Sverigeansvarig och certifierad Arbingerhandledare 
Arbinger Institute 

A R B I N G E R  I N S T I T U T E  

Telefon: 08-556 263 10 
Mobil: 073-96 263 20 
E-post: info@arbingerinstitute.se 
Hemsida: www.arbingerinstitute.se / www.arbinger.com 
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