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Feedforward – positiv fokus framåt  
– genom ett lösningsfokuserat förhållningssätt  

 

Upptäck nyttan av att fokusera på det som fungerar istället för att fastna i problemen.  

Skapa en bättre framtid genom att hitta sätt att göra mer av det som fungerar… genom 

ett lösningsfokuserat förhållningssätt. 

 

Locka fram det positiva 

Ett lustfyllt och inspirerande seminarium som lockar fram det positiva och bjuder på självupp-

levda exempel och interaktiva övningar. 

 Positivt skvaller 

 Framtidsbrevet 

 Snabbkollen 

Från feedback till feedforward 

 Ge feedback som blir feedforward 

 Möt och lär dig uppskatta Gnällspiken 

 Pröva på rollen som Agent 00+ med rätt att skvallra 

 Konkreta verktyg i vardagen. 

 

Ett seminarium som på ett lustfyllt sätt tar fasta på att göra mer av det som fungerar – 

med exempel från vardagen, teori från forskning och inspirerande övningar.   

Ett interaktivt seminarium som är en riktig Energiboost! 

 

Seminariet på 2-3 timmar upp till en heldag kan genomföras med en eller två kursledare – två 

kursledare ger en större dynamik och möjlighet till interaktivitet med deltagarna. 



  

Är du på rätt väg? 
– om livsval och vägval 

 

 Vårt mänskliga ursprung har gett oss vissa förutsättningar, som, om vi inte är vaksamma styr 

oss utifrån gamla och idag felaktig information. Verkligheten idag ser inte ut som den gjorde 

igår. Vi behöver därmed inte automatiskt detsamma nu som förr. 

 

Du har väl inte gått vilse? 

Det finns en medfödd mänsklig natur som inte är huggen i sten. Människan är inte en förpro-

grammerad maskin. Det handlar i stället om en uppsättning medfödda möjligheter. 

 Livsval och vägval 

 Förutsättningar och möjligheter 

 Förnuft och känsla 

Ett seminarium som vrider och vänder på oss människor och våra möjligheter i livet. 

Ett seminarium som ger deltagarna aha-upplevelser och insikter som ska skapa ”förvirring” 

och förhoppningsvis behov av att rannsaka sig själv och sina egna livsval.   

Men deltagarna får också redskap att hitta rätt väg framåt och vidare i livet. 

 

 

 

 Att skapa gruppdynamik och utveckling 
– att ömsesidigt ge och ta 

 

När en ny arbetsgrupp/styrelse/ledningsgrupp bildas, startar olika processer som kommer att 

forma gruppens Vad och Hur…  

 

Det handlar om gemensamma regler och rutiner – men också om förväntningar och om att 

lära känna varandra under ytan. Goda relationer i gruppen spelar stor roll för att utvecklas 

tillsammans och för att nå framgång.  

 

Gruppdynamik, engagemang och arbetsglädje 

 Hur ser vi på vår egen samt andras roller/uppgifter i gruppen? 

 Styrkor, kompetenser och förmågor 

 Samtal, dialog och diskussion – utifrån våra olikheter och likheter 

 Kommunikation och bemötande – att ömsesidigt ge och ta 

 Återkoppling – feedback och feedforward 

 Hur fungerar vi under stress och press – hur kan vi då stötta varandra på bästa sätt? 

 

En interaktiv halv- eller heldag där vi mixar teori med övningar, samtal och reflektioner.   

 
 
 



  

Negativt tänkande 
– svåra frågor, etiska dilemman och krångliga beslut 

 
När är det positivt att tänka negativt och när är det negativt att tänka positivt? 

 

Seminariet erbjuder lärdomar om varför det kan vara bra att tänka negativt - applicerat på 

olika typer av svåra frågor.  

 

 För att uppmärksamma etiska dilemman och för att utveckla empati och visdom behöver 

vi kunna reglera och förhålla oss till negativa känslor 

 För att vägleda oss förbi risker och felsteg är information som väcker obehag och nega-

tiva affekter helt nödvändiga  

 

Bara det faktum att krångliga frågor och beslut ofta är komplexa gör att de lätt förknippas 

med oro – men med visdom kan vi lära oss att navigera bland fakta, intuition och känslor.  

 

Det är modigt att ta itu med det negativa i livet.  

Släpp loss pessimisten i dig! 

 

Seminariet kan genomföras på 2-3 timmar 

 

 

 

Coachande förhållningssätt                                                                     
– tydligt, kommunikativt och konsultativt  

                                                                                                                                                        

Ett coachande förhållningssätt bygger framförallt på en ödmjuk attityd mot omgivningen - 

nämligen att de själva är experter på sitt eget liv, oavsett om omgivningen är klienter, kunder, 

medlemmar eller medarbetare.  

 

Att arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt innebär att bemyndiga andra människor och 

att se både deras synliga och deras slumrande potential. För att använda ett coachande förhåll-

nings-sätt krävs inte att du är utbildad coach, däremot att du är mycket medveten om ditt sätt 

att kommunicera och att du har fokus på lösningar och resultat. 

 

 Vad är skillnaden mellan coachning, konsultation, handledning och rådgivning? 

 Vilka är de viktigaste byggstenarna i det coachande förhållningssättet? 

 Hur kan coachning frigöra potential? 

 Vilka resultat kan vi vänta oss? 

 Hur kan du använda ett coachande förhållningssätt i ditt arbete - gentemot kollegor, 

klienter eller chefer? 

 

Ett mycket interaktivt seminarium med en mix av teori, reflektion, diskussioner och övningar.  

Kan genomföras som ett seminarium på 3 timmar till en heldag. 

 



  

Ett SMART seminarium 
– om målstyrning och resultat 

 

Det är lite av en konst att formulera mål och att identifiera relevanta mål för verksamheten -   

samt att skapa positiva målbilder som både sporrar, ger vägledning och resultat. 

 Vad är ett mål? 

 Vad är skillnaden mellan mål och vision?  

 Hur ska mål formuleras? 

 Metoder och verktyg för att ”hitta och sätta” mål  

 Gruppdiskussioner utifrån givna formuleringar – vilka kan klassificeras som mål och 

inte? 

 

En balanserad målstyrning – genom olika perspektiv ringar vi in det resultat som vi önskar 

uppnå. 

 Vad är en målbild? 

 SMART-kriteriet, genomgång 

 Kaplans ”målstyrkort”, ett sätt att klassificera mål 

 Hur kan vi följa upp våra mål – på ett både konstruktivt och positivt sätt?  

 

Gruppdiskussioner kring relevanta mål som deltagarna kan använda i sitt arbete – förslag som 

presenteras på plats. (Förslag som kan ligga till grund för framtida gemensamma mål) 

 

Notera som en möjlighet: Utifrån befintlig Verksamhetsinriktning kan ni tillsammans med 

kursledaren välja ut delar av inriktningen för att klassificera, formulera och sätta ett för fram-

tiden relevant mål – med en tydlig och positiv målbild samt tidsatt uppföljning av resultatet    

 

 

  

Effektiva möten är smarta möten  
– effektiva deltagare ger effektiva möten 

 

Möten handlar om att arbeta i grupp och att samverka med andra människor på ett effektivt 

sätt. För att klara detta behöver vi förstå vad som utmärker gruppen kontra individen. 

 Individen i grupp - viktigt att tänka på  

 Störningar och konflikter i gruppen 

 

Det finns endast en framgångsrik förhandling och det är den där båda parter vinner.  

 Mötesformer och nyckelfrågor 

 Föredragningsteknik 

 Kreativa arbetsformer och förbättringsverktyg 

 Mötesrevision 

 

En intensiv och interaktiv halv eller heldag där vi mixarmed korta föreläsningar, metod-

genomgångar, reflektioner och arbeten, såväl i grupp som enskilt.   

 

Mer tid ger en djupare genomgång med fler exempel, övningar och diskussioner. 



  

Från tomgång till framgång  
– gör mer av det som fungerar 

Alltfler upptäcker nyttan av att fokusera på det som fungerar istället för att fastna i problemen.  

Under utbildningen tar kursledarna med er på en ”vanlig” arbetsdag; 

med start på morgonen; möten med kollegor/kunder/patienter/brukare, jobb, fika, lunch, nya 

möten, jobb och fika – tills arbetsdagens slut.  

 

 Vad fungerar hos just er? 

 Hur kan vi hitta sätt att göra mer av det – skapa en bättre framtid 

 

Locka fram det positiva 

En lustfylld och inspirerande utbildningsdel där kursledarna lockar fram det positiva, bjuder 

på självupplevda exempel och interaktiva övningar. 

 

 Positivt skvaller 

 Framtidsbrevet 

 Snabbkollen 

 

Vad får dig att längta till jobbet? 

En utbildningsdag som bygger på och kryddas med gruppens egna erfarenheter.  

 

 Om vi antar, att när du går hem just den här dagen, så är du riktigt stolt, vad är det då 

som hänt? Vad har du gjort? Vad har andra gjort? 

 Vad uppskattar era kunder/patienter/brukare allra mest?  

 Vad vill du att nyanställda medarbetare ska berätta om just din arbetsplats?  

 

Digital framstegsjournal 

Varje deltagare får skapa sin egna Digitala framstegsjournal utifrån tankar och reflektioner 

som dykt upp under dagen. Vi skapar också ett gemensamt gruppdokument, där vi fångar så-

dant ni är nöjda med samt gör en prioritering över vad ni tycker är viktigast att gå vidare med. 

 

 Om saker utvecklas ytterligare ett steg i rätt riktning, vad skulle då vara annorlunda 

hos er? Hur skulle du kunna bidra till denna förbättring? 

Utbildningen utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt som tar fasta på att göra mer av 

det som fungerar. Deltagarna kommer att få ta del av lösningsfokuserade verktyg. 

Kan genomföras som en halv- eller heldag. En heldag innebär mer interaktivitet, diskussioner 

och erfarenhetsutbyte. Genomförs med två kursledare.  

 
 

 

 

 

 

 



  

Negativt tänkande 
– för ett positivt resultat 

 

När är det negativt att tänka positivt och när är det positivt att tänka negativt? 

 

Alltfler har börjat ifrågasätt normen om positivt tänkande – att ständigt behöva ”gilla läget”. 

Med inspiration ifrån stoiker, pessimister, buddhism och småländskt svårmod får deltagarna 

ta del av alternativa förhållningssätt 

 

En Inspirationsföreläsning på 1,5 timmar där vi utvinner det bästa ur det negativa tänkandets 

guldgruva. Släpp loss pessimisten i dig! 

 

 

Grupputveckling, engagemang och arbetsglädje 
– för ett hållbart arbetsliv 

 

Vad är en grupp?                                                        

 Individuell och kollektiv självinsikt – egna samt gruppens styrkor och utmaningar  

 FIRO – en modell för att beskriva grupprocessen 

Kommunikation 

 Kommunikationsprocessen 

 Samtal, dialog och diskussion 

 Jag-budskap och aktivt lyssnande 

 Information – att ömsesidigt ge och ta 

Bemötande 

 Om återkoppling – feedback och feedforward 

 Störningar, svårigheter och konflikter 

 ”Går du redan” – om värderingar och attityder 

 Kränkande särbehandling 

Nuläge och framtid 

 Nuläge – önskat läge 

 Hur når vi önskat läge? 

 Vad behöver jag, vi och organisationen för att nå önskat läge? 

 Vilket ledarskap behöver vi? 

 Coachande samt Situationsanpassat ledarskap 

 Utvecklas tillsammans – ledarskap och medarbetarskap 

 

Ett upplägg där vi blandar teori med samtal, reflektioner, diskussioner och gruppövningar. 

 

Kan genomföras i sin helhet som en utbildning på 2 dagar eller som enskilda seminarier om 

fyra tillfällen och 3 timmar per tillfälle.  

 

 



  

Längtan och möjligheter 
– självkänsla, självtillit och självförtroende  

 

I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig själv svikta.  

Seminariet handlar om hur vi ska driva vår egen utveckling och styra vår framtid till det vi 

önskar och längtar efter. Att skapa våra egna möjligheter. 

 

Seminariet hjälper till att identifiera hinder och svårigheter på vägen som måste bearbetas för 

att nå målet.  

 Hur bygger jag självkänsla, självtillit och självförtroende? 

 Hur skapar jag ny möjlighet till utveckling? 

 Hur undanröjer jag hinder? 

 Hur skapar jag aktivitet? 

 

Ett inspirerande seminarium på 2-3 timmar som ger en mix av teori, praktik och reflektion. 

 
 
”It takes two to tango” 
– samverkan, delaktighet och ansvar 

 

Delaktighet och ansvar – två sidor av samma mynt 

Det finns en hel del tankar och åsikter kring vad samverkan egentligen är. Arbetsmiljölagen 

säger att ”Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är en förutsättning för att man ska 

kunna skapa bra arbetsförhållanden.”  

 

Efter många års erfarenhet av samverkan i svenskt arbetsliv står en sak fullständigt klart - 

lyckad samverkan kräver lyhördhet och följsamhet från alla inblandade. 

 

Samverkan är ett förhållningssätt - om dialog och att ”göra gemensamt” 

 Våra samverkansformer - hur ser vårt nuläge ut?  

 Styrkor och utvecklingsbara områden 

 Vårt önskade läge 

 Vägen till önskat läge 

 

Seminariet syftar till att genom dialog kartlägga hur vi ser på våra samverkansformer idag, 

skapa en gemensam bild av hur vi vill ha det och planera för vägen till vårt önskade läge. 

Ett interaktivt upplägg med utgångspunkt i samtalet.  

 

Kan genomföras som en halvdags workshop eller en hel utbildningsdag.  

 

Målgrupp: ledningsgrupp, arbetsgrupp, facklig grupp eller samverkansgrupp. Tillsammans 

eller parterna var för sig, utifrån samma grundtanke och förhållningssätt.   

 
 



  

 

Utveckling av ledarskap och styrelsearbete 
– om ordföranderollen och ledarskapet 

 

Det handlar om att leda och utveckla mig själv - för att leda och utveckla gruppen/styrelsen. 

 

Att leda mig själv. 

Vi börjar titta på ordföranderollen utifrån oss själva. Samt, att i ordföranderollen finns även 

ett ledarskap som måste hanteras.  

 

 Varför har just jag rollen som ordförande i min styrelse? 

 Hur påverkar mina val styrelsearbetet? 

 Vilka egna mål har jag med styrelsen/styrelsearbetet under mandatperioden?  

 

Att leda gruppen. 

Hur fungerar grupper och vad händer egentligen i en arbetsgrupp - på vilket sätt känner vi 

varandra och vad har vi för behov av varandra för att utföra uppdraget.  

 

 Vilka förväntningar har jag på övriga styrelsen (och tror att de har på mig)  

 

Att utveckla mig själv. 

Vad kan jag idag, vad behöver jag bli bättre på som ordförande? 

 

 Stämmer förväntningarna på mig själv och från gruppen överens? 

 Vad gav hemuppgiften för resultat och hur behöver jag hantera det?  

 

Att utveckla gruppen. 

Kort introduktion till och genomgång av förhållandet uppgiften-människan-samspelet och hur 

det påverkar gruppen. 

 

 Hur kan jag som ordförande arbeta vidare med att utveckla styrelsearbetet? 

 Hur kan vi utveckla en gemensam målbild?  

 Vad gav hemuppgiften för resultat och hur behöver jag hantera det?  

 Tips och övningar  

 

Under utbildningen varvar vi teoretiska genomgångar med praktiska övningar.  

 

Deltagarna får en hemuppgift i förväg. Kan även genomföras som två separata seminarier och 

med en hemuppgift mellan seminarietillfällena.  

 

 

 

 

 

 



  

Trygghet, säkerhet och positiv kraft 
– hot och våld i arbetslivet 

 

Föreläsningen ger deltagarna grundläggande tips och tekniker för hur de kan skapa en  

tryggare vardag 

 Genom att undvika och förebygga risker 

 Ta trygga och säkra beslut 

 Stå upp för sig själv samt skydda sig själv och andra 

 Utveckla positiv kommunikation och välmående relationer 

 Bemöta svåra och/eller våldsamma personer 

 

Kunskaperna hjälper deltagarna att stärka sitt självförtroende och sin personliga kraft.  

Istället för att använda rädsla för att lära sig om faror – gör vi det roligt att lära oss att vara 

både fysiskt och känslomässigt säker med andra. 

 

En interaktiv, positiv och inspirerande föreläsning som lär ut effektiva färdigheter i personlig  

säkerhet – som kan tillämpas både i arbetslivet och privat. 

 

 

 

Styrelsens optimala samverkan  
– delaktighet och engagemang 

 

Varför finns styrelsen till och vad är styrelsens grundläggande verksamhetsuppgifter?  

Hur ser min egen uppgift ut i styrelsen och i organisationen?  

Det är några fundamentala frågor som vi funderar kring och diskuterar oss fram till under 

workshopen.  

 

Vilka är vi och vad vill vi vara? 

 Är vi en grupp ledare eller en ledningsgrupp/styrelse? 

 Mål och vision 

 Makt och roller   

 Ansvar och befogenheter 

 Förväntningar – ”uppifrån och nerifrån” 

 Delegering – delaktighet - engagemang 

 

Workshopen bygger på korta ”föreläsningar” mixat med reflektioner och diskussioner –  

som kursledaren lotsar styrelsen igenom för att komma fram till styrelsens fundamentala delar 

och optimala samverkan.  

 

En workshop som kräver delaktighet från deltagarna samt flexibilitet och lyhördhet från kurs-

ledaren. 

 

 



  

Samverkan - hur kan vi skapa aktivitet och effekt?                         
– arbetsplatsträff, samverkansgrupp, ledningsgrupp 

 

Syfte och mål: att få verktyg för att förbättra innehåll och metod i APT och samverkansgrupp 

eller ledningsgrupp - för att både skapa utrymme för individen och helheten. 

 

Delaktighet och ansvar är två sidor av samma mynt. Det handlar om ledarskap och medarbe-

tarskap. Det handlar om ett förhållningssätt och en samverkanskultur. En kultur som förenklar 

och där vi löser frågorna där de hör hemma dvs. på arbetsplatsen. 

 Delaktighet är nyckelordet - men vad innebär det? 

 Om motivation och ansvar 

 Direktdemokrati och representativ demokrati 

 Samverkan som metod 

 Var pratar vi om vad- var hör frågorna hemma? 

 Samverkansgrupp – planering och genomförande 

 APT- planering och genomförande 

 

En interaktiv utbildning som kan genomföras på 1-2 dagar - sammanhängande eller uppdelat 

på halvdagar och i processform. Vi mixar teori med diskussioner, reflektioner och en konkret 

planering framåt. 

 

 

 

”Hur tusan gick det här till?” 
– att fatta sina beslut  

 

Har du någon gång undrat hur det gick till att du hamnade där du hamnade?  

Att du gör något helt annat än du hade tänkt dig? Att du helt enkelt inte förstår dina egna be-

slut eller ditt agerande?  

 

Du är inte ensam. Gamla vanor och omedvetna känslor påverkar oss mer än vi vill. Men ge-

nom att träna vår uppmärksamhet och lära in nya strategier kan vi ta mer medvetna beslut och 

öka chansen att vi följer dem. 

 

 Hur rationella är egentligen våra beslut? 

 Vad avgör om vi följer våra egna beslut eller inte. 

 Fort men fel eller kommer aldrig till skott, hur fungerar din hjärna? 

 Autopiloten, på gott och ont. 

 Hur kan vi göra mer medvetna val? 

 Nycklar för smartare, och mer hållbara, beslut 

  

 

Ett seminarium kring konsten att göra val, förankrade i både knopp och kropp. 

Möjlighet finns att utforma som en heldag med fördjupning och fler praktiska övningar. 

 



  

Teambuildning och motiverande samtal 
                                                                                                                                               

Människors syn på arbetet där lönen varit den främsta motivationsfaktorn har förändrats till 

att i allt högre grad ställa krav på gemenskap, delaktighet och erkänsla i arbetet. 

 

Teambuildning är en medveten strategi för att öka motivationen, effektiviteten och välmåen-

det i en grupp. Motiverande samtal och coaching är en kommunikationsmodell som dels kan 

användas i arbetet med gruppens utveckling men lika mycket i den dagliga kommunikationen 

på arbetet.  

 

Grupprocess: 

 Hur påverkas vi av gruppen och hur kan vi påverka den? 

 Grupprocessnivåer - från ”jag” till ”vi” 

 Vad kännetecknar gruppens utvecklingsfaser? 

 Hur når vi den mogna, effektiva och välmående gruppen - hur fungerar den? 

 Grupproller 

 

Konflikthantering 

 Vad är en konflikt och vad är inte en konflikt - vem ska lösa konflikter? 

 Konfliktupptrappning – från störning till surdeg 

 Konfliktstilar och roller 

 En metod för konfliktlösning 

 

Den hälsosamma arbetsplatsen 

 Olika typer av organisationer- reagerande, förebyggande, främjande 

 Hälsofrämjande synsätt 

 Hur medvetandegör och utvecklar vi friskfaktorerna på arbetsplatsen? 

 Utveckla medarbetarskap 

 

Motiverande/coachande samtal 

 Vad är kommunikation? 

 Motiverande samtal och coaching - två typer av samtal som främjar individ, grupp- 

och organisationsutveckling 

 Att frigöra människors potential, hantera motstånd, kommunicera gränssättning och 

öka motivationen 

 

Kan genomföras i sin helhet som en utbildning på 2 dagar eller som en seminarieserie på 4 

tillfällen och 3 timmar per tillfälle – alternativt ett seminarium gällande något av de enskilda 

ämnena.  

 

 

 

 

 



  

Handledning 
– egen eller grupp 

 

 

Syfte med handledning: 

 att bevara och utveckla yrkeskunnandet genom att öka medvetenheten om både  

styrkor och utvecklingsområden hos individ och grupp  

 att öka förmågan att använda både sina emotionella och intellektuella resurser i arbetet  

 

Varje handledningsträff börjar så gott som alltid med en runda. Där får varje deltagare berätta 

om hur de upplever sin arbetssituation just nu. Deltagaren väljer själv om frågor får ställas. 

Ingen värdering får göras. 

 

Sedan följer en process som handlar om: 

 

 Konkreta upplevelser. Deltagarna berättar om något som de nyligen varit med om i 

arbetet och som de vill diskutera. 

 Reflektion/observation. Deltagarna reflekterar först själv kring händelsen och sedan 

tillsammans med övriga i gruppen. Frågor kan ställas. 

 Slutsatser. Respektive deltagare sammanfattar reflektionerna med handledarens stöd 

och drar sedan slutsatser. Vad kom jag/vi fram till? 

 Göra/handla/pröva. Deltagaren/deltagarna skall sedan utgå från slutsatserna och till 

nästa träff pröva att agera/hantera/göra annorlunda. 

 

Om ytterligare kunskaper behövs för att belysa en uppkommen situation i arbetet, bestämmer 

gruppen tillsammans med handledaren om vem som ska tillföra den kunskapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta 
Eva Rundlöf 0704-62 49 30 eller eva.rundlof@sensus.se 

 


