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Välkommen till NFIs värld av kompetensutveckling 
och utbildning. Vi har sedan 1985 förmedlat 
kompetens mellan dem som behöver den, 
och dem som har den. Vi vill medverka till 
kompetensutveckling hos våra kunder genom att 
erbjuda de rätta kurserna, med bästa tänkbara 
lärare i en miljö som stimulerar till inlärning 
och aktivitet. Vi jobbar därför kontinuerligt med 
att utvärdera och uppdatera vårt kursutbud i vår 
strävan att möta ditt behov och efterfrågan.
 
Inför nästa termin har vi bland annat två nya kurser 
i vårt utbud; Agil Samverkan samt Projektkontor 
och portföljhantering - metoder och verktyg, som du 
kan läsa om på följande sidor. Dessutom erbjuder 
vi ett EXTRA tillfälle att gå på den omtyckta 
konferensen ”Från Krav till System” den 20-21 
januari 2014 på Hilton Stockholm Slussen. I april 
välkomnar vi även dig till Testforum 2014, som 
är en konferens fylld med kompetens, erfarenheter 
och inspiration inom testområdet. Mer information 
om denna kommer att läggas upp på vår hemsida 
under våren.

Du är viktigast för oss! Vi vill att du skall känna 
en stor trygghet när du väljer NFI för att utveckla 
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 Competence!

Daniel Thall, VD
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Vidareutvecklade kurser
Strategiarbete i praktiken – metoder och verktyg  
Vill du få ut det mesta av marknaden och inte missa bra affärsmöjligheter? Har du undrat hur du ska lägga upp en af-
färsplan? Vet du inte vart du ska börja för att få en konkret strategi och utvecklingsplan för dina affärsidéer? Då är detta 
kursen för dig. (fd.”Intensivkurs i affärsutveckling”) Läs mer på sidan 20.

Målinriktad Projektledning - metoder och grupputveckling
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 checklistor som du direkt kan använda i 
det dagliga projektarbetet. (fd. Målinriktad Projektledning) Läs mer på sidan 24.

Javascript: Metoder och verktyg
Under denna introduktionskurs går vi igenom grunderna i JavaScript, hur man effektivt arbetar med olika utvecklings-
verktyg och hur du skriver JavaScript som dynamiskt interagerar med webben. Kursen ger även bra kunskaper inom 
programmering i allmänhet. (fd. Målinriktad Projektledning) Läs mer på sidan 54.
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Kursnyheter 
Vi är måna om att hålla en hög kvalitet i både innehåll och utbud av vår kurs- och konferensverksamhet. Vi utvärderar 
löpande vårt kursutbud som bland annat anpassas utifrån den feedback vi får från våra kursdeltagare. Läs mer om detta 
nedan.

Nya kurser
Agil Samverkan
Att ta ut den strategiska riktningen, planera förändring och att utveckla utifrån kund- och affär lyckas många med. 
Likaså att prestera i team och att följa upp resultatet. Men, når vi full effekt? 
Kursen vänder sig till alla som står inför en förändring och vill hitta ett mer lättrörligt sätt att gå från ord till handling, 
för såväl enskilda individer som olika team och ledningsgrupper. Efter kursen har du ett praktiskt angreppssätt och 
verktyg för hur du får ut full effekt av uppstartade initiativ och kan gå från ord till handling. Läs mer på sidan 15.

Projektkontor och portföljhantering - metoder och verktyg
Allt fler företag och organisationer etablerar projektkontor för att stödja projekten och ge ledningen ett effektivt beslut-
stöd. För att idag vara framgångsrik och behålla sin konkurrenskraft är det därför nödvändigt att kunna prioritera och 
välja ut projekt som ska genomföras och att planera och styra resurser till rätt projekt. Portföljstyrning är ett övergripande 
synsätt på hur man ska hantera projekt och resurser och med projektportfölj menas vanligtvis alla projekt som genomförs 
i en organisation. Kursen är för alla som genom sin funktion har ansvar för prioritering och styrning av projekt på en 
ledningsnivå. Läs mer på sidan 29.
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Kursnamn Sid Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni

Grundkurs i ledarskap: Utveckla ditt personliga ledarskap 8 26-28 26-28 4-6 13-15 27-29
Coaching: Att leda sig själv och andra 9 29-30 26-27 21-22
Att prestera och må bra 10 19-20 24-25 28-29
Personlig Effektivitet: Bli effektivare utan stress 11 10-11 11-12 5-6 19-20 4-5 16-17
Presentationsteknik: övning och teori - grundkurs 12 26-27 23-24
Retorik: Argumentera och övertyga 13 19-20 16-17
Effektiv kommunikation: Nå hela vägen med ditt budskap 14 4-5 26-27 22-23 3-4
Agil samverkan - en genväg till målet 15 2-3 7-8
Management 3.0 - Att leda i en agil organisation 16 2-3 28-29 11-12 21-22 2-3
Kreativ förhandling: ”Excellence i förhandling” 17 19-21

Kursnamn Sid Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni

Intensivkurs i förändringsledning 18 4-5 3-4 18-19 21-22
Strategisk Online Marknadsföring 19 3-4 19-20
Strategiarbete i praktiken - metoder och verktyg 20 4-5 19-20 9-10 7-8

Kursnamn Sid Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten 21 24-25 26-27 11-12 13-14 25-26
Diplomerad workshopledare: En kurs i facilitering 22 17-18 16-17 23-24 16-17
Grundkurs i projektledning 23 1-2 9-10 31/3

-1/4
1-2

Målinriktad projektledning - metodik och grupputveckling 24 26-28 28-30 23-25 20-22
Intensivkurs i projektekonomi 25 20-21 10-11 8-9 4-5
Microsoft Project för effektiv tids- och resursplanering 26 9-10 3-4 3-4 20-21
Agil projektledning i praktiken 27 5-6 15-16 22-23 16-17 26-27 5-6
Projektkontor och portföljhantering - metoder och verktyg 28 18-19 25-26

Kursnamn Sid Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni

Systemförvaltning i praktiken 29 13-14 11-12 16-17 26-27 27-28 28-29
Ledning och styrning av IT-verksamhet: intensivkurs 30 8-9 26-27 11-12
Usability och User Experience (UX) 31 27-28 2-3 30-31 21-22
Professional Scrum Master Certifiering 32 11-12 3-4 18-19 18-19 28-29 27-28
Professional Scrum Product Owner 33 19-20 4-5
Kanban i praktiken 34 21 18 16 3

Ledarskap och personlig utveckling

Verksamhetsutveckling och kommunikation

Projektledning och projektmetodik

Systemutveckling och förvaltning
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Informationsbehandling med SQL: Fördjupningskurs 37 11-12 20-21 16-17 11-12
XML & XSL: metoder & verktyg för effektiv datahantering 38 3-4 9-10 13-14

Kursnamn Sid Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni

Att beställa, ta emot och acceptanstesta IT-system 39 10-11 25-26 20-21 10-11
Intensivkurs för testledare 42 15-16 5-6 6-7 3-4
Grundkurs i test av IT-system - metoder och arbetssätt 43 17-18 26-27 2-3 18-19
Effektiv kravhantering: metoder & verktyg 44 18-19 22-23 12-13 25-26
ISTQB Foundation - Certifieringskurs i test 45 24-26 19-21 4-6 6-8
REQB Foundation Level - Certifieringskurs i kravhantering 46 1-2 21-22 24-25 18-19
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SharePoint 2013 för administratörer och redaktörer 55 18-19 12-13 15-16 27-28
Grundkurs i Microsoft Visio:  
Effektiv dokumentation av processer och projekt

56 12-13 22-23 17-18 20-21

AutoCAD Grundkurs: Effektiv hantering av ritningar 57 4-6 10-12 4-6 15-17 3-5
AutoCAD Fördjupningskurs: Effektiv hantering av ritningar 58 18-19 15-16 12-13 26-27

Kursnamn Sid Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni

Grundkurs i programmering 51 24-26 14-16 4-6 4-6
Programmering i Microsoft Excel 52 8-10 2-4 13-15 8-10
Grundkurs i C# och .NET Framework 53 15-17 9-11 8-10 17-19
Javascript: metoder och verktyg 54 13-14 9-10 7-8

Databashantering och datasökning

Test- och kravhantering

Programmering

Avancerade användare
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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. 

Alla våra kurser som är längre än en dag börjar 
klockan 09.00 med frukost och våra endagarskurs-
er börjar klockan 08.30 med inregistrering. Samt-
liga kurser slutar klockan 16.30.

NFI:s utbildningscenter
NFI:s utbildningscenter är centralt beläget på 
Tjärhovsgatan 21, i närheten av Medborgarplatsen  
på Södermalm i Stockholm. Här äger de flesta av 
våra kurser rum.
Lokalerna är mycket uppskattade av såväl elever 
som lärare. På hela det översta planet med utsikt 
över söders takåsar har vi skapat en avkopplande 
och kreativ miljö med hög standard i såväl kurs-
lokaler som pausutrymmen. Lokalerna är direkt 
anpassade för kvalificerad utbildning på hög nivå. 
Alla utbildningsrum är utrustade med datanät, 
videoprojektorer, arbetsstationer och övrig 
AV-utrustning av högsta kvalitet.

När du anmäler dig
När du anmäler dig kommer vi att be dig om lite 
uppgifter. Du underlättar för oss om du vid anmäl-
ningstillfället kan ange din adress, fakturaadress, 
ditt telefonnummer och din e-postadress. 

För oss är det mycket viktigt att du känner att du 
får valuta för dina kurspengar. Har du frågor om 
vilken kurs som passar dig bäst, utifrån din roll 
eller vad du redan kan och vad du vill lära dig, ring 
oss så ska vi hjälpa dig till rätta. 

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

Sedan 2011 är NFI Utbildning en stolt leverantör till alla 
kunder knutna till Kammarkollegiets ramavtal IT-utbildning 
2010. Detta är en kvalitetsstämpel för utbildningar med hög 
kvalitet och service.

Om NFI Utbildningslösningar
Lärare
”En kurs kan aldrig bli bättre än läraren som hål-
ler den” är ett talesätt som vi lever efter. Alla våra 
lärare, ca 40 personer, är experter inom sina områ-
den. När de inte är lärare arbetar de som konsulter 
och experter inom näringslivet. En typisk NFI-
lärare är en person som är mycket kunnig inom sitt 
område, har lång praktisk erfarenhet och tycker 
det är både roligt och stimulerande att förmedla 
sina kunskaper till andra. Flera av lärarna har dess-
utom blivit uppmärksammade för sin pedagogiska 
skicklighet. Vi är mycket stolta över våra lärare och 
anger alltid i våra kursprogram vem som är lärare 
för aktuell kurs.
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Utbildningslösningar
Internkurser
En internkurs innebär att kursledaren kommer 
till er och genomför utbildningen på plats hos er. 
Det finns flera fördelar med detta upplägg. Bland 
annat har ni möjlighet att skräddarsy utbildningen 
så den passar era unika behov och förutsättningar. 
Priset per deltagare blir även lägre när man ge-
nomför en internkurs jämfört med att skicka 
motsvarande deltagare på ett öppet kurstillfälle. 

Frukostseminarier
Ett par gånger varje termin erbjudaer vi gratis 
frukostseminarier. Seminarierna täcker hela vårt 
utbildningsområde och kan därför handla om allt 
från projektledning till Lean Software Develop-
ment. Få inbjudan till dessa seminarier genom att 
signa upp dig på vårt nyhetsbrev på www.nfi.se/
catalog

Öppna kurser
Vi erbjuder ett heltäckande kursutbud inom om-
rådena Ledarskap, Projektledning, Systemutveck-
ling, Test, Databashantering och Användarut-
bildning. Samtliga 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 aktu-
ellt ämne. Högt tempo och förmedling av konkreta 
kunskaper präglar samtliga våra utbildningar.

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

Konferenser
Varje år arrangerar vi mellan fyra och sex konfe-
renser inom våra fokusområden. Vår målsättning 
är att i lika delar skapa forum för kunskapssprid-
ning och ett forum för informationsutbyte och 
nätverksbyggande. Våra konferenser ger därför 
många tillfällen till värdefulla diskussioner med 
medverkande och deltagare i konferensen. 

Är ni flera personer som som vill gå på någon av 
våra konferenser? På samtliga konferenser gäl-
ler rabatten ”Gå 3 betala för 2” när ni anmäler er 
tillsammans.

Är ni en grupp som vill gå på någon av våra konfe-
renser tillsammans? På samtliga konferenser gäller 
rabatten ”Gå 3 betala för 2” när man anmäler sig 
tillsammans.
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Frukostseminarium

Anmäl dig på 
 www.nfi.se 
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Grundkurs i ledarskap: Utveckla ditt personliga ledarskap

Hur blir man en bra ledare? Man kan studera skickliga ledare och försöka ta efter. Det viktigaste är dock att man alltid 
utgår från sin egen person och försöker utveckla de egenskaper som krävs för att lyckas som ledare. God självkännedom 
är mycket viktigt om man vill bli en bra ledare. 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.

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. Allt kursmaterial är på svenska, framtaget av vår lärare utifrån hennes 
långa erfarenhet av att arbeta i ledande befattningar.

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

Kursen varvar teori, diskussioner och övningar. Det finns 
även visst utrymme att ta upp frågeställningar gällande 
egna arbetsplatsen.

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.

Vad är ledarskap•	
Leda gruppen mot mål•	
Att leda en grupp•	
Mötesteknik•	
Olika individer ställer olika krav och har skiftande behov•	
Medarbetarens ansvar•	
Ledarens egenskaper•	
Kommunikation•	
Konflikter•	

3 dagar
15 950 :- (exkl. moms)

26-28 nov 26-28 jan 4-6 mars
13-15 april 27-29 maj 

Coaching: Att leda sig själv och andra

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

“Läraren var mycket engagerad och bra”   
Katarina Hävren, Medley Holding AB

“Fick med mig många tips och råd - läraren var 
pedagogisk, erfaren och kunnig”   
Ali El-Najjar, TeliaSonera Sverige AB
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Grundkurs i ledarskap: Utveckla ditt personliga ledarskap

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. 

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

29-30 jan 26-27 mars
21-22 maj

Coaching: Att leda sig själv och andra

Kjell känner sig som en kugge i maskineriet och tänker ”vem bryr sig om jag anstränger mig?”. Rune räknar pinnar till pen-
sion och tänker “bara tio år kvar till sextiofem”. Sara signalerar att hon vill, men vågar inte då hon saknar verktyg och stöd 
som vägleder henne framåt till prestationshöjningen. Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och 
organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man kan nå både i arbetet och i 
privatlivet. Dels ta personligt ansvar och göra aktiva val i livet och dels bli medveten om sin egen självbild. Alla människor vill 
kunna prestera bra, nå framgång och må bra. Alla känner dock inte till eller vågar inte utnyttja hela sin fulla potential. Många 
är rädda för att misslyckas och väljer därför att inte försöka alls.

Under denna spännande tvådagarskurs får du nödvändiga och värdefulla insikter, konkreta verktyg och den enkla men kraft-
fulla coachingstegen, som ledsagar dig steg för steg i konsten att motivera dig själv och inspirera andra till framgång och 
välbefinnande.

Efter kursen kommer du erhålla insikter, tips och råd 
samt förstå de grundläggande principerna och verktygen 
för coaching. Du kommer att kunna leda dig själv mot 
egna mål och visioner genom motivation och tankekraft. 
Genom coachingstegen, coachingsamtal och effektiv 
kommunikation kommer du att kunna leda individer och 
grupper till bättre resultat.

Coachingens grunder•	
Motivation•	
Kommunikation•	
Coachingsamtalet•	
Feedback•	
Sammanfattning och avslutning•	

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

“Positivt, medryckande - man kan inte vara 
odeltagande!” 
Camilla Lundström, Stockholm Fundraising
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Hur ska du få ihop allt innan du går i tusen bitar? Långa arbetsdagar på kontoret och mer jobb hemma på kvällen, 
familj, aktiviteter, krav, tidspress och minimalt med tid för dig själv. När du lever under ständig press från dig själv eller 
omgivningen har du hamnat i en ond cirkel av stress. När pressen på dig känns ohanterlig är det kraven på dig som helt 
enkelt överstiger din förmåga. Det kan röra sig om dina egna krav eller andras krav på dig som person, eller om organi-
sationens krav på dig i din roll på jobbet.

Att prestera på topp under en längre period innebär att se helheten och att ta sig tid till återhämtning och vila med jämna 
mellanrum. Att prestera och må bra står inte i motsats till varandra utan är två faktorer som under rätt förutsättningar 
kan trivas tillsammans.

Efter avslutad kurs har du fått kunskap för att kunna 
känna igen symptom som tyder på långvarig stress hos dig 
själva och hos medarbetare. 

Du har fått tillgång till verktyg och metoder för att aktivt 
behålla och förbättra ditt välbefinnande samtidigt som du 
presterar på en fortsatt hög nivå. 

Ledare och medarbetare som vill använda 
sina och organisationens resurser på bästa 
sätt och fortsätta att göra så under lång tid 
framöver.

Stress•	
Effektivitet•	
Krav•	
Mål•	
Att prestera under längre tid•	
Ledarens roll•	
Kultur av prestation och välbefinnande•	

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

19-20 jan 24-25 feb
28-29 april

“Jag blev medveten om faror med att arbeta för 
mycket & läraren hade väldigt bra kompetens 
för ämnet”   
Kerstin Persson, Länsförsäkringar

“Mycket tankvärd och trevlig kurs. Ger både 
insikt och återhämtning”   
Katarina Ekberg, Infodata IT

“Gav verktyg för att strukturera arbetet - för 
effektivare arbetsliv och vardag”   
Stefan Karlberg, Swedbank

Att prestera och må bra Personlig Effektivitet: Bli effektivare utan stress
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Hur ska du få ihop allt innan du går i tusen bitar? Långa arbetsdagar på kontoret och mer jobb hemma på kvällen, 
familj, aktiviteter, krav, tidspress och minimalt med tid för dig själv. När du lever under ständig press från dig själv eller 
omgivningen har du hamnat i en ond cirkel av stress. När pressen på dig känns ohanterlig är det kraven på dig som helt 
enkelt överstiger din förmåga. Det kan röra sig om dina egna krav eller andras krav på dig som person, eller om organi-
sationens krav på dig i din roll på jobbet.

Att prestera på topp under en längre period innebär att se helheten och att ta sig tid till återhämtning och vila med jämna 
mellanrum. Att prestera och må bra står inte i motsats till varandra utan är två faktorer som under rätt förutsättningar 
kan trivas tillsammans.

19-20 jan 24-25 feb
28-29 april

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. 

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

10-11 nov 11-12 dec 5-6 feb 
19-20 mars 4-5 maj  16-17 juni

Du har svårt att hinna med allt du ska göra. Du har ont om tid för att reflektera, prestera och leverera. Din tid och kraft går till 
att sitta på möten, hantera överfylld mail-inkorg, våndas över den långa oavprickade att-göra-listan, hitta bland dokumenten 
på ditt skrivbord som är begravt under pappershögar etc.

Idag arbetar vi med ett högre arbetstempo än någonsin tidigare. Dessutom ska färre göra mer med mindre tid, utrymme, mar-
ginaler och med högre kvalitetskrav. Du känner stressen komma, presterar allt mindre och du hamnar i en ond neråtgående 
spiral. Detta är inte bra för din personliga effektivitet och ditt välbefinnande. Lugn, det finns botemedel och dem får du i 
denna kurs. Lösningen är inte att arbeta mera. Lösningen är att arbeta smart, utnyttja tid och arbetssätt effektivt. Med nya 
insikter om tiden, rummet, arbetet och självenergin samt konkreta metoder, verktyg och regler för att tackla behov, mål och 
resultatkrav, uppnår du en högre personlig effektivitet utan stress. Kursen sammanfattar dessa tankar i en modell kallad för 
Effektivitetsboxen.

Erhålla konkreta verktyg och metoder som förenklar din 
vardag. Förbättra din kontroll över tiden, arbetsuppgifter-
na och informationsflödet. Frigöra tid, öka arbetsglädjen 
och minska stressen. Få ordning och reda på dokument, 
skrivbord, dator och hjärna.

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

“Gav verktyg för att strukturera arbetet - för 
effektivare arbetsliv och vardag”   
Stefan Karlberg, Swedbank

“Mycket bra kurs med många bra verktyg att 
använda för att strukturera upp sin arbetsdag 
för att spara tid och få en bra balans.”   
Charlotte Svensson, IF

Att prestera och må bra Personlig Effektivitet: Bli effektivare utan stress
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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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. Kan vi inte på ett framgångsrikt sätt kommunicera budskapet inför en grupp så riskerar vi att 
inte få det genomslag som vi önskar och förtjänar.

Under denna tvådagarskurs lär du dig mer om hur du på ett effektivt sätt förbereder, bygger upp, genomför och följer upp 
en presentation. Du lär dig även hur du ska inleda, avhandla och avsluta ditt tal, hur du ska hantera din nervositet, olika 
tekniska hjälpmedel som finns att tillgå samt hur du hanterar negativa reaktioner från åhörarna.

Efter kursen skall du ha fått kunskap om hur kortare och 
längre presentationer kan struktureras, vilka hjälpmedel 
som kan användas och deras för- respektive nackdelar 
samt fått en insikt i hur du kan förbättra ditt framträ-
dande och hantera nervositet inför en grupp.

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 my-
cket lämplig för till exempel projektledare,  
personer som leder arbetsmöten,  förhandlare 
eller lärare etc. Kursen är för dig som söker 
en grundkurs i presentationsteknik. 

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

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

26-27 jan
23-24 april

“Min utveckling och självförtroende har ökat 
mycket efter denna kurs. Läraren fokuserar på 
det positiva och förstärker och förbättrar det på 
ett bra sätt. Mycket bra lärare!”   
Mely Moberg Ackebo, Egen företagare

“Läraren var engagerad, hade humor och bra 
praktiska exempel”   
Thomas Lummi, Svensk Fjärrvärme

Presentationsteknik: övning och teori - grundkurs Retorik: Argumentera och övertyga
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

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. Kan vi inte på ett framgångsrikt sätt kommunicera budskapet inför en grupp så riskerar vi att 
inte få det genomslag som vi önskar och förtjänar.

Under denna tvådagarskurs lär du dig mer om hur du på ett effektivt sätt förbereder, bygger upp, genomför och följer upp 
en presentation. Du lär dig även hur du ska inleda, avhandla och avsluta ditt tal, hur du ska hantera din nervositet, olika 
tekniska hjälpmedel som finns att tillgå samt hur du hanterar negativa reaktioner från åhörarna.

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 my-
cket lämplig för till exempel projektledare,  
personer som leder arbetsmöten,  förhandlare 
eller lärare etc. Kursen är för dig som söker 
en grundkurs i presentationsteknik. 

26-27 jan
23-24 april

Kursen vänder sig alla som vill öka sin 
förmåga att argumentera och övertyga som 
talare inför en mindre eller större grupp 
åhörare. 

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

19-20 feb
16-17 april

Med kunskaper om rätt förberedelser, rätt uppbyggda argument, rätt nyttjande av kroppen, rösten, orden och 
rummet samt insikter om olika beteenden, läggs grunden för övertygande tal framförda ledigt och säkert. 
Den personliga förmågan att tala inför grupp är en framgångsfaktor. Denna förmåga är inte medfödd. Alla 
kan lära sig den, även de mest nervösa. Alla kan med enkla retoriska knep och strukturer fånga in och ta tag i 
publiken.

Kursen har ett unikt innehåll med en modern syn på klassisk retorik genom Retorikcirkeln, den unika M-metoden® och 
ett datorprogram som avsevärt förenklar ditt retorikarbete. Steg för steg leds du genom förberedelserna och bygger upp 
övertygande texter och tal. Under kursen varvas lättillgänglig teori, reflektioner och praktiska talövningar med personlig 
feedback, tips och råd.

Att utveckla dig som talare och lyssnare genom kunskaper 
om praktisk retorik. Du kommer att ha en förbättrad 
förmåga att tala och lyckas övertyga dina åhörare samt 
säkrat att budskapet gått hem. Du får konkreta mallar, 
verktyg och strukturer för hur du planerar, disponerar och 
framför presentationer och tal så att du känner dig trygg 
och åhörarna uppfattar dig som trovärdig och tydlig.

Retorikens grunder•	
Metod för planering och framförande•	
Möjligheter för att övertyga•	
Mod för personlig utveckling•	
Sammanfattning och avslutning•	

“Läraren var engagerad, hade humor och bra 
praktiska exempel”   
Thomas Lummi, Svensk Fjärrvärme

Presentationsteknik: övning och teori - grundkurs Retorik: Argumentera och övertyga
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se

K
ur

sm
ål

K
ur

sin
ne

hå
ll

Att tydligt kunna uttrycka sina idéer, tankar och känslor, att enkelt kunna nå fram med sitt budskap till andra utan miss-
förstånd och att ledigt kunna samarbeta för att effektivare nå önskat resultat, är av avgörande betydelse för din framgång 
i arbets- och privatlivet.

Förmågan att kommunicera - att sända och ta emot budskap - är människans allra viktigaste kompetens och 
den har i alla tider varit en nödvändighet. Kommunikationsförmågan är ett vitalt verktyg och det måste ingå 
i verktygslådan hos alla medarbetare, chefer och ledare som vill vara trygga, tydliga och trovärdiga. Denna 
förmåga är inte medfödd, alla kan lära sig att utveckla den. Kursen utvecklar din kommunikationsförmåga 
genom att du får konkreta verktyg, kraftfulla modeller och nyttiga insikter att använda i din vardag. Under 
kursen varvas lättbegriplig teori med praktiska kommunikationsövningar för att ge dig som deltagare större 
förståelse för olika kommunikationsstilar.

Efter kursen kommer du att ha utvecklat din kommunika-
tionsförmåga. Du kommer ha fått 
flera grundverktyg för god kommunikation samt behärska 
olika tekniker för att skapa en öppen kommunikation för 
effektivitet och gott samarbete. Du kommer även kunna 
anpassa din kommunikationsstil till olika individer och 
situationer.

Alla som vill förbättra sin förmåga att kom-
municera och samarbeta på ett bra sätt.

Kommunikationens grunder•	
Kommunikationsstilar•	
Samtala och samarbeta •	
Frågeteknik•	
Aktivt lyssnande•	
Ge och få feedback•	
Mötesteknik•	
Svåra samtal•	
Egen handlingsplan•	

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

4-5 dec  26-27 feb
22-23 april 3-4 juni

“Oerhört entusiastisk, bra pedagog, använder 
olika metoder, fick med alla!”   
Janett Broms, Villaägarnas Riksförbund

“En nyttig kompott av olika delar i kommu-
nikationens konst”   
Roland Svahn, Post och Telestyrelsen

Effektiv kommunikation: Nå hela vägen med ditt budskap Agil samverkan - en genväg till målet
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Att tydligt kunna uttrycka sina idéer, tankar och känslor, att enkelt kunna nå fram med sitt budskap till andra utan miss-
förstånd och att ledigt kunna samarbeta för att effektivare nå önskat resultat, är av avgörande betydelse för din framgång 
i arbets- och privatlivet.

Förmågan att kommunicera - att sända och ta emot budskap - är människans allra viktigaste kompetens och 
den har i alla tider varit en nödvändighet. Kommunikationsförmågan är ett vitalt verktyg och det måste ingå 
i verktygslådan hos alla medarbetare, chefer och ledare som vill vara trygga, tydliga och trovärdiga. Denna 
förmåga är inte medfödd, alla kan lära sig att utveckla den. Kursen utvecklar din kommunikationsförmåga 
genom att du får konkreta verktyg, kraftfulla modeller och nyttiga insikter att använda i din vardag. Under 
kursen varvas lättbegriplig teori med praktiska kommunikationsövningar för att ge dig som deltagare större 
förståelse för olika kommunikationsstilar.

4-5 dec  26-27 feb
22-23 april 3-4 juni

Utbildningen vänder sig till alla som står 
inför en förändring och vill hitta ett mer lät-
trörligt sätt att gå från ord till handling, för 
såväl enskilda individer som olika team och 
ledningsgrupper. 
Du kan t ex ha rollen chef/ledare, projektle-
dare, affärs/verksamhets/IT-arkitekt, förän-
dringsledare, processledare/ägare eller som 

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

2-3 mars
7-8 maj

Efter kursen har du ett praktiskt angreppssätt och 
verktyg för hur du får ut full effekt av uppstartade 
initiativ och kan gå från ord till handling.

Agil samverkan – en genväg till målet, vad innebär det?•	
Nycklarna till samspelet mellan struktur och kultur•	
Strategisk riktning och målstyrning utifrån unik •	
förmåga
Dela kunskap och enas om hur vi bäst presterar•	
Utveckla utifrån kund- och affärsvärde•	
Följa upp, lära och tänka nytt•	
Leda och bereda förändring utifrån förutsättningar•	
Användningsområden i vardagen•	

•	

Effektiv kommunikation: Nå hela vägen med ditt budskap Agil samverkan - en genväg till målet

Forskningen visar att 70 % av uppstartade initiativ inte når målen. Under kursen utmanar vi siffran för att gå från ord till 
handling, bli mer lättrörliga och undvika fallgropar med att slaviskt följa metoder. Att ta ut den strategiska riktningen, 
planera förändring och utveckla utifrån kund- och affär lyckas många med. Prestera i team och följa upp resultatet likaså. 
Men når vi full effekt? Kursen vänder sig till dig som vill förstärka resultatet och lyckas fullt ut. Här får du angreppssätt 
för att:

Använda den strategiska kartan som kompass för att göra vägval utifrån helhetsbilden•	
Kombinera förmågor på bästa sätt för att nå målet•	
Fokusera på det som gör skillnad och få resten att flyta på•	
Dela kunskap och omsätta insikter till framgång•	

Nyhet!
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Agil, lättrörlig utveckling har visat sig vara mycket framgångsrikt för att snabbare ge användarna användbara funktioner. 
Genom agil utveckling kan en utvecklingsorganisation bli bättre och snabbare på att skapa värden.

I agil utveckling är de självorganiserande teamen centrala. Det finns mängder av information kring dessa riktad i första 
hand till utvecklare, testare och projektledare. För chefer, ledare och andra nyckelpersoner har det dock funnits mycket 
lite att ta fasta på.

Management 3.0 - Att leda i en agil organisation är en kurs som handlar om Agile Management. Kursen baseras på bo-
ken Management 3.0 av Jurgen Appelo och under två dagars får du både en förståelse för teorin bakom agil utveckling, 
dess utmaningar och ett antal praktiska verktyg och synsätt som hjälper dig att utveckla din agila organisation.

Efter kursen skall deltagarna ha verktyg och en enkel 
struktur att arbeta efter som stöder utvecklandet av en 
agil organisation. Deltagarna skall känna till hur den agila 
organisationen skapar värden och den teori som förklarar 
varför. Deltagarna skall genom exempel, spel och verk-
tyg lära sig att praktiskt kunna arbeta som värdeskapade 
ledare i en agil organisation. 

Kursen vänder sig till chefer och ledare som 
verkar i, eller vill verka i, en agil organisation, 
det vill säga formella och informella ledare 
och nyckelpersoner, produktledare, product 
owners, projektledare, scum masters och 
coacher , i IT- och produktorganisationer.

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•	

2 dagar
13 500 :- (exkl. moms)

2-3 dec  28-29 jan 11-12 mars
21-22 april 2-3 juni 

Kreativ förhandling: “Excellence i förhandling” Management 3.0 - att leda i en agil organisation
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Kursen vänder sig till chefer och ledare som 
verkar i, eller vill verka i, en agil organisation, 
det vill säga formella och informella ledare 
och nyckelpersoner, produktledare, product 
owners, projektledare, scum masters och 
coacher , i IT- och produktorganisationer.

Du förhandlar oftare än vad tror! Ofta är du 
inte medveten om när du förhandlar, det sker 
på möten och i dagliga arbetssituationer och 
även i ditt privata liv. Naturligtvis är skick-
lighet i förhandling ett måste inom försäljn-
ing och inköp. 

3 dagar
15 950 :- (exkl. moms)

19-20 nov 14-16 jan  
25-27 mars 18-20 maj

Att vara en skicklig förhandlare har visat sig vara mer och mer värdefullt. Du förhandlar dagligen, med dina nära och 
kära, med dina överordnade, dina medarbetare, partners och kunder i alla möjliga situationer. Det kan vara i ett projekt, 
det kan handla om vem som hämtar från dagis, det kan handla om traditionell avtalsförhandling m.m.

Under kursen kommer du att få lära dig hur förhandlingsprocessen 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 kommu-
nicerar i förhandling och hur du kan använda dig av framgångsrika 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.

Denna kurs har som huvudmål att du skall bli en bät-
tre förhandlare grundat på samförstånd mellan förhan-
dlingsparterna. Efter att du har genomgått denna kurs 
kommer du ha en klar och tydlig bild av hela processen 
inom förhandling, ifrån ”A till Ö” (eller ”Ax till Limpa”). 
Du kommer att veta hur du förbereder dig inför en 
förhandling och du kommer att träna dig på att använda 
förhandlingsstrategier/-taktiker och olika förhandling-
stekniker.

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

Kreativ förhandling: “Excellence i förhandling” Management 3.0 - att leda i en agil organisation

“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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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Intensivkurs i förändringsledning

För att lyckas med förändringsledning är den interna kommunikationen en central del. Hur du lyckas förmedla ditt 
budskap och syfte med omorganisationen är av stor vikt för att få tillstånd en förändring som går smidigt och effektivt. 
Plötsligt ställs det nya krav på ledarskapet och medarbetarskapet. Detta kan i sin tur medföra stora problem om man 
är för ivrig och fokuserar på snabba resultat. Förändring tar tid. Vi reagerar på olika sätt när vi står inför en omorgani-
sation. När kan man skynda på processen och när måste man stanna upp och bjuda in till dialog? Vilka kompetenser 
behöver man som ledare i en förändringsprocess och hur får man till en ändamålsenlig beteenderepertoar?

Under kursen går kursledaren igenom vad man som organisation behöver förbereda sig på inför en stor förändring. Du 
får tillgång till modeller och konkreta verktyg som du kan anpassa till din egen verksamhet. Allt går inte att förutse 
men man kan vara väl förberedd. Vi går igenom ”checklistan” och hur man lägger upp en bra strategi inför varje fas i en 
förändringsprocess.

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 inneha medlen för att kunna 
genomföra en effektiv förändringsledning och få med dig 
tips och trix på hur du ska hantera dina medarbetare i 
förändringsprocessen.

Kursen vänder sig till projektledare, förän-
dringsledare, verksamhetsutvecklare, chefer 
och medarbetare som vill utveckla sin 
förmåga att leda och driva förändringspro-
cesser. Kursen passar ledare från alla typer 
av organisationer inom näringslivet och den 
offentliga sektorn. 

Introduktion•	
Förberedelsefasen•	
Implementeringsfasen •	
Den nya organisationen•	
Medarbetarna•	
Ledarskapet•	
Sammanfattning och avslutning•	

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

4-5 dec  3-4 feb 
18-19 mars 21-22 maj

Strategisk Online Marknadsföring

Online marknadsföringens område växer för varje år. Både utifrån hur kunderna söker, tar beslut och köper online men 
även med nya tekniker, kanaler och metoder. Genom att förstå era kunders beteende kan ni utveckla smartare marknads-
föring som underhåller, informerar, ger vardagsnytta och engagerar era kunder. 

Denna tvådagarsutbildning ger dig en metodik, en guide i nio steg, för att utveckla bra online marknadsföring. Utbild-
ningen fokuserar på hur du arbetar smart med 1) kundutveckling, 2) innehållsmarknadsföring och 3) driva försäljning 
utifrån kundresan. Kursledaren kombinerar teori, övningar, case och diskussioner under hela kursen. Allt i syfte för att 
du ska kunna ta till dig så mycket som möjligt och kunna tillämpa allt direkt när du kommer tillbaka till arbetet.

“Kursen innehåll egna exempel från kurslärar-
en, tydliga power point - bra blandning av teori 
och praktik”  Anna Grandin, SMHI
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Intensivkurs i förändringsledning

Kursen vänder sig till projektledare, förän-
dringsledare, verksamhetsutvecklare, chefer 
och medarbetare som vill utveckla sin 
förmåga att leda och driva förändringspro-
cesser. Kursen passar ledare från alla typer 
av organisationer inom näringslivet och den 
offentliga sektorn. 

4-5 dec  3-4 feb 
18-19 mars 21-22 maj

Denna utbildning vänder sig till dig som 
vill ha en övergripande förståelse om online 
marknadsföring genom egna och förtjänade 
kanaler. Du vill veta vilka marknadsförings-
metoder som är framgångsrika. Kursen utgår 
från affärsperspektivet och innefattar adekvat 
teori och praktiska övningar. 

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

3-4 nov 
19-20 feb

Strategisk Online Marknadsföring

Online marknadsföringens område växer för varje år. Både utifrån hur kunderna söker, tar beslut och köper online men 
även med nya tekniker, kanaler och metoder. Genom att förstå era kunders beteende kan ni utveckla smartare marknads-
föring som underhåller, informerar, ger vardagsnytta och engagerar era kunder. 

Denna tvådagarsutbildning ger dig en metodik, en guide i nio steg, för att utveckla bra online marknadsföring. Utbild-
ningen fokuserar på hur du arbetar smart med 1) kundutveckling, 2) innehållsmarknadsföring och 3) driva försäljning 
utifrån kundresan. Kursledaren kombinerar teori, övningar, case och diskussioner under hela kursen. Allt i syfte för att 
du ska kunna ta till dig så mycket som möjligt och kunna tillämpa allt direkt när du kommer tillbaka till arbetet.

När du har gått kursen har du en metod för att utveckla 
kostnadseffektiv och resultatorienterad online marknads-
föring. Du lär dig strategi för att; utveckla kundrelationer
bli relevant genom digital innehållsmarknadsföring, con-
tent marketing driva försäljning online och konvertering
Du lär dig att identifiera relevanta mätetal och olika me-
toder för att analysera och utvärdera marknadsföringen.

Din guide för effektiv online marknadsföring •	
Förutsättningar för bra marknadsföring•	
Ramverk för kostnadseffektiv online marknadsföring•	
Gå från idé till handling•	
Bättre affärsbeslut•	
Sammanfattning och avslutning•	
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursdag: kl. 09:00 till kl 17:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.
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Strategiarbete i praktiken - metoder och verktyg

Vill du få ut det mesta av marknaden och inte missa bra affärsmöjligheter? Har du undrat hur du ska lägga upp en af-
färsplan? Vet du inte vart du ska börja för att få en konkret strategi och utvecklingsplan för dina affärsidéer? Då är detta 
kursen för dig. Under denna kurs kommer du att få lära dig skapa en affärsplan med hjälp av olika metoder, modeller och 
verktyg. Allt i syfte för att ge dig den bästa utgångspunkten för att öka kostnadseffektiviteten och öka verksamhetens 
effektivitet och vinst. Du kommer att få konkreta tips och råd på hur du ska kunna öka förmågan att förbättra verksam-
heten utan att utvecklingsfarten hämmas. Kursledaren kommer att visa på hur du enkelt och smidigt med hjälp av din 
affärsplan kan öka verksamhetsfokus, behålla och skaffa nya kunder samt bibehålla utvecklingsfarten.

Vill du få hjälp med hur du kan öka verksamhetens vinst och fokus med hjälp av en effektiv affärsutveckling? Då är 
denna tvådagarskurs något för dig. I kursen ingår boken ”Strategiarbetets grunder” som är skriven av kursledaren.

Efter kursen ska du veta vad affärsutveckling innebär i 
praktiken. Du ska kunna behärska affärsutvecklingens 
olika metoder och verktyg.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med 
att utveckla nya eller förändrade affärer 
och verksamheter. Du kan arbeta som 
affärsutvecklare, verksamhetsledare, projek-
tledare eller på något annat vis driva eller 
stödja utvecklings- och förändringsarbete.

4-5 dec  19-20 jan
9-10 mars 7-8 maj

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

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

Att leda och genomföra effektiva Workshops 
och arbetsmöten



Datum

Sammanfattning

K
ur

sm
ål

K
ur

sin
ne

hå
ll

...............................

21

För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Strategiarbete i praktiken - metoder och verktyg

Fler och fler vill bli bättre på att leda möten effektivt. Som mötesledare vill du känna dig tryggare i rollen att leda och 
vara bättre förberedd på vad som kan hända under ett möte. Som en del av denna trygghet vill du ha tillgång till olika 
verktyg som passar i olika sammanhang. I din roll som mötesledare vill du slippa hamna i situationer där resultatet inte 
går att använda. Workshops/arbetsmöten kan användas i många situationer, t ex när nya arbetssätt ska införas, det är ak-
tuellt att sätta mål, Processer ska byggas eller utvecklas, riskanalys i samband med projekt ska genomföras, kravdokument 
för produkter och system ska tas fram, idéer och förslag från många medarbetare ska inhämtas, problem behöver lösas, 
förslag ska utvärderas, när handlingsplaner ska tas fram, m fl uppgifter. De komplexa arbetsuppgifterna blir alltfler.

Denna efterfrågade tvådagarskurs vänder sig till dig som behöver fungerande verktyg och tekniker för att åstadkomma 
kreativa och strukturerade möten användbara för alla typer av organisationer. I kursen ingår boken Workshops och ar-
betsmöten - Verktygslåda för meningsfulla möten som är skriven av Krister Forsberg.

Efter kursen ska du: ha utvecklat din förmåga att leda en 
grupp mötesdeltagare så att de arbetar effektivt tillsam-
mans. Tillämpa flera kraftfulla verktyg och tekniker som 
skapar engagemang och delaktighet bland mötesdelta-
garna, kunna planera workshops/arbetsmöten för effek-
tivt genomförande , förstå roller och ansvar i workshops/
arbetsmöten, veta hur du kan skapa en god möteskultur 
inom din verksamhet.

Kursen vänder sig till alla som vill att 
möten genomförs effektivt och menings-
fullt. Exempel på personer som bör delta är 
projektledare, verksamhetsutvecklare, förän-
dringsledare, affärsutvecklare, lean facilitator, 
systemutvecklare, testare och personer som 
arbetar med insamling av krav samt chefer 
på olika nivåer i företaget. 

Att leda workshops och arbetsmöten•	
Planera, genomföra och följa upp workshops/ar-•	
betsmöten
Verktyg och tekniker, exempel som tas upp under •	
kursen 
Sammanfattning och avslutning•	

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

24-25 nov 26-27 jan 11-12 mars
13-14 april 25-26 maj

“Jättebra kurs, inspirerande och engagerad 
lärare”   Elisabeth Rehn, Ringhals

“Har gett mig både verktyg och pedagogik. Jag 
har också sett vad jag som person behöver tänka 
på i min roll som facilitator”   
Lena Andersson, Tullverket

Att leda och genomföra effektiva Workshops 
och arbetsmöten
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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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. 

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

17-18 nov 16-17 feb 23-24 april
16-17 juni

Den här kursen vänder sig till dig som har erfarenheter i att leda workshops/arbetsmöten. Du känner att du vill komma 
vidare och utveckla din förmåga att leda en grupp/ett team. Du vill utveckla din förmåga att facilitera, att designa och 
leda en mötesprocess så att delaktigheten, kreativiteten och förmågan att ”tänka tillsammans” utvecklas. Du vill få fler 
verktyg för detta i din verktygslåda!

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

Efter kursen kommer du: - kunna leda en grupp mötes-
deltagare mot ett uppsatt mål/resultat, - kunna tillämpa 
professionella verktyg och tekniker som skapar en-
gagemang och delaktighet bland mötesdeltagarna, - ha 
utvecklat dina färdigheter och kunskaper i fråge- och 
lyssnartekniker, - veta vilka färdigheter du är bra på och 
vilka färdigheter du behöver fördjupa yttterligare, kunna 
effektivisera möten så att en god möteskultur skapas inom 
din verksamhet.

7 steg för framgångsrik facilitering•	
Mötesprocessen•	
Verktyg och tekniker•	
Workshoptekniker•	
Analysmetoder (exempel på metoder som tas upp •	
under kursen)
Ingen workshop är den andra lik•	

“Fantastisk inspirerande, pedagogisk och in-
tresseväckande kursledare!”   
Mari Qvarnström, SPP

“Kursledaren lät alla komma till tals, höll ihop 
på ett bra sätt och var engagerad och pedagogisk 
rakt igenom”   
Lotta Nordh Rubulis, Inera AB

Grundkurs i projektledningDiplomerad workshopledare - praktisk träning 
och fördjupning
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

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. 

17-18 nov 16-17 feb 23-24 april
16-17 juni

Den här kursen vänder sig till dig som har erfarenheter i att leda workshops/arbetsmöten. Du känner att du vill komma 
vidare och utveckla din förmåga att leda en grupp/ett team. Du vill utveckla din förmåga att facilitera, att designa och 
leda en mötesprocess så att delaktigheten, kreativiteten och förmågan att ”tänka tillsammans” utvecklas. Du vill få fler 
verktyg för detta i din verktygslåda!

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

För att kunna leda eller delta i ett projekt eller en projektorganisation på ett framgångsrikt sätt, så är det viktigt att ha 
en grundläggande förståelse för projektledningsprocessen, de olika rollerna i projektorganisationen och hur dessa måste 
samverka för att uppnå ett bra projektresultat. Är du projektledare eller projektmedlem krävs dessutom kunskap om hur 
grupper fungerar, hur du skapar samarbete, motivation och löser eller förebygger konflikter.

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

Deltagarna ska efter kursen vara väl rustade för att på 
ett framgångsrikt sätt kunna starta sin karriär som pro-
jektledare 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.

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.

Introduktion och begrepp•	
Projektorganisationens ansvarsfördelning •	
Egenskaper för att lyckas som projektledare •	
Projektledare som yrke•	
Projektledningsprocessen •	
Projektets olika faser•	
Projektmedlemmarnas uppgifter•	
Ledarrollen•	
Vad som krävs för ett bra samarbete•	

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

1-2 dec   9-10 feb
31 mars-1 april  1-2 juni 

“Det blev ett helhetsgrepp över projektar-
betet - vilket var bra”   Helena Westerling, 
Arbetarnas Bildningsförbund

Grundkurs i projektledning

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

Diplomerad workshopledare - praktisk träning 
och fördjupning
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Kursen vänder sig till dig som vill utveckla 
din förmåga att leda och styra projekt. Detta 
gäller dig som idag arbetar som projektledare 
eller som vill utbilda dig för ett framtida 
projektledarskap. Kursen är genom sin upp-
byggnad också mycket lämplig för beställare 
av projekt, medlemmar i ledningsgrupper, 
linjechefer etc.

3 dagar
15 950 :- (exkl. moms)

26-28 nov 28-30 jan
23-25 mars 20-22 maj

Allt mer arbete inom näringsliv och förvaltning drivs i form av tidsbegränsade projekt. För att ett projekt skall bli 
framgångsrikt krävs professionell ledning, styrning och uppföljning. Därför är det av största vikt att organisationens pro-
jekt leds av kunniga och välutbildade projektledare med förmåga att driva projekten samtidigt som han eller hon också 
måste kunna motivera medarbetarna.

Under denna kurs får du lära dig ett strukturerat arbetssätt för att leda ett projekt mot de uppsatta målen. Stor vikt läggs 
vid projektledarskapet och hur du entusiasmerar och motiverar projektmedlemmarna. Även kvalitetssäkring och upp-
följning är viktiga aspekter som tas upp under kursen.

I kursmaterialet ingår boken “Projektledning” som är skriven av kursledaren.

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

Introduktion till projektledning•	
Vad utmärker projektformen•	
Projektets olika faser•	
Ledarskap och projektledning•	
Samarbete i projekt - Att arbeta i grupp•	
Beställarens roll•	
Projektplanering•	
Projektbudget och resultatuppföljning•	
Kvalitetssäkring av projektarbetet•	

“Kursen gav mig mycket bra verktyg som jag 
tar med mig och lärarna hade väldigt lätt och 
intressant sätt att lära ut. Kursmaterialt blir 
min bibel i mitt fortsatta arbete framöver”   
Fazile Giuney, Sigtuna kommun

“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

Intensivkurs i projektekonomiMålinriktad projektledning - metodik och grupputveckling
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla 
din förmåga att leda och styra projekt. Detta 
gäller dig som idag arbetar som projektledare 
eller som vill utbilda dig för ett framtida 
projektledarskap. Kursen är genom sin upp-
byggnad också mycket lämplig för beställare 
av projekt, medlemmar i ledningsgrupper, 
linjechefer etc.

26-28 nov 28-30 jan
23-25 mars 20-22 maj

Allt mer arbete inom näringsliv och förvaltning drivs i form av tidsbegränsade projekt. För att ett projekt skall bli 
framgångsrikt krävs professionell ledning, styrning och uppföljning. Därför är det av största vikt att organisationens pro-
jekt leds av kunniga och välutbildade projektledare med förmåga att driva projekten samtidigt som han eller hon också 
måste kunna motivera medarbetarna.

Under denna kurs får du lära dig ett strukturerat arbetssätt för att leda ett projekt mot de uppsatta målen. Stor vikt läggs 
vid projektledarskapet och hur du entusiasmerar och motiverar projektmedlemmarna. Även kvalitetssäkring och upp-
följning är viktiga aspekter som tas upp under kursen.

I kursmaterialet ingår boken “Projektledning” som är skriven av kursledaren.

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 den här kursen. Under kursen kommer kursläraren att ge dig en introduktion till pro-
jektekonomins hantering, vilket syftar till att skapa en god förståelse för projektets ekonomi och dess förhållande till 
företagets övriga ekonomi.

Vi kommer att gå igenom hur du planerar, följer upp och styr ekonomin, bland annat med hjälp av Earned Value Man-
agement även kallad resultatvärdemetoden. Stor vikt kommer att läggas vid att du ska göra realistiska bedömningar för 
att få lönsamma projekt. Efter avslutad utbildning kommer du ha 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 få ett framgångsrikt 
projekt.

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

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar 
i projekt som projektledare och som projek-
tcontroller. Den passar också projektmedar-
betare som vill få en övergripande koll på 
projektekonomin

Introduktion•	
Ekonomiska begrepp •	
Planering •	
Kalkylering•	
Budget och budgethantering•	
Riskhantering, uppföljning och värdering•	
Sammanfattning och avslutning•	

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

20-21 nov 10-11 feb
8-9 april 4-5 juni

“Mycket bra diskussioner och exempel som satt 
ämnet i sitt sammanhang” 
Marly Nilsson, Knowit 

Intensivkurs i projektekonomiMålinriktad projektledning - metodik och grupputveckling
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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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.

2 dagar
10 950 :- (exkl. moms)

9-10 dec 3-4 feb 
3-4 mars 20-21 maj

Microsoft Project är ett mycket kraftfullt verktyg som underlättar planeringen, genomförandet och uppföljningen 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. Använt på rätt sätt är 
Microsoft Project ett ovärderligt verktyg för alla typer av projekt, stora som små, att uppnå sina mål.

Du kommer under kursen att få lära dig hur du skapar planer som du sedan successivt bygger på med olika parametrar. 
Dessutom kommer du få lära dig hur verktyget kan användas för att hantera resurser, följa upp planer och skapa olika 
typer av rapporter till projektets intressenter.

Efter kursen skall deltagaren ha erhållit goda kunskaper 
i hur MS Project kan användas på ett effektivt sätt i det 
dagliga projektarbetet

Inledning•	
Uppstarten •	
Aktiviteter•	
Resurser och personal•	
Projektplanen•	
Uppföljning•	
Rapporter•	
Sammanfattning och avslutning•	

Är du lite nyfiken på agila arbetsmetoder men lite osäker på vad det är och om det passar din organisation? Då är detta 
kursen för dig. Agila projektmetoder har funnits i ett par decennier och framförallt använts inom systemutveckling. Idag 
har de fått fäste även i andra typer av organisationer - såväl telekom-, bygg, finans- som bilindustrin använder idag agila 
metoder i olika projektfaser. 

Vår kurs “Agil projektledning i praktiken” ger dig en överblick över de olika metoderna och ger dig en chans att prova på 
arbetssättet och möjligheten att koppla traditionell projektledning till den agila metoden.

Agil projektledning i praktikenMicrosoft Project för effektiv tids- och resursplanering
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

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.

9-10 dec 3-4 feb 
3-4 mars 20-21 maj

Microsoft Project är ett mycket kraftfullt verktyg som underlättar planeringen, genomförandet och uppföljningen 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. Använt på rätt sätt är 
Microsoft Project ett ovärderligt verktyg för alla typer av projekt, stora som små, att uppnå sina mål.

Du kommer under kursen att få lära dig hur du skapar planer som du sedan successivt bygger på med olika parametrar. 
Dessutom kommer du få lära dig hur verktyget kan användas för att hantera resurser, följa upp planer och skapa olika 
typer av rapporter till projektets intressenter.

Är du lite nyfiken på agila arbetsmetoder men lite osäker på vad det är och om det passar din organisation? Då är detta 
kursen för dig. Agila projektmetoder har funnits i ett par decennier och framförallt använts inom systemutveckling. Idag 
har de fått fäste även i andra typer av organisationer - såväl telekom-, bygg, finans- som bilindustrin använder idag agila 
metoder i olika projektfaser. 

Vår kurs “Agil projektledning i praktiken” ger dig en överblick över de olika metoderna och ger dig en chans att prova på 
arbetssättet och möjligheten att koppla traditionell projektledning till den agila metoden.

Efter avslutad kurs har du fått en översikt över de mest 
vanliga agila metoderna som finns idag, hur de fungerar 
och vilka delar som skulle kunna användas i din organisa-
tion och eventuellt kopplas ihop med traditionell projekt-
styrning. I kursen blandas teoripass med realistiska övnin-
gar och diskussioner. Du får också praktiska exempel från 
verkligheten och både tips om tillämpning och råd om 
eventuella fallgropar. 

Utbildningen vänder sig till dig som är vill 
ha en förståelse för agila metoder. 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. 

Bakgrund och historik•	
Roller i agila projekt •	
Passar agila metoder alla projekt och organisationer? •	
Att planera agilt•	
Genomförande •	
Sammanfattning och avslutning•	

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

5-6 nov  15-16 dec 22-23 jan
16-17 feb 26-27 mars 5-6 maj

Agil projektledning i praktikenMicrosoft Project för effektiv tids- och resursplanering
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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3 dagar
Se mer information på www.nfi.se

Kursen vänder sig till projekt- och pro-
gramledare, portföljansvariga och 
projektkontorschefer samt alla som 
genom sin funktion har ansvar för pri-
oritering och styrning av projekt på en 
ledningsnivå.

Projekt utgör en allt större del av verksamheten inom företag och organisationer och allt fler etablerar 
projektkontor för att stödja projekten och ge ledningen ett effektivt beslutstöd. Portföljstyrning är inte 
en teknisk lösning, utan ett övergripande synsätt på hur man ska hantera projekt och resurser inom 
en hel verksamhet eller enhet. Med projektportfölj menas vanligtvis alla projekt som genomförs i en 
organisation. För att idag vara framgångsrik och behålla sin konkurrenskraft är det därför nödvändigt 
att kunna prioritera och välja ut projekt som ska genomföras och att planera och styra resurser till rätt 
projekt. Detta är syftet med projektstyrning och portföljhanteringen.

Projektkontor•	
Projektportfölj•	
Portföljhantering•	
Projektmognad•	
Etablera ett projektkontor•	

Efter kursen har du lärt dig vad ett projektkontor är och 
hur man etablerar denna funktion i en verksamhet. Du 
har också lärt dig olika metoder för urval och prioriterin-
gar mellan projekt och hur man skapar en projektportfölj 
som är anpassad till verksamhetens övergripande mål och 
strategier. 

18-19 mars 25-26 maj

Nyhet!

Systemförvaltning i praktikenProjektkontor och portföljhantering - metoder och verktyg
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Nyhet!

Kursen vänder sig till dig som arbetar, eller 
kommer att arbeta med förvaltning av IT-
system, oavsett du befinner dig på beställar- 
eller leverantörssidan, av egenutvecklade eller 
paketerade system.

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

13-14 nov 11-12 dec 16-17 feb
26-27 mars 27-28 april 28-29 maj

Förvaltning är den utan tvekan mest komplexa aktivitet vi utför under systemets livslängd. Detta oavsett om vi utvecklar 
själva eller köper system externt. I förvaltningsfasen kommer delar av systemet successivt att bytas ut, nya system kom-
mer att integreras och buggar rättas. Det är mycket viktigt att man tidigt definierar en organisation som kan hantera 
dessa aktiviteter, då förvaltningsfasen utgör den största delen av systemets livslängd.

Under denna mycket efterfrågade tvådagarskurs lär du dig allt du behöver för att framgångsrikt etablera en effektiv 
förvaltningsmodell och applicera den i helt nya förvaltningsuppdrag eller vid effektivisering av en befintlig organisation. 
Kursen ger dig en verktygslåda med väl beprövade metoder och en översiktlig beskrivning av marknaden för olika för-
valtningsmodeller. Lärarna på denna kurs har stor erfarenhet av att arbeta med systemförvaltning och har hjälpt många 
företag att effektivisera arbetet och i slutändan spara stora pengar. I kursmaterialet ingår en förvaltningshandbok som du 
direkt kan börja tillämpa i ditt arbete.

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

Vad är förvaltning?•	
Förvaltningsavtal •	
Organisation•	
Förvaltningsmodell•	
Planering•	
ITIL® och förvaltning•	
Informationssäkerhet•	
Uppföljning - Aktiv förvaltning•	
Kvalitetssäkring•	

“Det var mycket över förväntan, har fått en 
mycket tydligare struktur” 
Elisabeth Mattsson, Huddinge Kommun

Systemförvaltning i praktikenProjektkontor och portföljhantering - metoder och verktyg
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Alla är idag medvetna om den snabba utvecklingstakten inom IT-området. Inom många företag och organisationer ställs 
frågorna: Hur skall vi organisera oss och arbeta så att den nya Informationsteknologin utnyttjas på bästa sätt? Hur skall 
vi agera så att IT inte bara effektiviserar verksamheten utan även bidrar till att skapa affärsmöjligheter?

Ledare på olika platser och nivåer i organisationen har ett stort ansvar. Det är mycket viktigt att alla är införstådda med 
de nya möjligheterna och kan samverka på ett konstruktivt sätt. En nyckelroll i detta sammanhang har de personer som 
är utsedda som CIO, “IT-chefer” eller “IT-samordnare” m m. De skall många gånger formulera företagets eller avdelnin-
gens IT-strategi samtidigt som de skall vara ledare.

Efter kursen kommer du vara stärkt 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. För dig som idag inte är 
IT-samordnare ger kursen en utmärkt plattform för att 
kunna åta dig mer kvalificerade uppgifter. Efter kursen 
kommer du också att ha erhållit tips, referenser och infor-
mationskällor för vidare förkovring i din roll som IT-chef, 
IT-strateg, IT-samordnare m m.

Denna kurs vänder sig till dig som står inför 
valet att ta klivet till en roll som IT-chef, 
IT-samordnare, IT-strateg, IT-ansvarig. 
Kursen vänder sig även till dig som idag har 
en sådan roll och vill utvecklas i den. 

Definition av rollerna•	
Organisation och utveckling av IT-verksamheten •	
Chefs och ledarrollen - IT-chefen och medarbetarna •	
IT för verksamhetens behov•	
IT/IS Strategi •	
IT-säkerhet – orientering•	
Metoder och modeller•	
Regler att följa•	
Förändringsarbete – Change Management•	

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

8-9 dec  26-27 feb 
11-12 maj

“Kursledaren hade väldigt bra egna erfaren-
heter och kunskaper” 
Christian Olsson, E.ON IT Sverige AB

Usability och User Experience (UX)Ledning och styrning av IT-verksamhet: intensivkurs
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Alla är idag medvetna om den snabba utvecklingstakten inom IT-området. Inom många företag och organisationer ställs 
frågorna: Hur skall vi organisera oss och arbeta så att den nya Informationsteknologin utnyttjas på bästa sätt? Hur skall 
vi agera så att IT inte bara effektiviserar verksamheten utan även bidrar till att skapa affärsmöjligheter?

Ledare på olika platser och nivåer i organisationen har ett stort ansvar. Det är mycket viktigt att alla är införstådda med 
de nya möjligheterna och kan samverka på ett konstruktivt sätt. En nyckelroll i detta sammanhang har de personer som 
är utsedda som CIO, “IT-chefer” eller “IT-samordnare” m m. De skall många gånger formulera företagets eller avdelnin-
gens IT-strategi samtidigt som de skall vara ledare.

Denna kurs vänder sig till dig som står inför 
valet att ta klivet till en roll som IT-chef, 
IT-samordnare, IT-strateg, IT-ansvarig. 
Kursen vänder sig även till dig som idag har 
en sådan roll och vill utvecklas i den. 

8-9 dec  26-27 feb 
11-12 maj

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 gränssnitt eller 
vill lära dig hur man kan testa gränssnitt.

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

27-28 nov 2-3 feb 
30-31 mars 21-22 maj

Ett användargränssnitt är bra när vi inte tänker på det! Att arbeta med kontaktytor mellan människa och maskin är 
utmanande, och att kunna designa användarvänliga och användbara gränssnitt är mycket viktigt, särskilt när vi bygger 
gränssnitt för webb eller mobila enheter. Kursen presenterar 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. Grän-
ssnitt är en av de viktigaste komponenterna i moderna IT-system. 

Denna kurs fokuserar på webbgränssnitt, samt hur information bör presenteras på Internet. Många av frågeställnin-
garna och lösningarna är dock generella varför det mesta av kursinnehållet kan appliceras på valfria typer av gränssnitt, 
exempelvis mobila enheter. Ett viktigt moment i kursen behandlar även hur man i praktiken testar “användbarhet” hos 
ett gränssnitt.

Efter kursen kommer du att ha fått kunskaper i hur man 
med hjälp av användarcentrerad design utvecklar och 
förvaltar effektiva IT-system; hur ett ändamålsenligt 
gränssnitt bör se ut samt hur gränssnittets användbarhet 
kan testas. Du kommer ha fått en god inblick i begrepps-
världen kring usability design och user experience, samt 
hur vi människor rent beteendevetenskapligt fungerar i vår 
kontakt med grafiska gränssnitt.

Introduktion•	
Människan •	
Arbetsmodeller•	
Gränssnittsdesign•	
Struktur och navigering•	
Grafiska verktyg•	
Testning av användbarhet•	
Praktiska övningar•	
Sammanfattning och avslutning•	

Usability och User Experience (UX)Ledning och styrning av IT-verksamhet: intensivkurs
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Professional Scrum Master är en modern utbildning i Scrum. Scrum har utvecklats sedan CSMkurserna skapades, och 
med PSM kan du lära dig allt om hur modern Scrum ser ut. Utbildningen 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 Master Certifiering förblir ett respekterat kompetensbevis i branschen.

Efter kursen får du ett lösenord per mail, och kan sedan göra certifieringstestet på webben inom två veckor. Tester har 80 
frågor, tar ca en timme och 85 % rätt krävs för att bli certifierad som Professional Scrum Master I. Ett certifieringsförsök 
ingår i kurspriset.

Professional Scrum Master är den enda certifieringen på 
marknaden som utfärdas av Scrums skapare, Ken Schwab-
er. Hos oss leder Henrik Berglund, certifierad Professional 
Scrum Trainer, kursen på svenska och ser till att allt ma-
teriel passar för oss i Sverige. Efter kursen kommer du att 
vara väl införstådd i området Scrum och förberedd för att 
kunna ta certifieringsprovet för att bli Certifierad Scrum 
Master.

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. 

Scrum•	
Teori och underliggande principer  •	
Scrumramverket och dess aktiviteter •	
Planering•	
Viktiga förändringar har gjorts i Scrum de senaste •	
åren 
Scrum Team•	
Förutsägbarhet, riskhantering och rapportering - •	
Stora organisationer/projekt
Förändring•	

2 dagar
14 950 :- (exkl. moms)

11-12 nov 3-4 dec  18-19 feb 
18-19 mars 28-29 april 27-28 maj

Professional Scrum Product OwnerProfessional Scrum Master Certifiering
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Professional Scrum Master är en modern utbildning i Scrum. Scrum har utvecklats sedan CSMkurserna skapades, och 
med PSM kan du lära dig allt om hur modern Scrum ser ut. Utbildningen 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 Master Certifiering förblir ett respekterat kompetensbevis i branschen.

Efter kursen får du ett lösenord per mail, och kan sedan göra certifieringstestet på webben inom två veckor. Tester har 80 
frågor, tar ca en timme och 85 % rätt krävs för att bli certifierad som Professional Scrum Master I. Ett certifieringsförsök 
ingår i kurspriset.

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. 

11-12 nov 3-4 dec  18-19 feb 
18-19 mars 28-29 april 27-28 maj

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 kom-
plex och föränderlig omvärld.

2 dagar
14 950 :- (exkl. moms)

19-20 nov 
4-5 mars

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 Cer-
tifiering förblir ett respekterat kompetensbevis i branschen.

Det här är en tvådagarskurs som drivs av övningar. Den består av moduler som bygger på varandra. Varje modul avslutas 
med övningar och saker att jobba vidare på när man kommer tillbaks till sitt vanliga arbete. Denna tvådagars utbildning 
ger dig en bra grund att stå på inför framtida utmaningar som kan uppstå i arbetet.

Under denna kurs lär du dig det senaste om hur du som 
beställare, produktägare eller product-manager kan dra 
maximal nytta av Scrum.

Värde-driven utveckling•	
Agil produktmanagement  •	
Kravhantering mha en backlog.•	
Releaseplanering•	
Kostnadseffektiv och agil releasemanagement•	
Managera produkter•	
Sammanfattning och avslutning•	

Professional Scrum Product OwnerProfessional Scrum Master Certifiering
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Kanban är verktyget som åskådliggör flöden och flaskhalsar i en förändringsprocess. Man har också använt metodiken 
med stor framgång i portföljhantering och affärsutveckling. Kort sagt är Kanban, med sitt enkla och flexibla uttryckssätt, 
användbart i alla former av planering och styrning.

Kanban-tavlan är ett sätt att visualisera hur processen ser ut för att genomföra en aktivitet och för att beskriva ett status-
läge. Det ett enkelt och effektivt sätt att snabbt få värde av Kanban. Visualisering ger direkta svar på: Vilka aktiviteter är 
pågående? Vem jobbar på den här aktiviteten just nu? Hur långt har en aktivitet kommit genom processen? Vilka steg är 
kvar att jobba på? Vilka är färdiga? Arbetsmodellen underlättar också för att effektivt teamarbete och kollektivt ansvar.

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

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig 
grunderna i hur man använder Kanban-
tekniken för att få en tydligare och mer lät-
thanterlig förändringsprocess
samt till dig som vill lära dig hur man använ-
der Kanban och kanbantavlan i utveckling, 
drift och förvaltning. 

Teori och nyttan av Kanban•	
Grundprinciperna för Kanban-tavlan•	
Praktiska tillämpningar av Kanban-tekniker•	
Anpassningar av Kanban-tavlan för olika situationer•	
Tillämpning av Kanban i Utveckling, Förvaltning och •	
Drift 
Kanban kopplat till affärsmål•	
Kanban i relation till andra agila metoder•	
Flera tillämpningar av Kanban•	

1 dagar
6 950 :- (exkl. moms)

21 nov  18 feb 
16 april  3 juni

Introduktion till SQLKanban i praktiken
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Kanban är verktyget som åskådliggör flöden och flaskhalsar i en förändringsprocess. Man har också använt metodiken 
med stor framgång i portföljhantering och affärsutveckling. Kort sagt är Kanban, med sitt enkla och flexibla uttryckssätt, 
användbart i alla former av planering och styrning.

Kanban-tavlan är ett sätt att visualisera hur processen ser ut för att genomföra en aktivitet och för att beskriva ett status-
läge. Det ett enkelt och effektivt sätt att snabbt få värde av Kanban. Visualisering ger direkta svar på: Vilka aktiviteter är 
pågående? Vem jobbar på den här aktiviteten just nu? Hur långt har en aktivitet kommit genom processen? Vilka steg är 
kvar att jobba på? Vilka är färdiga? Arbetsmodellen underlättar också för att effektivt teamarbete och kollektivt ansvar.

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig 
grunderna i hur man använder Kanban-
tekniken för att få en tydligare och mer lät-
thanterlig förändringsprocess
samt till dig som vill lära dig hur man använ-
der Kanban och kanbantavlan i utveckling, 
drift och förvaltning. 

21 nov  18 feb 
16 april  3 juni

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.

1 dagar
6 950 :- (exkl. moms)

5 nov  5 feb 
30 mars  29 maj

SQL (Structured Query Language) är det generella kommando- och programmeringsspråk med vars hjälp man på ett 
standardiserat sätt kan kommunicera med de flesta relationsdatabaser. Nästan alla IT-system som utvecklas idag baseras 
på att information lagras och i viss mån bearbetas i relationsdatabaser. Därför är SQL den enskilt viktigaste tekniken vid 
all typ av databearbetning idag.

Kursmaterialet till denna intressanta och mycket uppskattade endagskurs är helt på svenska, framtaget av kursläraren 
och baserad på hans erfarenheter.

Du ska efter kursen ha erhållit god kännedom om SQL 
och dess användningsmöjligheter idag och i framtiden. 
Som PC-användare ska du kunna utnyttja SQL för att 
definiera och hämta rapporter från andra system.

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

Introduktion till SQLKanban i praktiken
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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SQL (Structured Query Language) är det generella kommandospråk som i dag används vid kommunikation med rela-
tionsdatabaser från olika leverantörer. Användningsområdet är mycket utbrett.

Du som dagligen arbetar med system med relationsdatabaser tjänar på att ha goda kunskaper inom SQL för att själv 
kunna sammanställa rapporter utifrån information som finns i databasen.

Detta är kursen för dig som vill lära dig hur man ställer SQL-frågor mot en relationsdatabas. Kursens utformning gör att 
den är lika bra för dig vare sig du arbetar med SQL Server, Oracle, DB2 eller någon annan relationsdatabashanterare.

Efter kursen kommer du på egen hand kunna formulera 
SQL-frågor för att utvinna information ur relationsdata-
baser.

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

Inledning•	
Relationsdatabaser•	
Datadefinition•	
Datamanipulering•	
Funktioner•	
Transaktionskontroll•	
Sammanfattning och avslutning•	

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

13-14 nov  22-23 jan 2-3 mars       
31mars - 1 april  27-28 april  
25-26 maj

“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 Insamlingsstiftelse

Informationsbehandling med SQL: FördjupningskursInformationsbehandling med SQL: Grundkurs
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

SQL (Structured Query Language) är det generella kommandospråk som i dag används vid kommunikation med rela-
tionsdatabaser från olika leverantörer. Användningsområdet är mycket utbrett.

Du som dagligen arbetar med system med relationsdatabaser tjänar på att ha goda kunskaper inom SQL för att själv 
kunna sammanställa rapporter utifrån information som finns i databasen.

Detta är kursen för dig som vill lära dig hur man ställer SQL-frågor mot en relationsdatabas. Kursens utformning gör att 
den är lika bra för dig vare sig du arbetar med SQL Server, Oracle, DB2 eller någon annan relationsdatabashanterare.

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

13-14 nov  22-23 jan 2-3 mars       
31mars - 1 april  27-28 april  
25-26 maj

Kursen vänder sig till dig som är program-
merare, systemutvecklare, databasadminis-
tratör eller om du av annan anledning behöver 
goda detaljkunskaper i SQL.

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

11-12 nov 20-21 jan
16-17 mars 11-12 maj

SQL (Structured Query Language) är det generella kommandospråk som idag används vid kommunikation med relation-
sdatabaser från olika leverantörer. Användningsområdet är mycket utbrett och möjligheterna är mycket omfattande.

Du som dagligen arbetar med system med relationsdatabaser tjänar på att ha fördjupade kunskaper inom SQL för att 
själv kunna sammanställa rapporter utifrån information som finns i databasen.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. Kursens utformning gör att den är lika bra för dig vara sig du arbetar med SQL Server, Oracle, 
DB2 eller någon annan relationsdatabashanterare.

Denna fördjupningskurs tar vid där “Informationsbehandling med SQL: Grundkurs” slutar.

Efter kursen kommer du ha erhållit fördjupade kunskaper 
i språket SQL, med målet att de inhämtade kunskaperna 
direkt kan omsättas i praktiken.

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

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

Informationsbehandling med SQL: FördjupningskursInformationsbehandling med SQL: Grundkurs
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Kursen vänder sig till webbutvecklare, 
webbprojektledare, systemutvecklare, IT-
ansvariga och ansvariga för företagets infor-
mationspublicering på Internet.

2 dagar
11 950 :- (exkl. moms)

3-4 nov  9-10 feb
13-14 april

Traditionellt presenteras information på Internet med hjälp av HTML - ett märkspråk enbart konstruerat för att pre-
sentera information på en bildskärm för det mänskliga ögat. HTML innehåller därför små möjligheter att konstruera 
egna informationsstrukturer.

XML (eXtensible Mark-up Language) är en standard för strukturering av information som ger helt nya möjligheter att 
bygga anpassade informationsstrukturer för till exempel Internetpublicering, i affärssystem och e-handelslösningar samt 
i databaser. XML är tack vare dess enkelhet och anpassningsbarhet en viktig komponent i företagens informationsutbyte 
mellan databaser, applikationer och delsystem.

Under kursen kommer möjligheter som finns med XML att presenteras. Vidare presenteras hur man idag kan använda 
XML för att strukturera information över Internet.

Efter kursen kommer du känna till vad XML är och hur 
det kan användas.

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

Att beställa, ta emot och acceptanstesta IT-systemXML & XSL: metoder & verktyg för effektiv datahantering
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Kursen vänder sig till webbutvecklare, 
webbprojektledare, systemutvecklare, IT-
ansvariga och ansvariga för företagets infor-
mationspublicering på Internet.

3-4 nov  9-10 feb
13-14 april

Traditionellt presenteras information på Internet med hjälp av HTML - ett märkspråk enbart konstruerat för att pre-
sentera information på en bildskärm för det mänskliga ögat. HTML innehåller därför små möjligheter att konstruera 
egna informationsstrukturer.

XML (eXtensible Mark-up Language) är en standard för strukturering av information som ger helt nya möjligheter att 
bygga anpassade informationsstrukturer för till exempel Internetpublicering, i affärssystem och e-handelslösningar samt 
i databaser. XML är tack vare dess enkelhet och anpassningsbarhet en viktig komponent i företagens informationsutbyte 
mellan databaser, applikationer och delsystem.

Under kursen kommer möjligheter som finns med XML att presenteras. Vidare presenteras hur man idag kan använda 
XML för att strukturera information över Internet.

Hur ofta har vi inte tvingats att ta i drift eller förvalta IT-system som inte fungerar? System som inte bara i sig kostat 
mycket utan dessutom förorsakar dyrbara driftstörningar. 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 acceptanst-
est och överlämning av både programvara och stöddokument. Detta innebär planering, förberedelser och genomförande 
av acceptanstest.

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.

Efter genomgången kurs kommer du veta hur effektstyrn-
ing, kravställning och upphandling bör gå till. Dessutom 
ska du känna till grunderna inom test, ta fram acceptan-
skriterier, uppskatta omfattning för tester, organisera och 
utföra acceptanstest samt känna till metoder, hjälpmedel 
och standarder inom området.

Kursen vänder sig till beställare av system 
och programvaror, test- och projektledare på 
beställarsidan, berörda ledare inom verksam-
heten samt kvalitets- och förvaltningsans-
variga.

Översikt•	
Beställning•	
Kvalitetssäkring•	
Övergripande om test•	
Programtest, integrationstest och systemtest•	
Acceptanstest•	
Förvaltning•	
Sammanfattning•	

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

10-11 dec 25-26 feb
20-21 april 10-11 juni

“Mycket bra kurs!!! Jag hade inga förkunskaper 
men nivån var helt rätt för mig. Läraren var 
rolig och engagerande”
Ulf Jonsson, Elfa International AB

Att beställa, ta emot och acceptanstesta IT-systemXML & XSL: metoder & verktyg för effektiv datahantering



Lönar sig att göra rätt från början
Dagens arbetsmarknad har ett stort behov av 
utbildade och kvalificerade test- och kravhanterare. 
Och det ser ut som att efterfrågan kommer att öka 
ytterligare.
– Personal som kan genomföra tester har varit 
attraktivt sedan mitten av 90-talet, men nu genom-
går vi ett enormt behov av testare. Personal som 
kan kravhantering har just börjat efterfrågas, men 
där ser vi en brist de närmsta åren, säger Pablo 
Garcia, huvudkursledare för kurser inom test och 
kravhantering hos NFI Utbildning.

För företag blir det allt viktigare att kvalitetssäkra 
sina projekt och produkter. Det finns flera exempel 
den senaste tiden på företag och organisationer som 
misslyckats med att testa sitt nya system. För dem 
har det inneburit en enorm kostnad både för det nya 
obrukbara systemet, men också att byta tillbaka till 
det gamla systemet.

– Om man ser det i ordning i projektet så är 
kravhantering det första arbetet man gör. Där går 
man igenom vad systemet är och vilken nytta det ska 
göra, säger Pablo Garcia.

Kravhanterare blir alltså utvecklare som tolkar in 
kraven i tekniken.

Testa systemet
Nästa steg i projektet efter kravhanteringen är 
acceptanstestning. Här handlar det om att säkerställa 
att man verkligen tagit fram rätt produkt.

NFI erbjuder utbildning inom kravhantering. Dels en 
grundkurs på två dagar, dels en certifieringsutbilding 
på två dagar.
– Utöver det kan man bygga på med en utbildning 
inom beställning. Då lär man sig inte bara att hantera 
att ställa krav utan kan också sköta själva beställnin-
gen.

Säkerställer systemet
När utvecklaren är färdig med programmet ska det 
vara klart i deras ögon. Men här kommer testaren 
in i bilden för att säkerställa att systemet verkligen 
fungerar och är byggt efter kraven. Det finns flera 
olika sorters testare: Systemtestare, acceptanstestare 
och agila testare/sprinttestare.

Systemtestare letar i hela systemet, acceptanstestare 
säkerställer att det är rätt produkt och sprinttestare 
letar efter fel i kod och funktion.

NFI erbjuder följande tvådagarsutbildningar för att 
bli testare: Grundutbildning, certifieringsutbildning, 
testledarutbildning, acceptanstestning och beställa 
och ta emot it-system.

– Vi har ett stort tryck på testledarutbildningen. Men 
fler och fler börjar även få upp ögonen för kravhanter-
ing.

Rätt från början
Värdet i utbildningarna ligger i att kunna garantera 
att en systeminvestering blir rätt från början. 
– Bägge dessa utbildningar passar människor som 
förstår värdet av att göra rätt från början. Som företag 
kan man snabbt räkna hem värdet på den här kom-
petensen. Det kan bli väldigt dyrt och onödig arbets-
belastning på personalen om man inte gör rätt från 
början och tvingas göra en massa småfixar på ett nytt 
system.

Från Krav till System 
2014

Årets största konferens inom krav och kravhantering av IT-system

EXTRA tillfälle
20 - 21 januari på Hilton Stockholm Slussen

Gå 3 

betala 

för 2



Lönar sig att göra rätt från början
Säkerställer systemet
När utvecklaren är färdig med programmet ska det 
vara klart i deras ögon. Men här kommer testaren 
in i bilden för att säkerställa att systemet verkligen 
fungerar och är byggt efter kraven. Det finns flera 
olika sorters testare: Systemtestare, acceptanstestare 
och agila testare/sprinttestare.

Systemtestare letar i hela systemet, acceptanstestare 
säkerställer att det är rätt produkt och sprinttestare 
letar efter fel i kod och funktion.

NFI erbjuder följande tvådagarsutbildningar för att 
bli testare: Grundutbildning, certifieringsutbildning, 
testledarutbildning, acceptanstestning och beställa 
och ta emot it-system.

– Vi har ett stort tryck på testledarutbildningen. Men 
fler och fler börjar även få upp ögonen för kravhanter-
ing.

Rätt från början
Värdet i utbildningarna ligger i att kunna garantera 
att en systeminvestering blir rätt från början. 
– Bägge dessa utbildningar passar människor som 
förstår värdet av att göra rätt från början. Som företag 
kan man snabbt räkna hem värdet på den här kom-
petensen. Det kan bli väldigt dyrt och onödig arbets-
belastning på personalen om man inte gör rätt från 
början och tvingas göra en massa småfixar på ett nytt 
system.

Från Krav till System 
2014

Årets största konferens inom krav och kravhantering av IT-system

EXTRA tillfälle
20 - 21 januari på Hilton Stockholm Slussen

Gå 3 

betala 

för 2
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Kursen vänder sig till dig som arbetar med 
test i dag och som därför har vana av det 
dagliga testarbetet: Systemägare, systemför-
valtare och beställare som arbetar med test 
och testplanering. Testare och testledare. 
Linjechefer med testinriktning och andra som 
ansvarar för och påverkas av systemets kvalitet

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

Detta är kursen för dig som har jobbat med test ett tag och är nu redo för att ta ett större ansvar i ett testprojekt. Kursen 
passar också dig som har jobbat som testledare ett tag men känner att du behöver ytterligare stöd för att vidareutveckla 
dig i ditt arbete.

Kursen ger dig kunskap om hur en testledare på ett strukturerat och effektivt sätt bör planera, förbereda, genomföra och 
avsluta ett testprojekt. 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.

Att ge dig kunskaper i hur en testverksamhet bör or-
ganiseras, planeras, genomförs, rapporteras och avslutas.

Vad är test?•	
Testledning•	
Testgenomförande•	
Hur mäter man resultat?•	
Mätning av testmognad•	
Testverktyg•	
Sammanfattning och avslutning•	

“Det var till och med bättre än vad jag förvän-
tade mig. Har lärt mig massor” 
Malin Throrne-Holst, Alecta Pensions-
försäkring Ömsesidig

“En bra och kunnig utbildare som höll intresset 
uppe under hela kursen” 
Mirja Sellberg, Knowit Solutions Syd

Intensivkurs för testledare

15-16 dec 5-6 feb
6-7 maj  3-4 juni

Grundkurs i test av IT-system: metoder och arbetssätt
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med 
test i dag och som därför har vana av det 
dagliga testarbetet: Systemägare, systemför-
valtare och beställare som arbetar med test 
och testplanering. Testare och testledare. 
Linjechefer med testinriktning och andra som 
ansvarar för och påverkas av systemets kvalitet

Detta är kursen för dig som har jobbat med test ett tag och är nu redo för att ta ett större ansvar i ett testprojekt. Kursen 
passar också dig som har jobbat som testledare ett tag men känner att du behöver ytterligare stöd för att vidareutveckla 
dig i ditt arbete.

Kursen ger dig kunskap om hur en testledare på ett strukturerat och effektivt sätt bör planera, förbereda, genomföra och 
avsluta ett testprojekt. 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.

Intensivkurs för testledare

Alla är vi medvetna om de konsekvenser som kan drabba ett företag vars produkter har bristande kvalitet. 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. Dessutom undviker du förseningar och överraskningar under testperioden.

Den här kursen ger dig kännedom om metoder, arbetssätt och verktyg för testning. De många övningarna ger dig prak-
tisk erfarenhet av metodiskt arbete med test och kvalitet.

Kursen ger goda grundkunskaper inom ett stort antal vik-
tiga delar av testområdet. Du kommer efter genomgången 
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.

Kursen vänder sig till dig som arbetar eller 
kommer att arbeta som testare, systemut-
vecklare som genomför komponent och 
integrationstester, systemägare, förvalt-
ningsansvarig och beställare, testledare, 
testprojektledare och teststrateg, linjechef 
med testinriktning samt alla andra yrkes-
roller som deltar i testarbetet.Allmänt om test•	

Sekventiell testning•	
Iterativ testning•	
Agil testning•	
Att välja vad man ska testa•	
Riskbaserad testning•	
Testdesign•	
Scenariotester•	
Testfall•	

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

17-18 nov 26-27 jan
2-3 mars 18-19 maj

“Otroligt engagerad och kunnig lärare. Väldigt 
bra på att förklara & att sätta sig in i olika situ-
ationer”  Lena Fehrm, SEB

“En av de bästa kurser jag varit på. Engagerad 
och rolig kursledare!” 
Inger Jungbeck, SEB

Grundkurs i test av IT-system: metoder och arbetssätt
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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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 pro-
jektledare.

2 dagar
12 950 :- (exkl. moms)

18-19 nov 22-23 jan
12-13 mars 25-26 maj

Vill du lära dig grunderna i kravhantering, bli en bättre beställare, öka på din verktygslåda som erfaren kravställare eller 
bli bättre på att formulera och strukturera krav på en IT-lösning? Då är det här en kurs för dig. 

Nya utvecklingsmetoder och en snabbare och rörligare omgivning gör det allt viktigare att ha en bra struktur och 
kravprocess för att beskriva den förändring vi vill åstadkomma, oavsett om det gäller inköpta system eller egen utveckling 
i projekt eller i förvaltning. Det handlar bland annat om hur vi samlar in, dokumenterar, prioriterar och testar användar-
nas krav på systemet.  Att beskriva och kravställa ett IT-system på ett effektivt och flexibelt sätt är en förutsättning för 
att det system eller de ändringar som levereras motsvarar användarnas förväntningar och behov.

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 i 
praktiken för att åskådliggöra kraven samt hur man iden-
tifierar, beskriver och förfinar dem.

Kravhanteringens betydelse•	
Översikt av kravhanteringsprocessen•	
Arbeta effektivt med krav och kravhantering•	
Bakgrund•	
Kunskapsområden•	
Olika kravtyper•	
Kravspårning•	
Tekniker för att samla in, granska och prioritera •	
kraven

“Många AHA-upplevelser av att man har lärt 
sig något nytt och det man redan kan” 
Hillevi Runesdotter, Posten

ISTQB Foundation - Certifieringskurs i testEffektiv kravhantering: metoder & verktyg
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

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 pro-
jektledare.

18-19 nov 22-23 jan
12-13 mars 25-26 maj

Vill du lära dig grunderna i kravhantering, bli en bättre beställare, öka på din verktygslåda som erfaren kravställare eller 
bli bättre på att formulera och strukturera krav på en IT-lösning? Då är det här en kurs för dig. 

Nya utvecklingsmetoder och en snabbare och rörligare omgivning gör det allt viktigare att ha en bra struktur och 
kravprocess för att beskriva den förändring vi vill åstadkomma, oavsett om det gäller inköpta system eller egen utveckling 
i projekt eller i förvaltning. Det handlar bland annat om hur vi samlar in, dokumenterar, prioriterar och testar användar-
nas krav på systemet.  Att beskriva och kravställa ett IT-system på ett effektivt och flexibelt sätt är en förutsättning för 
att det system eller de ändringar som levereras motsvarar användarnas förväntningar och behov.

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 tid- och kostnadseffektivt sätt.
Kursen kan avslutas med ett certifieringsprov där kunskaperna testas och certifikat utdelas i efterskott till dem som klarar 
detta prov. Examinationen består av 40 frågor och sker på engelska.

Efter denna intressanta tredagarskurs har du som deltagare en förståelse för hur testprojekt fungerar och en terminologi 
som gör att du effektivt kan kommunicera med andra inom samma bransch. Certifieringen ger även ett kvitto på att 
du har ett kompetensfundament att stå på i ditt arbete. Allt kursmaterial är på engelska medan undervisningen sker på 
svenska.

Kursen genomförs i sammarbete med SQS Nordic som är av SSTB ackrediterad kurshållare.

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

Kursen vänder sig till dig som arbetar med 
test och kvalitetssäkring och känner att du 
vill få ut mer av ditt testarbete.

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

3 dagar
14 950 :- (exkl. moms)

24-26 nov 19-21 jan
4-6 mars 6-8 maj

“Mycket bra lärare, bra kursmaterial, bra 
lokaler, bra uppgifter” 
Patrik Bredin, Telepo AB

“Bra kunskap i olika områden av test, klart 
kompetent utbildare” 
Mattias Lundqvist, Hi3G Access

ISTQB Foundation - Certifieringskurs i testEffektiv kravhantering: metoder & verktyg
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 08:30 
Kursdag: kl. 09:00 till kl 17:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.
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Kursen vänder sig främst till dig som arbetar 
som kravställare, kravhanterare eller bestäl-
lare av IT-system. Kursens breda upplägg gör 
dock att kursen är synnerligen lämplig även 
för dig som är testansvarig, systemutvecklare, 
programmerare, projektledare m.m. 

2 dagar
12 900 :- (exkl. moms)

1-2 dec  21-22 jan
24-25 mars 18-19 maj

Betydelsen av krav och systemanalys är av enorm vikt inom systemutveckling och IT projekt, och dessa fakta uppmärk-
sammas allt mer. Därför behövs REQB-certifiering, en certifiering som syftar till att ge en gemensam förståelse av 
termer som man använder inom kravhantering samt en bild av hur kravinsamling, analys och hantering bedrivs på ett 
tids- och kostnadseffektivt sätt.

De flesta problem som uppstår i projekt kommer oftast ifrån en bristande definition av vilka tillgångar eller tillvä-
gagångssätt som krävs för det specifika projektet. Otydlighet och bristande kontinuitet i vad behovet är kan ge en stor 
negativ effekt på slutresultatet. För att förbättra och kunna säkerställa genomförandets kvalité är det av stor vikt att 
förbättra de disciplinära behoven inom ingenjörskonst. REQB har utvecklat en internationell standard som ger dig 
verktygen att kunna undgå de mest vanliga problemen och kunna lösa de som dyker upp.

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

Översikt•	
Process och metodik •	
Roller och ansvar •	
Projekt och riskhantering •	
Kravinsamling•	
Kravanalys •	
Kravspecificering •	
Validering och kvalitetssäkring •	

47

Agil kravhantering med Use Case by exampleREQB Foundation Level - Certifieringskurs i kravhantering
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

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

1-2 dec  21-22 jan
24-25 mars 18-19 maj

Betydelsen av krav och systemanalys är av enorm vikt inom systemutveckling och IT projekt, och dessa fakta uppmärk-
sammas allt mer. Därför behövs REQB-certifiering, en certifiering som syftar till att ge en gemensam förståelse av 
termer som man använder inom kravhantering samt en bild av hur kravinsamling, analys och hantering bedrivs på ett 
tids- och kostnadseffektivt sätt.

De flesta problem som uppstår i projekt kommer oftast ifrån en bristande definition av vilka tillgångar eller tillvä-
gagångssätt som krävs för det specifika projektet. Otydlighet och bristande kontinuitet i vad behovet är kan ge en stor 
negativ effekt på slutresultatet. För att förbättra och kunna säkerställa genomförandets kvalité är det av stor vikt att 
förbättra de disciplinära behoven inom ingenjörskonst. REQB har utvecklat en internationell standard som ger dig 
verktygen att kunna undgå de mest vanliga problemen och kunna lösa de som dyker upp.

Efter kursen har du fått kunskaper om hur du kan- iden-
tifiera, planera och prioritera User stories. Du har fått en 
god förståelse för acceptansdrivet arbetssätt och automa-
tiserad 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. 

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar 
som kravställare, kravhanterare eller bestäl-
lare av IT-system. Kursens breda upplägg 
gör att kursen är mycket lämplig även för dig 
som är testansvarig, systemutvecklare, pro-
grammerare och projektledare.

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

3 dagar
16 950 :- (exkl. moms)

5-7 nov  1-3 dec
16-18 feb 20-22 apeil

Agil kravhantering med Use Case by exampleREQB Foundation Level - Certifieringskurs i kravhantering

Brottas din organisation med en önskan om att gå mot ett ökat agilt arbetssätt men ser framför sig en enorm 
utmaning med kulturkrockar och en stor omställning? Har din organisation redan infört ett agilt arbetssätt 

men önskar hitta nivån för dokumentation och kanske önskar effektiva översiktsbilder av systemfunk-
tionalitet som dessutom kan återanvändas i din verksamhetsarkitektur? Kanske har din organisation båda 
kulturerna- agil och traditionell - och de 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 bal-

anserad mellanväg.

Kursen baseras på mönstret Use case by example som beskriver användningsfall på ett annorlunda sätt än traditionella 
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Kursen riktar sig både till personer som är 
nya i sin roll och testautomatiserare med 
grundläggande erfarenhet men som vill få 
ökad struktur, vidga vyerna samt bolla erfaren-
heter och problem kring testautomatisering.

1 dagar
6 950 :- (exkl. moms)

1 dec  27 jan 
6 mars   4 maj

Utbildningen syftar till att ge kursdeltagaren kunskap och insikt i testautomatiseringens ”hemligheter” och fallgropar. 

Utbildningen behandlar testautomatisering som förekomst och är helt verktygsoberoende. Kursen är uppbyggd med 
lärarledda klassdiskussioner och laborationer.

Efter kursen kommer du ha god inblick och förmåga i hur 
du genomför effektiva tester med testautomatisering

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•	

Testautomatisering: webbaserade applikationer 
med Selenium 2Testautomatisering - intensivkurs
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Kursen riktar sig både till personer som är 
nya i sin roll och testautomatiserare med 
grundläggande erfarenhet men som vill få 
ökad struktur, vidga vyerna samt bolla erfaren-
heter och problem kring testautomatisering.

1 dec  27 jan 
6 mars   4 maj

Utbildningen syftar till att ge kursdeltagaren kunskap och insikt i testautomatiseringens ”hemligheter” och fallgropar. 

Utbildningen behandlar testautomatisering som förekomst och är helt verktygsoberoende. Kursen är uppbyggd med 
lärarledda klassdiskussioner och laborationer.

Denna praktiskt inriktade kurs lär ut hur du bygger pålitliga och stabila automatiserade tester med Selenium 2. 

Idag är många, kanske majoriteten av alla IT-system som utvecklas, webbaserade och körs i en webbläsare. 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. Selenium 2 (WebDriver) håller på att etableras som W3C-standard för testning av web-
baserade applikationer och är idag det överlägset mest spridda verktyget.

Efter kursen kommer du ha god inblick och förmåga i hur 
man testar webbaserade system med Selenium 2.
Kursens fokus ligger på övningar och demonstrationer, 
vilka blandas med kortare teoretiska genomgångar.

Kursen riktar sig både till personer som 
arbetar och kommer att arbeta med tes-
tautomatisering. Det kan t .ex. var tekniska 
testare och utvecklare som vill lära sig testau-
tomatisering med Selenium 2.

Introduktion•	
Grundläggande funktionalitet•	
Synkronisering•	
Fördjupning•	
Mognadsgrader•	
Avancerad funktionalitet•	

1 dagar
6 950 :- (exkl. moms)

17 nov  28 jan 
30 mars  27 maj

Testautomatisering: webbaserade applikationer 
med Selenium 2Testautomatisering - intensivkurs
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Kursen vänder sig till dig som arbetar eller 
kommer att arbeta med prestandatest.
Systemutvecklare som genomför komponent 
och integrationstester, systemägare, för-
valtningsansvarig och beställare, testledare, 
testprojektledare och teststrateg, linjechef med 
testinriktning som behöver en inblick i hur 
prestatester genomförs på bästa sätt.

1 dagar
6 950 :- (exkl. moms)

5 dec 18 feb
29 april

Utbildningen syftar till att ge kursdeltagaren kunskap om hur man på bästa sätt genomför prestandatester. Utbildningen 
behandlar prestandatester som förekomst och är helt verktygsoberoende.

Kursen ger goda grundkunskaper inom ett stort antal vik-
tiga delar av prestandatest. Du kommer efter genomgån-
gen kurs känna 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 vilka de viktigaste framgångsfaktorerna för prestanda 
test är.

Prestandakrav•	
Testtyper•	
Realistiska prestandatester•	
Vad skall jag fokusera på•	
Monitorering•	
Testprocessen•	
Vad bör en rapport innehålla•	
Framgångsfaktorer•	

Grundkurs i programmeringPrestandatest - intensivkurs
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Kursen vänder sig till dig som arbetar eller 
kommer att arbeta med prestandatest.
Systemutvecklare som genomför komponent 
och integrationstester, systemägare, för-
valtningsansvarig och beställare, testledare, 
testprojektledare och teststrateg, linjechef med 
testinriktning som behöver en inblick i hur 
prestatester genomförs på bästa sätt.

5 dec 18 feb
29 april

Grundkurs i programmering är en nybörjarkurs för dig som inte har programmerat tidigare och som behöver en grundläg-
gande förståelse för programmering i allmänhet.

Kursen fokuserar på att lära ut många av de teoretiska koncept som styr hur vi utvecklar program. Bland annat förklaras 
hur program struktureras, hur loopar/slingor fungerar och de viktigaste skillnaderna mellan objektorienterad och “vanlig” 
(så kallad procedurell) programmering. 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 C# som du vill bekanta dig med. För att effektivisera ditt arbete får du även en introduktion till något utveck-
lingsverktyg som hjälper dig i ditt kodande.

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. 
Kursen kommer också ge insikter i hur det är att arbeta i 
programmeringsprojekt och vad som krävs av inblandade 
personer.

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 grundläggande kunskaper om 
hur programmerare bör arbeta, både indivi-
duellt och i grupp, är denna kurs rätt för dig.

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

3 dagar
10 950 :- (exkl. moms)

24-26 nov 14-16 jan
4-6 mars 4-6 maj

“Jag hade tidigare ingen erfarenhet i program-
mering 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

Grundkurs i programmeringPrestandatest - intensivkurs
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Kursen vänder sig till dig som är van ex-
celanvändare, men vill lära dig hur man kan 
automatisera sina dagliga rutiner och pro-
grammera in ytterligare funktionaliteter med 
hjälp av Visual Basic för Applications (VBA). 
Du arbetar eller kommer att arbeta med 
Excel oavsett du är projektledare, analytiker, 
ekonom, kalkylator, dataadministratör m.m.

3 dagar
13 950 :- (exkl. moms)

8-10 dec 2-4 feb 
13-15 april 8-10 juni

Hur kan jag effektivisera mitt arbete i Excel med automatisering? Hur kan jag formulera egna funktioner och procedurer 
i Excel? Hur skapar jag formulär och kopplar samman Excel med databasen? Hur integrerar jag Excel med andra Office 
produkter? Det här är några av de frågor som du kommer att få svar på under denna 3-dagars kurs som har till syfte att 
öka din effektivitet och funktionalitet vid användningen av Excel.

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

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. 

Introduktion Excel VBA•	
Användning av objektmodellen i Excel för automati-•	
sering
Grunderna Visual Basic•	
Effektiva gränssnitt för slutanvändare•	

“Innehållsmässigt spänner kursen över ett stort 
område som klaras av på en förhållandevis kort 
tid tack vare bra pedagogik”  
Carl Cederquist, Göteborg Energi

“Bra kurs som får mig att känna att jag vill 
sätta igång direkt med C#”  
Lena Karlsson, ABB AB, Cewe-Control

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

Grundkurs i C# och .NET FrameworkProgrammering i Microsoft Excel
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Kursen vänder sig till dig som är van ex-
celanvändare, men vill lära dig hur man kan 
automatisera sina dagliga rutiner och pro-
grammera in ytterligare funktionaliteter med 
hjälp av Visual Basic för Applications (VBA). 
Du arbetar eller kommer att arbeta med 
Excel oavsett du är projektledare, analytiker, 
ekonom, kalkylator, dataadministratör m.m.

8-10 dec 2-4 feb 
13-15 april 8-10 juni

Hur kan jag effektivisera mitt arbete i Excel med automatisering? Hur kan jag formulera egna funktioner och procedurer 
i Excel? Hur skapar jag formulär och kopplar samman Excel med databasen? Hur integrerar jag Excel med andra Office 
produkter? Det här är några av de frågor som du kommer att få svar på under denna 3-dagars kurs som har till syfte att 
öka din effektivitet och funktionalitet vid användningen av Excel.

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

Microsofts .NET-plattform har blivit förstahandsvalet för många företag som är på väg att förnya sina IT-system. 
Anledningen till detta är bland annat det lättillgängliga sätt på vilket både Windows- webb- och Web Services-app-
likationer kan utvecklas. I .NET Framework finns dessutom mängder av färdig funktionalitet redo att utnyttjas för alla 
olika typer av applikationer.

Programmeringsspråket C# (CSharp) är det naturliga valet för utveckling av applikationer i .NET-miljön. C# förenar 
styrkan hos C/C++ med det enkla uttryckssättet hos Visual Basic. Goda kunskaper i C# kommer därmed att bli en 
viktig faktor i framtidens systemutveckling. Under den här mycket efterfrågade tredagarskursen lär du dig grunderna i 
programmeringsspråket C#, .NET Framework samt får arbeta med Visual Studio.

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

Kursen vänder sig till dig som vill få en 
grundlig genomgång av programmer-
ingsspråket C# och en introduktion till 
det tillhörande klassbiblioteket i Microsoft 
.NET Framework.

Introduktion•	
En översikt av de grundläggande byggstenarna i C#•	
Grundläggande C#-programmering•	
Flödeskontroll•	
Att deklarera metoder i C#•	
Att gruppera variabler och metoder i strukturer•	
Objektorienteringens grunder•	
Att deklarera egna klasser•	
Arv•	

3 dagar
11 950 :- (exkl. moms)

15-17 dec 9-11 feb
8-10 april 17-19 juni

“Bra kurs som får mig att känna att jag vill 
sätta igång direkt med C#”  
Lena Karlsson, ABB AB, Cewe-Control

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

Grundkurs i C# och .NET FrameworkProgrammering i Microsoft Excel
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Kursen vänder sig till webbutvecklare, 
webbprojektledare, systemutvecklare, IT-
ansvariga och ansvariga för företagets infor-
mationspublicering på Internet.

2 dagar
11 950 :- (exkl. moms)

13-14 nov 9-10 mars
7-8 maj

Scriptspråket med fel namn, ofta missförstått och av många avskydd - är idag ett av det populäraste programmer-
ingsspråket. Det som från början var tänkt att användas som komplement till webbformulär - används idag för att skapa 
webbapplikationer, mobil-appar, databaser, webbservrar och i program så som Photoshop och Acrobat Reader.

Under denna introduktionskurs går vi igenom grunderna i JavaScript, hur man effektivt arbetar med olika utvecklings-
verktyg och hur du skriver JavaScript som dynamiskt interagerar med webben. Kursen ger även bra kunskaper inom 
programmering i allmänhet.

Efter kursen kommer du känna till vad JavaScript är och 
hur det kan användas.

Introduktion•	
Det som gör JavaScript unikt•	
Verktygen•	
Ditt första JavaScript•	
Byggstenar•	
Scope och global förorening•	
Arrayer & Objekt•	
DOM•	

SharePoint 2013 för administratörer och redaktörerGrundkurs i Javascript
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Kursen vänder sig till webbutvecklare, 
webbprojektledare, systemutvecklare, IT-
ansvariga och ansvariga för företagets infor-
mationspublicering på Internet.

13-14 nov 9-10 mars
7-8 maj

Scriptspråket med fel namn, ofta missförstått och av många avskydd - är idag ett av det populäraste programmer-
ingsspråket. Det som från början var tänkt att användas som komplement till webbformulär - används idag för att skapa 
webbapplikationer, mobil-appar, databaser, webbservrar och i program så som Photoshop och Acrobat Reader.

Under denna introduktionskurs går vi igenom grunderna i JavaScript, hur man effektivt arbetar med olika utvecklings-
verktyg och hur du skriver JavaScript som dynamiskt interagerar med webben. Kursen ger även bra kunskaper inom 
programmering i allmänhet.

SharePoint är ett universalverktyg för att åskådliggöra och tillgängliggöra all information i företaget. SharePoint består 
av olika webbplatser. En webbplats kan se ut på helt olika sätt, beroende på vad den ska användas som. Exempel på an-
vändningsområden är samarbetsplats, ärendehantering, Business Intelligence, nyhetssidor etc.

Under denna spännande tvådagarskurs får du lära dig hur du axlar rollen som SharePoint administratör eller redaktör. 
Du får lära dig hur du styr behörighet till information på webbplatser samt hur du utformar webbplatserna så de blir 
relevanta och intressanta för medarbetarna i organisationen. Tack vare kursdokumentationen och övningarna som ingår 
i kursen kommer du att kunna börja administrera webbplatser direkt efter avslutad kurs.

Efter avslutad kurs kan du skapa och administrera 
webbplatser i SharePoint. Du vet hur man skapar doku-
mentbibliotek med egendefinierad metadata och mal-
lar, du kan designa olika typer av webbplatser och styra 
behörigheterna på dem.

Alla som behöver kunna utforma och ad-
ministrera webbplatser i SharePoint, eller 
som vill få en fördjupad kunskap över 
möjligheterna i SharePoint.

Lägga till och ta bort medlemmar/Behörigheter•	
Webbdelar•	
Metadata och vyer•	
Mallar och metadata•	
Arbetsflöden•	
Skapa Nyhetssidor•	
Skapa underwebb-platser•	

2 dagar
11 950 :- (exkl. moms)

18-19 dec 12-13 feb
15-16 april 27-28 maj

SharePoint 2013 för administratörer och redaktörerGrundkurs i Javascript
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Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se
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Kursen vänder sig till dig som vill lära dig 
grunderna i Microsoft Visio för hur du skapar 
processflöden, organisationsscheman, datanät-
verk och liknande dokument samt tillför dessa 
avancerade funktioner.

2 dagar
10 950 :- (exkl. moms)

12-13 nov 22-23 jan
17-18 mars 20-21 maj

Microsoft Office Visio, som är ritprogrammet i Microsoft Office-familjen, används mestadels till att dokumentera pro-
cesser, organisationer eller datanätverk i en verksamhet och har mer och mer blivit ett standardverktyg i många företag. 
Visio innehåller dessutom en mängd olika moduler för ritningar inom bygg, maskin och el såväl som inom IT.

De stora fördelarna med Visio är användarvänligheten och kopplingarna till andra Microsoftprodukter som t ex Ex-
cel. För att utnyttja programmets möjligheter på effektivaste sätt behöver alla användare en genomgång av funktioner 
och hjälpmedel.  Målet med den här tvådagarskursen är att ge deltagaren kunskaper för att kunna skapa dokument i 
Microsoft Visio på ett effektivt sätt och tillföra dessa avancerade funktioner. Kursens huvudinriktning är mot att skapa 
processflöden och liknande dokument med lagring av data och länkar till andra dokument.

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

Introduktion och grunder•	
Inställningar•	
Hantering av former•	
Hjälpmedel•	
Panorera och zooma•	
Sidhantering•	
Texthantering•	
Processflöden•	
Projektscheman•	

“Bästa och roligaste kursen på länge. Detta kom-
mer jag att ha stor nytta av. Läraren var lugn 
och pedagogisk rakt igenom. Jag är helnöjd!” 
Irene Löthegård, Axfood

AutoCAD Grundkurs: Effektiv hantering av ritningarGrundkurs i Microsoft Visio: effektiv dokumentation 
av processer och projekt
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För mer information och fullständig kursbeskriving 
besök vår hemsida www.nfi.se

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig 
grunderna i Microsoft Visio för hur du skapar 
processflöden, organisationsscheman, datanät-
verk och liknande dokument samt tillför dessa 
avancerade funktioner.

12-13 nov 22-23 jan
17-18 mars 20-21 maj

Microsoft Office Visio, som är ritprogrammet i Microsoft Office-familjen, används mestadels till att dokumentera pro-
cesser, organisationer eller datanätverk i en verksamhet och har mer och mer blivit ett standardverktyg i många företag. 
Visio innehåller dessutom en mängd olika moduler för ritningar inom bygg, maskin och el såväl som inom IT.

De stora fördelarna med Visio är användarvänligheten och kopplingarna till andra Microsoftprodukter som t ex Ex-
cel. För att utnyttja programmets möjligheter på effektivaste sätt behöver alla användare en genomgång av funktioner 
och hjälpmedel.  Målet med den här tvådagarskursen är att ge deltagaren kunskaper för att kunna skapa dokument i 
Microsoft Visio på ett effektivt sätt och tillföra dessa avancerade funktioner. Kursens huvudinriktning är mot att skapa 
processflöden och liknande dokument med lagring av data och länkar till andra dokument.

Det absolut vanligaste verktyget idag vid framtagandet av 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: till exempel filhantering, utskrift av ritningar och 
lagerhantering. 

Målet med den här mycket lärorika tredagarskursen är att ge dig de kunskaper behövs för att direkt bli produktiv i 
användandet av AutoCAD/ AutoCAD LT. Detta gäller såväl enklare uppdateringar av befintliga ritningar som mer 
avancerad nykonstruktion. Kursen fokuserar särskilt på att noggrant beskriva de funktioner som man oftast kommer i 
kontakt med.

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

Kursen är en grundkurs i AutoCAD /Auto-
CAD LT och tänkt att ge en bred förståelse 
för dig som arbetar med att hantera, produc-
era eller redigera ritningar inom alla bran-
scher.

Introduktion och grunder•	
Filhantering•	
Ritfunktion och koordinatsystem•	
Radera och urvalsmetoder•	
Rithjälpmedel•	
Bildhantering•	
Redigeringskommandon•	
Lagerhantering•	
Texthantering•	

3 dagar
11 950 :- (exkl. moms)

4-6 nov  10-12 dec 4-6 feb
15-17 april 3-5 juni

AutoCAD Grundkurs: Effektiv hantering av ritningarGrundkurs i Microsoft Visio: effektiv dokumentation 
av processer och projekt



Sammanfattning

K
ur

sm
ål

K
ur

sin
ne

hå
ll

...............................

58

Vem bör deltaga

Datum

Kursfakta 
Längd:  
Pris:  
Inregistrering: kl. 09:00 
Kursdag: kl. 09:30 till kl 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm 

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursdokumentation, mallar och checklistor.För mer information och fullständig kursbeskriving 

besök vår hemsida www.nfi.se

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.

2 dagar
9 950 :- (exkl. moms)

18-19 dec 15-16 jan
12-13 mars 26-27 maj

Vare sig du är nybörjare i AutoCAD och nyligen gått en grundkurs eller om du är gammal användare som kanske har lärt 
dig programmet delvis på egen hand så har du stor nytta av denna tvådagarskurs som hjälper dig att utnyttja AutoCADs 
möjligheter till fullo och bli mer effektiv.

Målet med kursen är att kunna 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 tar vi också tillfället i akt att diskutera specifika frågeställningar som deltagarna har med sig från sina 
respektive arbeten.

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

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

Information

AutoCAD Fördjupningskurs: Effektiv hantering av ritningar



Datum

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.

18-19 dec 15-16 jan
12-13 mars 26-27 maj

Vare sig du är nybörjare i AutoCAD och nyligen gått en grundkurs eller om du är gammal användare som kanske har lärt 
dig programmet delvis på egen hand så har du stor nytta av denna tvådagarskurs som hjälper dig att utnyttja AutoCADs 
möjligheter till fullo och bli mer effektiv.

Målet med kursen är att kunna 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 tar vi också tillfället i akt att diskutera specifika frågeställningar som deltagarna har med sig från sina 
respektive arbeten.

Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för 
avbokning som SAUF Utbildningsföretag utarbetat. Sker 
avbokning tidigare än 14 dagar före kursstart utgår ingen 
avgift. 

Sker avbokning senare än 14 dagar före kursstart debit-
eras hela avgiften. Bokningen kan kostnadsfritt överföras 
till annan deltagare från samma företag.

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

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

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i kursin-
nehåll och föreläsningstider. Alla eventuella ändringar 
meddelas alla kursdeltagare och på www.nfi.se så snart det 
är möjligt. 

Anmälan
 

Du kan anmäla dig itll en kurs på tre sätt: 
på 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 moderna utbildningscenter är centralt beläget på 
Tjärhovsgatan 21, i närheten av Medborgarplatsen på 
Södermalm i Stockholm. Här äger de flesta av våra kurser 
rum.
Alla våra kurser som är längre än en dag börjar klockan 
09.00 med frukost och våra endagarskurser börjar klockan 
08.30 med inregistrering. Samtliga kurser slutar klockan 
ca 16.30.

Kursavgift
 

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

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

Information

Kontakt 

Webbsida: www.nfi.se
e-post:   info@nfi.se
Telefon: 08-615 19 60
Adress:  NFI Utbildning 
   Tjärhovsgatan 21
   Box 4071
   102 62 Stockholm

Om du arbetar på ett företag eller en myndighet som 
beställer flera kurser under ett år så vill vi ge er ett så 
bra pris som möjligt på våra utbildningar! Våra kom-
petenscheckar är den perfekta lösningen då det ger er 
möjlighet att ta del av en riktig mängdrabatt (Upp till 
40% av ordinarie kurspris) utan att i förväg ha planerat 
exakt vilka kurser och kurstillfällen som behövs i orga-
nisationens kompetensutveckling.

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

Vi kan erbjuda fyra prisvärda alternativ:
10 checkar (10 kursdagar) kostar 51 900 kr•	
20 checkar (20 kursdagar) kostar 95 900 kr•	
50 checkar (50 kursdagar) kostar 215 900 kr•	
100 checkar (100 kursdagar) kostar 429 900 kr•	

Ring 08-615 19 60 eller skicka e-post till info@nfi.se för 

information och beställning av kompetenscheckar.

Kompetenscheckar

AutoCAD Fördjupningskurs: Effektiv hantering av ritningar
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           Vi kan utbildning.           
       Vad vill du kunna?

Kompetensutveckling är vårt bord. Sedan 1985 har vi utbildat över 70 000 nöjda kurs-
deltagare. 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 och personlig utveckling

Verksamhetsutveckling och kommunikation
Projektledning och projektmetodik
Systemutveckling och förvaltning

Databashantering och datasökning
Test och kravhantering

Programmering
Avancerade användarkurser

Kontaktuppgifter
 

Webbsida: www.nfi.se
e-post:   info@nfi.se
Telefon: 08-615 19 60

Adress:  NFI Utbildning 
   Tjärhovsgatan 21
   Box 4071
   102 62 Stockholm

Åker du kommunalt
Tag T-banan, grön linje till Medborgarplatsen, 
eller T-banan, röd linje till Slussen och därifrån 
buss: 2, 3, 76, 53 till Tjärhovsplan


