
Hur mycket kostar missförstånd i tid och pengar hos er ?

Blir du alltid lyssnad färdigt på när du framför dina idéer ?

Är förändringar som sker hos er alltid tydligt framförda ?

Vi håller på att förlora vårt medvetna lyssnande.
Vad kan det bero på och vilka oönskade effekter kan det få ?



Hur känner du när dina kollegor ger dig beröm för din muntliga 
genomgång ?

Att bli lyssnad på utan att bli avbruten, få ett råd eller bli 
tillrättavisad stärker självkänslan och självförtroendet.

När vi alltid utgår från att det personer skall säga är intressant  
finner vi ofta något intressant.



Vi behöver fokusera mer på att uppnå samförstånd och tillit i våra samtal.



ATTITYD LYSSNA FRAMFÖRA

Fokus  på att uppnå mer samförstånd och tillit i personliga möten

Dina TRE steg för goda samtal



Vad behöver du välja att se och uppleva för att uppnå bra samtal ?

Rätt attityd på riktigt utifrån medvetna proaktiva val.

ATTITYD



Först förstå med tillit och sedan bli
förstådd eller enbart empatiskt lyssnande.

Olika lyssnarpersonligheter.

LYSSNA



Passion – Rätt engagemang.

Läs av mottagaren vid framförande.

FRAMFÖRA



Peter Höckert förmedlar med sina vardagliga exempel 
och övningar hur människor märkbart kan nå fler 
samförstånd och ökad tillit. 

Först uppnå samförstånd och tillit är grunden till att 
sedan nå överenskommelser.

Peter har genomfört uppdrag för många olika branscher
och arbetsroller i Sverige och Finland för nationella och 
internationella företag i 25 år

Hur – till vad ?

Peter är certifierad ledar-/affärscoach med lång 
rådgivande säljbakgrund. 



Dina TRE steg för goda samtal tillför mervärden i:

-kommunikation i ledarskapet.

-förhandlingar.

-säljande situationer.

-samtalen på jobbet och med kunder.

För vilka situationer ? 



Några mervärden som budskapen tillför

• Tydliga exempel och förslag för att öka samförstånd                                                                          
och överenskommelser i samtal

• Verktyg som bidrar till minskad stress.

• Ökad självkänsla och självförtroende.

• Förståelse, respekt och ökad medvetenhet om

vad andra menar samt hur du själv för fram 

ditt budskap. 

• Ödmjukhet och empati.

• Arbetsglädje på jobbet och ökad ”vi” känsla.

• Undvika fallgropar i kommunikationen som  

skapar onödiga kostnader och tidsspill.

• Fånga intresse och skapa nyfikenhet i samtal.



Kurs / Föreläsning 
Dina TRE steg för goda samtal

För information och bokning kontakta
Peter Höckert, mobil +46 (0) 708 729 927
peter@penica.se

mailto:peter@penica.se
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