
Samspelsregler för ökad tillit

Skickligare samspel
En halvdags interaktiv workshop, för politiker och tjänstemän tillsammans

Skickligare samspel mellan politiker och tjänstemän medför:

● lättare att rekrytera och behålla både politiker och tjänstemän ●
● nöjdare medborgare ● ökad tillit ●

Under workshopen skapas ”samspelsregler” av och för deltagarna. Många uppskattar att man
kan börja med en halvdag och att det sedan finns möjlighet att bygga vidare på framstegen med
ytterligare två halvdagar om man vill. Deltagarna får dessutom praktisk kunskap i att hantera
mellanmänskliga relationer som är nyckeln till framgång i livets alla roller och skeenden. Väljer man
att gå vidare med fler halvdagar följer vi också upp överenskommelserna som satts i den första
workshopen.

SKL anser att det krävs nya verktyg för att stärka tilliten
“Det behövs ny kunskap och nya verktyg för att förbättra samarbetet och för att 
förtydliga uppdragen mellan politiker och tjänstemän. Området har aktualiserats 
utifrån den nya Kommunlagen som trätt i kraft 2018. “

”Skapandet av en professionell samspelsrelation…”
är en rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
Den handlar om ledande aktörers professionella samspelsrelation och i vilken 
mån den är ett stöd i ambitionen att realisera politik genom de samlade resurser 
och förmågor de har till sitt förfogande.

SKL är tydliga med att förändring behövs 
“Förutom verkställande så krävs också moment av reflektion och utvärdering för samspelets utveckling. Det är viktigt att 
parterna löpande diskuterar sitt samspel och arbetsformer. Det centrala är att parterna lyckas ”skickliggöra varandra” på 
ett rimligt sätt utifrån givna förutsättningar. Samspelet är en process som utvecklas över tid.”

SKL om skickligare samspel mellan politiker och tjänstemän



I processen får ni

• Grundförutsättningar för att må bra och skapa glädje i vardagen
• Lära er vad som bygger tillit – och ta steg för ökad tillit
• Klargörande av uppdrag, roller och förutsättningar – samt VAD/NÄR och HUR/VEM
• Arbeta lösningsfokuserat och hälsofrämjande
• Lära er mer om konflikthantering
• Förstå skillnader mellan övertygande och övertalande kommunikation
• Hjälp att förstå vilka känslor och behov som styr oss, dvs mig och dig
• Möjlighet till att bättre se dig själv - både som individ och gruppmedlem
• Träning i konstruktiv feedback
• Identifiera och bättre ta vara på personliga drivkrafter

Hur vi utvecklar samspelet mellan politiker och tjänstemän

Upplägg

• Vi utgår från en nulägesenkät som ges 
innan, som identifierar just era utmaningar.

• Vi varvar föreläsning, teori och 
samtalsövningar som stärker samspelet.

• Möjlighet till uppföljnjng med totalt tre 
halvdagar under ca ett halvår.

Samspelsregler – skapas av och för deltagarna

Mellan gångerna (Vid uppföljning)

• Förankring på hemmaplan
• Observationsuppgifter
• Digitala coachen Fredde hjälper var 

och en att gå från ord till handling

Grundstenar

• Hur man identifierar och nyttjar potentialen hos var och en
• Hur man förstärker framsteg
• Hur man skickliggör varandra 
• Vi gräver där vi står och utgår från organisations behov
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Vattna blommorna, inte ogräset!

Kursledning

Jan Marklund
Hjälper ledare att bygga starka arbetslag & framgångsrika organisationer, genom
lösningsfokuserad coachning & utbildning. I över 15 år har Jan hjälpt chefer och ledningsgrupper i
över 25 kommuner runt om i Sverige att identifiera och nyttja sin potential genom ändrat
förhållningssätt, konstruktiv reflektion och en rad praktiska verktyg för stora och små
utmaningar i vardagen som chef. Han har skrivit ledarskapsboken Från tomgång till framgång och
är grundare av ledarutvecklingsprogrammet GongGång.

Gert Johansson
Socionom, hälsovetare och krönikör är föreläsaren och utbildaren från Alingsås som har
förmågan att inspirera och sätta igång processer som fortsätter att leva långt efter mötet med
honom. Med stor humor, på ett begripligt sätt, varvas anekdoter med exempel på hur man kan
växa och utvecklas. Gert har många års erfarenhet av att utbilda och föreläsa för politiker,
tjänstemän och arbetare, vårdpersonal, skolpersonal, pensionärer, studenter och föräldrar. Gert
har också varit chef i tre olika verksamheter (kommun, landsting och privat).

Jan Marklund och Gert Johansson

Kontakta oss idag
Jan:  0733-359191
Gert: 0730-278910

E-post: info@gonggang.se
Web: www.gonggang.se | https://gertjohansson.wordpress.com


