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Goda relationer skapar goda sam
arbe ten! Nyckeln är kommunikation 
och din förmåga att använda dig av 
ett flexibelt sätt att kommunicera 
med andra. 

Du kommer få andra att känna sig 
motiverade och vilja samarbeta med 
dig. Du kommer uppleva att du 
lyckas!

Den här utbildningen är för 

dig som

• vill lära dig mer om ditt eget  
beteende, kommunikativa styrkor 
och svagheter.

• vill kunna identifiera andras  
beteenden och kommunicera 
framgångsrikt med alla.

• vill lära dig om DISK-modellen 
och hur du kan använda den i 
vardagen.

• i ditt arbete är beroende av att 
samarbetet med andra fungerar 
för att du ska lyckas.

• vill förstå mekanismen bakom 
stress och hur du kan minska den 
för dig själv och för andra.

• undrar vad det är som är din driv-
kraft och vad som motiverar dig.

 

Du kommer få lära dig

I kursen kommer du få lära dig hur 
du kommunicerar på ett mer flexibelt 
sätt med andra för att uppnå bästa 
resultat och samarbete. Du kommer 
få lära dig om dina egna beteen-
den, vilka kommunikationsstilar du 
använder när du kommunicerar med 
andra, dina styrkor och svagheter och 
hur ditt sätt att kommunikation kan 
uppfattas av andra.

Med hjälp av DISK-modellen kommer 
du lära dig att identifiera andra männ-
iskors beteenden och kommunika-
tionsstilar. Du kommer få lära dig om 
deras styrkor och svagheter och vad 
de behöver för att ert samarbete skall 
fungera på bästa sätt.

Människor med olika kommunika-
tionsstilar beter sig olika i stressade 
situationer. Du kommer lära dig 
hur du kommunicerar med de olika 
stilarna för att minska stressen och 
öka effektiviteten. Du kommer öka 
din självkännedom om bli medveten 
om vad som stressar dig och du vad 
du behöver för att inte bli stressad av 
andra.

Bakom beteenden och kommuni-
kationsstilar ligger det mänskliga 
drivkrafter som driver och motiverar 
oss. Du kommer i kursen få lära dig 
om dina specifika drivkrafter och vad 
du behöver för att känna dig moti-
verad. Du kommer också få lära dig 
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identifiera andras drivkrafter och vad 
du kan ge dem för att de skall känna 
sig motiverade.

Utbildningens syfte och mål

Syfte med utbildningen är att utveck-
la din förmåga att kommunicera med 
en hög flexibilitet  och därigenom öka 
din förmåga att samverka och samar-
beta med andra.

• Du skall vara klar över din egen 
kommunikationsstil, dess styrkor 
och svagheter.

• Du skall kunna identifiera andras 
kommunikationsstilar och hur du 
kommunicerar med dem.

• Du skall kunna använda dig  
av verktyget DISK i mötet med 
andra människor.

• Du har fått kunskap om hur olika 
beteendestilar reagerar vid stress 
hur du gör för att sänka stressen 
hos dig själv och andra.

• Du känner till dina fyra starkaste 
drivkrafter och vad som motive-
rar dig och andra.

 

Hur utbildningen går till

Du kommer inför utbildningen få 
göra en DISK-beteendeanalys som 
analyserar dina beteenden med fokus 
på kommunikation. Analysfrågorna 
är webbaserade och tar ca 30 minuter 
att besvara. Analysen samt en person-
lig återkoppling av din handledare får 
du under utbildningen.

Under utbildningsdagarna kommer 
din kursledare presentera olika teorier 
och modeller för dig som visar på vad 
som händer och hur kommunikation 
mellan människor fungerar. Utifrån 
de modellerna kommer du få reflekte-
ra över dina egna beteenden och öka 
din självinsikt.

Utbildningen kommer omväxlande 
bestå av teoretiska kurspass, praktiska 
övningar, diskussioner i mindre grup-
per, egna reflektioner och iakttagelser 
samt handledarens återkoppling till 
dig som deltagare.

Utbildningen är utformad för att vara 
en praktisk och tillämpningsbar ut-
bildning som du har stor användning 
av direkt, både för dig själv och i de 
situationer där du har med andra att 
göra. Du kommer ha lättare att kunna 
förstå och samarbeta med andra och 
det kommer leda till en ökad effekti-
vitet.

Gruppen kommer vara begränsad till 
åtta till tolv deltagare per handledare 
för att säkerställa att just du får maxi-
malt ut av din utbildning.

Ur utbildningens innehåll

DISK (DISC) beteendeanalys

Kommunikationsbeteenden

Självinsikt om egna beteenden

Verbala och icke verbala beteenden

Reaktiv och Proaktiv kommunikation

Grundläggande kommunikationsteori

Fyra kommunikationsstilar

Färgspråket

Dina styrkor och svagheter

Styrkor och svagheter hos olika stilar

Identifiera olika stilar
Hur olika stilar beter sig vid stress

Sänka stressen hos dig själv och andra

Konfliktlösning
Samtalsmetodik

Lyhördhet

Att lyssna aktivt och medvetet

Öppen och rak kommunikation

Flexibilitet
De sju drivkrafterna

Vad du behöver för att vara  
motiverad

Vad motiverar andra

Att stötta och utveckla andra

Att coacha de olika stilarna

Feedback
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Utbildningen lämpar sig väl för dig 
som är ny som chef. Den kan med 
gott resultat företagsanpassas och 
användas i syfte att utveckla olika 
arbetsgruppers förmåga att samar-
beta. Föreläsning om DISK-modellen 
användas med fördel vid kickoffer, 
ledar- avdelningskonferenser eller 
säljevent.

Du behöver inga förkunskaper för att 
delta i utbildningen.

I kursmaterialet ingår DISK beteende-
analys samt drivkraftsanalys, en 
faktabok om DISK-modellen, ett  
övningshäfte samt ”lathundar” för 
olika beteenden och drivkrafter. 

Läs mer om den här och flera andra 
kurser på www.ekeroutbildning.se

Ekerö Utbildning AB har i över 15 år utvecklat speci-
aliserade program för att möta företag och organisatio-
ners behov av skickliga ledare som tillhandahåller ett 
kommunikativt ledarskap.
Vi erbjuder unika utbildningar för ledare, chefer och 
medarbetare i förmågan att kommunicera kraftfullt 
– att tala och lyssna och påverka. Vi tillhandahåller 
träning och utveckling som ger ett bestående resultat, 
där du som deltagare i dialog med våra utbildare inte 
letar efter de snabba svaren, utan själv får komma till 
insikt om vad som verkligen fungerar för dig.

EKERÖ UTBILDNING AB
www.ekeroutbildning.se

Kursledaren Hillevi Cederberg har över 30 års 
erfarenhet av ledar- och medarbetarutbildningar både i 
Sverige och internationellt.
Hillevi har sedan 1983 utbildat fler än 150 000 deltaga-
re och är utbildare och författare till Ekerö Utbildnings 
effektiva och omtyckta diplomprogram “Kommunika
tivt Ledarskap”.
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