
Förtroendefull Samarbete. 

Utbildningen syfte: 

• Utveckla din förmåga att i samarbete med andra lösa intressemotsättningar och 
problem. Till exempel i säljsituationer, vid inköp eller i en helpdesk. 

• Hur kan jag hantera en kund eller klient som är irriterad och upprörd 
• Utveckla förmågan att bygga tillitsfulla relationer 
• Reflektera och lära kring dynamiken i mellanmänskliga relationer 
• Få ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituatione 

Målgrupp 
Förtroendefullt samarbete är ett utvecklingsprogram för alla som har en roll där olika 
intressen kan skapa motsättningar.  

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs. 

• Kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende  

• Insikt om dynamiken och vad som händer i mellan- mänskliga relationer, speciellt i 

konfliktsituationer  

• Ökad förmåga att förebygga konflikter  

• Ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer  

• Träning i att föra goda samtal 

• Träning i att förhandla vid olika intressekonflikter 

• Träning i konflikthantering 

• Tillgång till en metod att använda direkt  

Innehåll  

Samarbete kräver samarbetsförmåga. En framgångsfaktor på lång sikt är därför förmågan att 

bygga långsiktiga relationer. Detta går att lära sig!  

Förtroendefullt samarbete är ett utvecklingsprogram för alla som har en roll där olika 

intressen kan skapa motsättningar.  

Kursen omfattar tre dagar. Det ger varje deltagare möjlighet att utforska, träna på och 

hantera de fem grundläggande färdigheterna genom praktikfall, simuleringar, miniföreläs- 
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ningar, självskattningsinstrument, förberedelser individuellt och i grupp, diskussioner i mindre 

grupper och i storgrupp m.m.  

Programmet är uppbyggt med fem moduler, vilket gör det möjligt att arbeta flexibelt med 

delar av materialet i t.ex. ledarskapsträning eller grupputveckling.  

 

Efter avslutad utbildning  

Efter avslutad utbildning får samtliga godkända deltagare intyg. 

Antal deltagare 

Max antal deltagare: 14 st  

 

Omfattning 

Tre dagar. 

Kallelse till deltagarna 

Kallelse skickas till deltagare ca 15-20 dagar innan utbildningens start. 

Utbildningsleverantör 

CoreCode International 

Kontaktuppgifter handledare:  

Namn: Michael Szendof Carlsson 

E-post:michael.carlsson@corecode.se 

Telefon: 070-5933832 

 

”Projektets mål är att bistå med verktyg och kompetensutveckling 

Om-För-I digitalisering för att stärka konkurrenskraften hos 

deltagande verksamheter och dess anställda genom Effektiva och 

Flexibla lärformer” 
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