
  

INSPIRATION KOMMUNIKATION  
– FÖRELÄSNINGAR – SEMINARIER – WORKSHOP 

 

 
 

 

Att vara närvarande i samtalet 
– det du säger och det du gör… 

 
I olika sammanhang, små som stora, behöver vi samtala med andra människor. 

Få andra att förstå hur vi tänker, vad som händer och varför. Det handlar såväl  

om orden vi säger som om vårt kroppsspråk.   

Hur hänger det ihop och hänger det ihop? 

 

Kroppsspråk – inget hokus pokus 

 Kroppsspråk och psykologi 

 Kroppsspråk och biologi 

Varning för retoriken! 

 Några retoriska grunder 

 Samtal i det moderna arbetslivet 

 

Ett seminarium som vill inspirera till nya tankar kring kommunikation och dialog. 

Det handlar om att vila tryggt i sitt budskap och samtidigt vara beredd att ifrågasätta det. 

Det handlar mer om att nå fram i samtalet än att nå fram med budskapet. 

 

Ett mycket interaktivt seminarium alternativt utbildningsdag med en mix av teori, reflektion-

er, diskussioner och övningar i ”skarpt läge”. 

 



  

Menar vi hur vi säger?   
– ordets makt, dialog och samverkan  

 

”Ord är organisationens murbruk. Vilket murbruk vill vi ha?”  

 

Dialogen står i centrum när vi ska gå mot ett hälsosammare arbetsliv, men hur skapar vi en 

dialog värd namnet?  

 

I teaterns dialog, liksom i det verkliga livet, finns det undertexter i vår kommunikation. Vi 

säger en sak men menar något annat. Skulle inte allt bli mycket enklare om vi menade det vi 

sa, och sa det vi menade? 

 

Dialogen är allas ansvar, den bygger på jämbördighet och att vi spelar med öppna kort. Den 

kräver medvetenhet och träning. 

 Vad är målet med dialog? 

 Vilka är dialogens spelregler? 

 Hur håller vi oss till dialogens spelregler? 

 Dialogen som arbetssätt i teater 

 Rollspelsträning med case/verklighetsanknutna situationer för en fungerande dialog: 

             

o Med arbetsgivaren  

o Med kollegor  

o Kunder – brukare - medlemmar  

 

Det handlar om att vara tydlig med känslor och behov. 

Det handlar om att lyssna, och förstå andras behov. 

Det handlar om att se på sig själv så som andra ser på en själv. 

 

Ett mycket interaktivt seminarium/utbildningsdag med en mix av teori, reflektioner, diskuss-

ioner och övningar i ”skarpt läge”. 

 

 

Tala så att andra vill lyssna  
 – en föreläsning om modern retorik     

 

Varför tycks vissa talare alltid fängsla sina åhörare och få människor med sig? Är det så att 

vissa är födda till talare eller kan man öva sig i talets konst? 

 Tre medel för att övertyga 

 Kroppsspråket 

 Den retoriska modellen 

 Att intressera, engagera och involvera  

 

Med utgångspunkt i den klassiska retoriken får deltagarna konkreta exempel på hur de kan 

kommunicera mer framgångsrikt. En underhållande föreläsning på 1 timma 30 minuter – 2 

timmar om modern retorik varvat med ett och annat magiskt inslag. 



  

Lös problem utan att prata om dem! 
– genom ett lösningsfokuserat förhållningssätt 

 

Är det i vissa lägen är möjligt att lösa problem utan att ens prata om dem? 

Självklart, det är inte bara möjligt, det är ett framgångsrikt sätt att arbeta för organisationer 

och företag världen över. Givetvis måste vi respektera och inte på något sätt blunda för att det 

finns problem och brister och att vi måste ta tag i dem... 

 

Ett lösningsfokuserat förhållningssätt 

Vi är knappt medvetna om det, men när vi hanterar bekymmer och problem som dyker upp i 

vardagen är vi ofta snabba med en problemanalys:  

 

 Varför fungerar det inte? 

 Vad hindrar oss? 

 Varför kommer vi alltid försent med rapporterna? 

 Varför gnäller vi och är så missnöjd? 

 

Frågan är om det hjälper att i alla lägen försöka förstå orsaken till problemet för att komma på 

lösningen? Är orsakssambandet självklart? 

 

Från feedback till feedforward 

 

 Träna på att 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, med exempel från vardagen, teori från forskning och 

inspirerande övningar lär du dig hur du tar dig an problem och bekymmer på ett effektivt, 

enkelt och kanske annorlunda sätt. Ett lösningsfokuserat förhållningssätt!  

 

Ett interaktivt seminarium som är en riktig Energiboost! 

 

Kan genomföras på en timme upp till en halvdag - utifrån önskemål. En timme blir en energi-

givande föreläsning och en halvdag blir mer interaktiv och fördjupande. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sätt dig gärna - men inte på mig… 
– att bemöta härskartekniker 

 
Härskartekniker handlar om makt och jämställdhet – samt är en grogrund till konflikter 

Genom att förminska, kränka, dubbelstraffa, osynliggöra och exkludera människor. 

 

Främjartekniker använder vi för att krympa utrymmet för härskarteknikerna. Främjartekniker 

vilar på en grundsyn som handlar om etik, bildning och kännedom om hur vi hela tiden  

anpassar våra olika jag till nya  situationer.  

 

Främjartekniker skapar tillit, trygghet, livsglädje och kreativitet genom: 

 Att synliggöra och informera 

 Att respektera och dubbelbelöna 

 Att bekräfta sig själv och andra 

 Att kommunicera vuxen till vuxen 

 
Genom korta gestaltande scener åskådliggör vi, reflekterar över och identifierar olika härskar- 

Tekniker – samt hur vi kan förhålla oss till och bemöta dessa på ett förebyggande, problem-

lösande och hälsosamt sätt. 

Med en stor portion humor åskådliggör, identifierar och hanterar vi olika situationer utifrån 

deltagarnas vardag.  

Kan genomföras som en workshop eller en heldagsutbildning. Upplägget ger en exklusivitet i 

samspelet mellan teori och gestaltande scener, från deltagarnas vardag, samt i interaktivitet 

med deltagarna. Upplägget genomförs med två kursledare.  

 

Kan genomföras med en kursledare men blir då ett interaktivt seminarium.  

 

 

 

Kroppsspråket - sanningar och lögner om hur vi talar utan ord 

 
Det sägs att kroppsspråket är 70 % av vår kommunikation – men stämmer det?  

 

 Låter våra ord mer övertygande om vi blir medvetna om vårt kroppsspråk?  

 Finns det ett universellt kroppsspråk bortom de kulturella skillnaderna?  

 Den vanligaste frågan av alla: går det att se om någon ljuger? 

 

Ett lustfyllt seminarium som tar udden av fördomarna om kroppsspråket - samtidigt som vi får 

lära oss hur vi påverkar och påverkas av det.  

 

Ett interaktivt seminarium som är en mix av teori och praktik. 

 



  

Kan du skriva vad som helst på sociala medier? 
– sociala medier, yttrandefrihet och lojalitet 

 

Genom användningen av sociala medier kan numer våra reflektioner, kommentarer och de-

lade händelser få en långt större spridning än tidigare! Detta skapar fantastiska möjligheter – 

men kan även ge upphov till utmaningar på en arbetsplats! 

 

 Kan du skriva vad som helst på social medier – vad gäller för anställningar inom er 

verksamhet? 

 

Lojalitetsplikt är en av de grundläggandende delarna av ett anställningsavtal.  

 Hur förhåller sig lojalitetsplikten till vår grundlagsskyddade yttrandefrihet?  

 

Under de senaste två åren har det tillkommit två nya lagar som reglerar ovanstående områden; 

 ”Visselblåsarlagen” 

 Lagen om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.  

 

En halvdagsutbildning om lojalitetsplikt och sociala medier. Vi tydliggör var gränserna går 

mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikt inom anställningar och på vilket sätt man kan arbeta 

förebyggande med dessa frågeställningar.  

 

 

 

Konflikthanteringens ABC   
 

Konflikttriangeln. Alla konflikter har flera sidor, men de flesta konflikter är likartade och har 

åtminstone tre sidor: 

 Attityder 

 Beteende  

 Conflict/sakfråga.  

 

Denna idé kommer ursprungligen från freds- och konflikt forskarna Mats Friberg och Johan 

Galtung. Men har i svenskt arbetsliv presenterats av Thomas Jordan, som forskar om arbets-

platskonflikter vid sociologiska institutionen Göteborgs universitet.  
 

Modellen, som visas som en triangel, handlar om att närma sig konflikter genom att betrakta 

och analysera de tre delarna - för att på så sätt hjälpa de inblandade att få samma bild av kon-

flikten. Först när vi är eniga om vad konflikten handlar om, kan vi tillsammans lösa den. 

 

 Vi går igenom ABC modellen 

 Vi löser ett case genom att använda modellen 

 Vi undersöker modellen för att se hur vi kan använda den praktiskt på vår arbetsplats 

Ett mycket interaktivt seminarium… 

 Kan genomföras på en halvdag för chefer, förtroendevalda och/eller medarbetare 



  

Interkulturell kommunikation 
– för goda mångkulturella möten 

 

I det mångkulturella samhället är kunskap om hur vi kan möta och bemöta varandra på ett 

medmänskligt och professionellt sätt nyckeln till ett bra samarbete. Det handlar om att visa 

ömsesidig respekt och förståelse för varandras likheter och olikheter samt att våga se styrkan 

och möjligheterna i olikheterna. Med ett öppet sinne vågar vi vara mer nyfikna. 

 

 Hur ser vi på oss själva och andra? 

 Vilka roller, relationer, maktförhållanden, normer, värderingar och attityder finns? 

 Vilka möjligheter och utmaningar har vi? 

 

För att skapa goda möten och en god kommunikation över kultur- och religionsgränserna  

behövs en ökad insikt om betydelsen av den egna rollen i mötet med människor - samt  

kunskap om hur vi kan skapa goda förutsättningar för samförstånd och samarbete.  

 

Seminariet på 2-4 timmar är en blandning av teoretisk kunskap, kursledarens egna erfarenhet-

er från olika kulturmöten samt diskussioner, reflektioner och praktiska övningar.  

 

Seminariet kan även genomföras på engelska.  

 

 

Somnar andra när du talar?  
– om klassisk retorik och modern kommunikation 

 

Varför är vissa bättre än andra på att tala så man förstår? Kan alla bli bättre och i så fall - hur? 

 

En föreläsning om konsten att kommunicera, påverka och överföra information - med den 

klassiska retoriken som utgångspunkt. 

 

Vad talar vi om? 

 Den gemensamma plattformen 

 

Varför är en del mer övertygande än andra? 

 Den retoriska modellen 

 

Kan vi se om någon ljuger? 

 Kroppsspråket in på bara skinnet 

 

Genom att bli medvetna om hur vi påverkar varandra när vi kommunicerar kan vi bli bättre på 

att informera patienter/kunder/kollegor på ett säkert sätt - och kanske övertyga chefen om 

varför vi ska ha högre lön? 

 

 



  

Förhandlings- och argumentationsteknik à la 2018 
– hur vi når resultat med hjälp av dialog 

 

  

Hur kan vi skapa en för alla positiv dialog där förhandling och argumentation sker med  

respekt och utifrån en samverkanstanke? 

 

Retorik, etik och dialog som stöd för att bemöta nedsättande knep och härskartekniker, det är 

ett användbart verktyg för ett jämställt samtal. För en nöjd-nöjd situation. 

 

Det nya arbetslivets vision 

 AFS:en och samverkan 

Vad är dialog? 

 Bildningsbegreppet 

Lyssna in dina känslor och behov – och förstå andras 

 Giraffspråkets behovsdefinition 

 Grundaffekter 

 Nöjd-nöjd-situationen 

Retoriken i dialogens tjänst 

 Logos - Tala klarspråk  

 Patos - Avslöja eufemismerna  

 Etos – Rasera hierarkierna  

 

Case med rollspel  

 Hantera den dialogbaserade argumentationsteknikens utmaningar 

 Vem bär ansvaret för dialogen? 

 

En interaktiv utbildningsdag där teori blandas med diskussioner och reflektioner samt rollspel 

i skarpt läge dvs. med klart definierade roller och verkliga situationer – med återkoppling från 

grupp och kursledare. Situationer förberedda i samråd med kund och för tänkt målgrupp.  

 
Utbildningen kan genomföras på en dag alternativt två halvdagar, med hemuppgift emellan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

När människor möts… vad händer?  
– om bemötande i arbetslivet 

 
De flesta människor tänker mycket på relationer. Eftersom många möten med andra männi-

skor är oförutsägbara, så är det inte konstigt att våra tankar kretsar kring detta. 

 Vad ska omgivningen tycka om oss?  

 Hur kommer min omgivning att reagera och agera?  

 

För de flesta människor är det viktigt att få tillhöra gruppen, flocken, precis som det varit hi-

storiskt. Det här för också med sig en rädsla för konflikter hos många människor. Vi undviker 

hellre konflikter och konflikthantering, än att riskera att bli utstött ur gruppen. 

 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” understryks vik-

ten av ett systematiskt arbete kring bemötande och uppträdande på arbetsplatsen. 

 

Bemötande i arbetslivet 

Bemötandet och förmågan att hantera konflikter har stor betydelse i arbetslivet. Hur vi samar-

betar påverkar både människors hälsa och verksamhetens resultat. Ett bra bemötande kan lyfta 

oss, även i en svår situation. Ett dåligt bemötande trycker oss tillbaka, får oss att tappa orken.  

 Om hjärnan och bemötandet 

 Om olika personlighetstyper 

 Om att säga ”jag” eller ”vi” 

 Om den ordlösa kommunikationen 

 Om olika sätt att se på konflikter 

 Om de verktyg vi har till hjälp 

 

Ett interaktivt seminarium på 2-4 timmar där vi blandar teori med samtal och reflektioner.  

 

 

Benämnandets kraft – tänka kring och tala om    
– känslor och förhållningssätt      

    

Hur har de förändringar som vi går igenom påverkat stämningen, engagemanget och samar-

betet i vår organisation dvs. vår vardag och vår arbetsmiljö. Hur vi väljer att tänka och prata 

om en kommande förändringsprocess/situation vi är inne i, påverkar oss själva och andra.   

 

Benämnandes kraft – tänka kring och tala om 

 Människan i förändringen - känslor och försvarsmekanismer  

 Förändring som skaver och utvecklar -  att se mönster 

 Att välja förhållningssätt - att bli varandras arbetsmiljö 

 

En workshop med teoretiska inslag som ger deltagarna verktyg för att öppna upp för nya  

tankar och förhållningssätt som hjälper dem framåt inför framtiden. 



  

Konsten att hantera besvärliga människor 
– att våga vara närvarande 

 

Dagligen möter vi människor, en del människor är eller uppfattar vi som besvärlig, andra inte.  

En del möten och samtal är planerade, andra inte. En del möten och samtal är med ”kända” 

personer, andra med okända.  

 

En del möten och samtal är roliga, andra är svåra. Även om vi tror att vi vet hur ett möte eller 

samtal ska bli, så kan vi aldrig veta det till 100 procent.  

 

Det finns saker vi kan tänka på och göra för att mötet eller samtalet ska bli så bra som möjligt.  

Våga vara närvarande – för att våga vara närvarande måste vi veta var vi har oss själva. 

 

Våga vara närvarande: 

 

 Vad är det att vara professionell? 

 Mina egna tankemönster och hur det påverkar mötet/samtalet 

 Besvärliga människor, svåra möten och samtal - vad är det egentligen? 

 Om att kunna se sig själv i ögonen och att våga vara närvarande 

 Om hur oro och rädsla kan påverka ett samtal 

 

Kan vårt sätt att kommunicera påverka utgången av samtalet? 

 

 Presentation av olika kommunikationsstilar 

 Grundstenar för ett lyckat samtal – genom att vara professionell 

 Hur bemöter vi känslor som ilska, sorg, uppgivenhet eller frustration? 

 Om att sätta gränser och om att säga nej? 

 Piltavlan – ett sätt att planera och genomföra 

 

Deltagarna får insikt i de förändringsprocesser en människa färdas genom samt olika kommu-

nikationsstilar, konflikt- och påverkansstilar - översatt till deltagarnas vardag och yrkesroll. 

 

En interaktiv utbildningsdag där teori blandas med reflektion, samtal och övningar.    

Kan även genomföras som ett seminarium, då med fokus på några delar av upplägget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Kommunicera för att inspirera 
– förstå, förenkla och förtydliga  

 

 Det handlar om att skapa kontakt, delaktighet och engagemang genom en god pedagogisk 

kommunikation. Det handlar om att få ett ”torrt” juridiskt eller svårt ämne att kännas enkelt 

och lätt att förstå. Det handlar om att på ett inspirerande och personligt sätt genomföra olika 

utbildningar eller informationsmöten 

  

Pedagogisk grund 

 Vilken sorts kunskap ska förmedlas? 

 Pedagogik och förhållningssätt 

 Förstärkande moment  

Förenkla komplicerade ämnen och frågor 

 Förklara och förstå på rätt nivå 

 Teori och verkliga situationer 

Levandegöra och förtydliga – exempel från vardagen 

 Personliga berättelsen som metodik 

 Variera och levandegöra 

  

Grupparbete med praktisk tillämpning 

Här arbetar vi utifrån deltagarnas verkliga situation och behov – för att levandegöra och  

exemplifiera innebörden av textens begrepp  

  

En utbildningsdag med en mix av teori, förstärkande moment och interaktivitet, värderings-

övningar samt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. 

 

 

Berikar konflikter? 
– olikheter provocerar, berikar och utvecklar 

 

Ju mer man tänker på det, desto mer kommer man att förstå, att konflikter och samarbete inte 

är skilda ting, utan faser av en process som alltid involverar något av båda” (CH Cooler 1918)  

 

Transaktionsanalys – för en god kommunikation 

 Använder du ditt vuxen-, barn- eller föräldrajag när du kommunicerar?  

Den provocerande olikheten berikar?  

 Redan som barn är vi medvetna om olikheter  

 Ett lagom tjockt skinn – ”psykisk mognad” 

 Kan vi alltid visa hänsyn för olikheter på arbetsplatsen? 

 Kultur och normer på arbetsplatsen  

 Individen kontra flocken 

 

Ett interaktivt seminarium där vi mixar föreläsning, med samtal, övningar och reflektioner. 

Kan även genomföras som en heldagsutbildning med gestaltande verklighetsbaserade scener 

där deltagarna känner igen sig - då med två kursledare  



  

Kommunicera rakt, ärligt och direkt 
– utifrån känslor och värderingar 

 
Våra värderingar, som grundläggs tidigt i livet, styr oss. Ibland leder de oss framåt, ibland 

hindrar de oss. Kan vi identifiera våra värderingar så kan vi lättare skilja på egna och andras 

önskningar samt har lättare att förstå inre konflikter som vi då och då drabbas av.  

 

Omedvetna värderingar kan leda till konflikter såväl inom oss själva som emellan varandra.  

Det verktyg vi har för att ta reda på våra värderingar, medvetna som omedvetna, är vårt in-

byggda signalsystem i form av våra affekter – våra känslor.  

 

Vi  har ett antal gemensamma basaffekter/grundläggande känsloreaktioner - dessa fungerar på 

två sätt; som informationssystem till oss själva samt kommunikationssystem gentemot andra. 

 

Värderingar – affekter - kommunikation 

 Basaffekterna; information och kommunikation 

 Värderingar – attityder – beteenden – affekter 

 Förvirring/konflikt vid omedvetna värderingar 

 Medvetenhet och uppriktighet krävs för lyckad kommunikation 

 

Kan vi lära oss använda våra affekter för att klargöra våra värderingar så kommer vår  

kommunikation med all säkerhet bli mer rak, direkt och ärlig. Då kan vi också använda vår 

kommunikation för att påverka människor utan att kränka deras integritet. 

 

Seminariet på 2-3 timmar är en mix av teori, diskussion, reflektion och interaktiva övningar. 

 

 

Att våga tystnad  
– medveten kommunikation för det goda samtalet 

 

Egen balans gör att vi står stadigare även i mötet med andra. I samverkans samtal blir det än 

viktigare att ha koll på sin egen roll, syfte och förhållningssätt. Genom att varsamt träna vår 

uppmärksamhet på såväl inre som yttre impulser kan vi lättare välja förhållningssätt och agera 

istället för att reagera. Detta ger möjlighet och utrymme för det goda samtalet.   

 

 Mindfulness – en träning i att styra sin uppmärksamhet 

 Vad händer när vi lyssnar och hur påverkar det vår respons? 

 Viktiga attityder som främjar lyssnandet och det goda samtalet 

 Omtanke – om sig själv och andra 

 Att våga tystnad och att tala om det som är 

 Lite om hjärnan… hur fungerar Mindfulness, och varför 

 

En upplevelsebaserad workshop med fokus att utforska snarare än prata om vad som händer i 

samtalet med andra. Syftet är att skapa medvetenhet samt ge enkla verktyg/tips för att träna 

vidare på egen hand. En workshop som ökar den egna balansen och kvaliteten på samtalen.  



  

Rätt störningsfrekvens – antennerna ute? 
– observation, störning och förebyggande konfliktarbete 

 

 

Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö syftar till att genom ett förebyggande  

arbete främja en god arbetsmiljö. Chefer och arbetsledande personal har ett särskilt ansvar när 

det gäller att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling. Där exempel-

vis konsekvensen av konflikter kan utökas till att bli en kränkande särbehandling. 

 

Arbetsgivaren har ansvar för att chefer/arbetsledande personal har dessa kunskaper samt  

förutsättningar att omsätta kunskaperna i praktiken.    

 

Observera, hantera och förebygga 

Att förebygga konflikter handlar om att observera störningar på ett tidigt stadium. Störningar 

kan exempelvis uppträda vid förändringsarbete och i samband med kränkande särbehandling 

– men även i det vardagliga arbetet. 

 

Det handlar om att ”höra störningen och förstå missförståndet” 

 Olika språk 

 Undertexter 

 Kroppsspråk 

 Offermentalitet 

 Ord och kropp i samklang? 

 

 Att observera störningar är både ett chefs- och medarbetaransvar. Hur kan du som chef/ledare 

både ha antennerna ute och arbeta för att medarbetarna ska ha rätt störningsfrekvens dvs. ta ett 

medarbetaransvar?  

 

  

Ett interaktivt upplägg där vi mixar teori med gestaltande verklighetsbaserade situationer, 

reflektioner, samtal och analyser. 

 

Kan genomföras som en halv- eller heldagsutbildning. Mer tid ger fler gestaltande scener och 

situationer att reflektera kring samt analysera – därmed även ett gedignare lärande.  

 

Utbildningen genomförs med två kursledare - en arbetsmiljökonsult/beteendevetare och en 

retoriker/skådespelare. 

 
 
 
 
 
 
 



  

Kroppsspråk – omedveten kommunikation 
– den talande kroppen 

 

Våra kroppar och röster utstrålar känslor som självsäkerhet, osäkerhet, trygghet, otrygghet 

och uppmärksamhet – känslor som har en stark påverkan på harmonin i mötet med andra 

människor och i arbetslivet. Vad vi utstrålar kan sätta stämningen för en hel arbetsplats.  

Det är inte vad vi säger – utan hur vi säger det som avgör om budskapet når fram.  

 

Kroppen är som ett skafferi av lagrade livsupplevelser, kroppsminnen, som påverkar hur vi 

omedvetet reagerar och agerar i mötet med andra människor.  

 Livsupplevelser – livskvalitet 

 Fysisk kommunikation och samförstånd 

 Kropp och röst 

 Bemöta – bekräfta – påverkas 

 Kroppsuttryck och tips på tekniker för välmående 

 Djupandning, antistress och positiva tankar 

 

Ett lustfyllt, lekfullt och tankeväckande seminarium om den omedvetna kommunikationens 

inverkan i möten med andra människor. Ett interaktivt seminarium med en blandning av teori, 

egen reflektion och praktiska övningar. Övningar där fokus ligger på att ge deltagarna insikt 

om sitt eget beteende samt visa på hur vi enkelt kan förbättra och förenkla vår kommunikat-

ion, genom vårt kroppsspråk.  

 

Seminariet kan genomföras från 2-4 timmar till en heldag. Mer tid ger egen träning. 

 
 
Ditt leende hörs… 
– professionellt telefonbemötande 

 

Jag är själv mitt bästa arbetsredskap. Hur tar jag hand om och utnyttjar mitt arbetsredskap på 

bästa sätt? Hur når jag fram och hur skapar jag en förtrolighet som känns äkta? 

 

Kommunikation – mer än bara ord 

 Din röst, dina ord, dina inre bilder och ditt leende ”hörs” 

 Rösten – ditt hjälpmedel för att nå fram i samtalet 

 Aktivt lyssnande – vad sägs mellan raderna? 

 Hur skapar vi en varm atmosfär i samtalet? 

 Hantera svåra samtal och ”besvärliga” människor 

 Att vara närvarande i mötet och ge rum för det som behöver komma fram  

 

Ett interaktivt seminarium på 3-4 timmar där vi mixar teori med praktiska övningar och i 

skarpt läge. Vi arbetar med utgångspunkt från deltagarnas verkliga situationer i sin vardag. 

 

Maximalt 15 deltagare för att ge möjlighet att träna, ge och få feedback samt träna ytterligare 

en gång. Kan genomföras med 1-2 kursledare, beroende på upplägg. 



  

Från konflikt och ni till samtal och vi 
– en gestaltande workshop 

 

Att möta en haj - konflikter på arbetsplatsen 

 Är konflikthanteringsförmåga en viktig del av kompetensen?  

 Genomgång och gestaltning av konfliktsituationer på arbetsplatsen.  

 Vad är en konflikt?  

 Konfliktupptrappning, konfliktstilar, konfliktlösning.  

 

Vad menar du med ”lilla vän” och hur bemöter du en buffel?  

 Härskartekniker – hur vi hanterar dem på bästa sätt när vi möter dem. 

 Bemöta och förebygga. 

 Medling 

 

Att hoppa hage – våra roller enligt Transaktionsanalys 

 Grundläggande Transaktionsanalys. 

 Våra olika roller som konfliktskapare och konfliktlösare. 

 Barnjaget, föräldrajaget, vuxenjaget. 

 

 

Vi gestaltar olika situationer på en arbetsplats och visar på olika konfliktstilar, konflikt-

upptrappning, härskartekniker samt våra olika jag enligt Transaktionsanalysen.  

 

I interaktion med deltagarna och utifrån deltagarnas tankar förändras sedan situationerna till 

det goda samtalet – ett samtal utan härskatekniker och där vi använder vuxenjaget. 

 

Seminariet erbjuder en exklusivitet i samspelet mellan föreläsning/teori och gestaltande  

scener samt interaktivitet med deltagarna.  

 

Seminariet kan genomföras på 4 timmar till en heldag. Mer tid ger mer fler diskussioner, ge-

staltningar och interaktivitet med deltagarna. Seminariet genomförs med två kursledare.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Positiva presentationer    
– för dig själv och dina åhörare 

 

 

En interaktiv workshop där deltagarna får lära sig att kort, kärnfullt och med självförtroende 

presentera organisationen eller företaget.  

  

Deltagarna får under workshopen utmana sig själva för att utveckla sin egen retoriska för-

måga och sitt eget sätt att uttrycka sig. En workshop där deltagarna individuellt och utifrån  

sitt eget behov tränar på en personlig presentation om vad organisationen/företaget står för.  

En workshop där gruppens samlade erfarenheter har betydelse och tas tillvara. 

 

Det handlar om att hantera sin nervositet, hitta sitt eget personliga uttryckssätt och att  

presentera med självförtroende, grundat på tillit till organisationen/företagets värderingar och 

verksamhetsidé. 

 

Formen är hisspresentation och grunden ligger i de retoriska faktorerna etos, patos och logos. 

 

Genom konkreta tips och råd, bra förberedelser och träning - kan deltagarna få den känsla 

av trygghet som behövs för en positiv presentation – positiv för egen del och för åhörarna. 

 

Hantera kropp, röst, rum och mikrofon 

 Status och tankens kraft 

 Närvaro 

 Förhållningssätt och framtoning 

 Små respektive stora åhörargrupper 

 Hantera nervositet 

   

Målet är att kunna vila i och lita på sitt budskap och formulera det på ett personligt och  

levande sätt. 

 

Under workshopen får deltagarna träna i skarpt läge dvs. göra korta presentationer med åter-

koppling från gruppen och kursledaren. 

 

Kan genomföras som en hel- eller halvdagsworkshop. Antalet deltagare påverkar den tid som 

behövs för att genomföra detta upplägg – då varje deltagare skall genomföra en presentation 

inklusive återkoppling fån grupp sam kursledare.  

 
 
 
 
 
 
 

 



  

Alla är olika utom jag!   
– att förstå och hantera olikheter – kommunicera med färger 

 

 

Ibland flyter arbete på utan ansträngning och ibland blir det stopp. Det känns som att vissa 

personer är lätta att samarbete med – medan det är omöjligt att förstå varför andra agerar som 

de gör. Problem som uppstår i organisationen har till största delen med kommunikation och 

samarbete att göra. Lösningen ligger bland annat i att förstå och hantera de olikheter som 

finns hos sig själv och arbetskollegorna.  

 

DISC Beteendestilsanalys 

 DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors lik-

heter och olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling samt för 

utveckling av team och ledare. 

 Utifrån fyra beteendemönster beskriver DISC våra starka sidor och våra svagheter 

samt våra utmaningar i mötet och i kommunikationen med andra människor.   

 

Under seminariet gör vi en enklare form av DISC-analys, där vi sedan går igenom de fyra 

olika beteendestilarnas styrkor och utmaningar. Alla fyra beteendestilarna behöver olika saker 

för att känna trygghet, engagemang och motivation. 

 

Kommunicera med färger 

Deltagarna får användbara och konkreta verktyg för att hantera och kommunicera med olik-

heter. Det handlar om; 

 Att bättre förstå sig själv och andra 

 Att få bättre kommunikation och samarbete 

 Att få starkare team och ökad effektivitet 

 Att förebygga och att bättre hantera konflikter 

 

När vi förstår hur vi själva fungerar blir det även lättare att förstå andra – vilket hjälper oss att 

växa och utvecklas. Att tala så mottagaren förstår är viktigt för att vi ska nå fram med vårt 

budskap. Om vi kan koden för de olika beteendestilarna så kan vi lättare skapa en positiv 

kommunikation där vi blir hörda av fler och uppnår mer. 

 

Ett interaktivt seminarium på ca 3 timmar där vi mixar teori med övningar, samtal och 

 reflektioner. 

 

 

Det finns även en möjlighet att göra en DISC-analys - som blir ett underlag inför seminariet. 

Deltagarna får då göra en omfattande analys av sin beteende- och kommunikationsstil.  

 

 
 
 
 



  

Retorik för kommunikation  
– vila i din tanke och förmedla den 

 

Seminariet ger retoriska och pedagogiska grundförutsättningar för att lyckas förmedla sina 

idéer och dessutom få åhörarna entusiastiska över dem. Seminariet är en blandning av teori, 

egen reflektion, bikupor samt praktisk tillämpning.   

 Kommunikation – brus och hur det minimeras 

 Vad är retorik? 

 Exempel på talekonst 

 Rollen som talare – koppling retorik och skådespeleri 

 Budskap och bilder 

 Rösten – kroppen - rummet 

 

Seminariet ger en retorisk grundförståelse och är en kombination av föreläsning, bikupor och 

gruppövningar med praktiska träningsuppgifter.  

 

Seminarium kan genomföras på 2-4 timmar. Mer tid ger en interaktivare föreläsning där ut-

rymme finns för att träna individuellt inför gruppen alternativt gruppövningar med praktiska 

träningsuppgifter – upplägget beror på gruppens storlek. 

 

 

 

Retorik för kommunikation  
– praktiken 

 

Vissa talare är fängslande, karismatiska och når fram med sitt budskap… 

Vad gör dem så bra och kan vi lära av dem? 

 

Vi börjar med att titta på ett verkligt tal och arbetar sedan med olika faktorer och grepp för att 

utveckla deltagarnas egna tal/presentationer.  

 Retoriska grepp och tekniker 

 Status och tankens kraft 

 Medvetenhet och kroppens uttryck 

 

Deltagarna får under seminariet utmana sig själva för att utveckla sin egen retoriska förmåga 

och sitt eget sätt att uttrycka sig. Ett interaktivt seminarium där deltagarna individuellt och 

utifrån sitt eget behov tränar på att utveckla sitt sätt att tal/göra presentationer inför en grupp. 

 

Innan seminariet får varje deltagare till hemuppgift att förbereda ett tal eller en presentation 

att arbeta vidare med under seminariet – verklighetsnära och förankrat i sin egen vardag.  

 

Seminarierna fungerar utmärkt som enskilda seminarium alternativt tillsammans som två steg 

 
 
 



  

Hållbara samtal 
– att lyssna på djupet 

 

 

Mindfulness för hållbara samtal innebär träning av sin egen förmåga att lyssna på djupet,  

såväl inåt som utåt. Omsorg om sig själv och andra ger en extra dimension till vårt förhåll-

ningssätt och vår gränssättning. När hjärna, hjärta och mage samverkar får vi bättre kvalitet i 

samtalet samtidigt som det bidrar till en bättre arbetsmiljö och lägre nivå av mental stress hos 

den enskilde individen/medarbetaren. 

 

Oavsett vilken typ av samtal det handlar om kan vi vinna på att använda Mindfulness som ett 

förhållningssätt. När vi lyssnar på djupet kan vi se tankar och känslor för vad de är, utan att de 

förvanskas av våra automatiska reaktioner. 

 

Förhållningssätt för ett hållbart samtal 

 Våra förutfattade meningar har betydelse - vad tar du med dig in? 

 Att ta sitt ansvar för samtalsprocessen 

 Mindfulness – för att skapa en stabil grund  

 Återhämtning 

 

Basen i ett hållbart samtal 

 Att lyssna aktivt  

 Spegla/reflektera 

 Fråga och återkoppla 

 Sammanfatta och stämma av   

 

Tydlighet för ett hållbart samtal 

 Syfte 

 Roller 

 Ramar 

 

Kan genomföras som en halvdags workshop, utbildning på 1-2 dagar eller en djupare utbild-

ningsprocess över flera tillfällen. En kortare workshop ger insikt, reflektion och tid för ett 

antal övningar. En längre utbildning går mer på djupet - förutom diskussioner och reflektioner 

finns då tid för att verkligen träna på det hållbara samtalet. 

 

Kan genomföras i stor eller liten grupp. Färre deltagare ger djupare diskussioner och utrymme 

för fler övningar. Vid upplägg med flera tillfällen får deltagarna även hemuppgifter, som för-

djupar och förankrar kunskaperna.  

 

 

 

 

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


