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” Vårt arbetslag hade stor glädje och bestående nytta av dagen
med Stefan. Vi blev synliga för varandra, fick respekt för våra
olikheter och förståelse för hur vi kan utveckla arbetslagets
potential. För mig som arbetsledare var det en viktig ögonöppnare.
- A n n a - K l a r a G r a n s t r a n d , I n t e g r a t i o n s s t r a t e g , S ke l l e f t e å ko m m u n
Rekommenderas varmt!”

Olikheter blir styrkor - när vi förstår varandra.

whyguy

Sätt färg på teamet. Ni kommer förstå.
Här pratar vi om människors olika beteendestilar i färger. Att bättre känna till våra
olika beteendestilar har du nytta i alla lägen där människors olikheter har betydelse.
Inte minst när du ska leda, sälja eller samarbeta.
Men de kan också ge en förklaring till varför vissa inte riktigt går ihop, varför en del uppgifter
tar mer energi av somliga och hur det kommer sig att några alltid fattar snabba (och ofta
felaktiga) beslut medan andra aldrig kommer fram till beslut alls.
Med ökad insikt för sin egen beteendestil, och större förståelse för andras, kan
man lättare anpassa sig efter hur kollegen vill kommunicera. Då blir
det lättare för dem att förstå din fina idé och större chans att de
också gillar den. Kul va? Det funkar på ens respektive också.
Ett seminarium är ofta en halvdag. Alla gör sin personliga
beteendestilsanalys online i god tid innan och får den i
handen när vi träffas. Teamet får en egen rapport som
visar på likheter och olikheter. Kortare och längre
övningar, diskussioner och reflektioner. Allt i färg.
En kul, lärorik och insiktsfull dag som
garanterat diskuteras på företaget lång
tid framåt. Dessutom lätt att bygga
vidare på - i stort och smått.

Stefan Berg är utbildare, föreläsare och coach på whyguy som
hjälper företag, organisationer och människor att bli sitt bästa jag,
Han är Seniorkonsult för Ensize AB och Certifierad Karriärcoach

"Stefan arbetar med utveckling av modernt ledarskap där övningar och
exempel tydligt illustrerar budskapet. Därmed blir både upplevelsen och
ihågkomsten av, samt kundvärdet på, arbetet högre.
Med färgsprakande illustrationer och övningar tydliggörs beteendemönster som
därmed ger bättre förståelse för ledarskapets behov av individanpassat
förhållningssätt. Stefans okonventionella pedagogik med bild- och formspråk
gör att kursinnehåll tillgodogörs mycket bättre."
Anders Hettinger, marknadschef Pwc

” Stefan har på ett roligt o inspirerande sätt,
med hjälp av färger, lärt oss hantera varandra
och vår kunders beteenden på ett nytt sätt och
med nya ögon” Catarina Lidman, Kontorschef
Swedbank

"Att göra en färganalys i vår arbetsgrupp
har gett oss en större förståelse för
varandras olikheter och hur vi kan bemöta
varandra ännu bättre. Det har även gjort att
vi som arbetsgrupp kommit varandra
närmare”
Ulrica Brandt, enhetschef

"Vi anlitade Stefan Berg som inspirationsföreläsare till vår användarträff. Stefan blandade
skickligt allvar med humor och lämnade ingen oberörd. Hans föreläsning framkallade
massor av diskussioner på kommande fika- och middagsraster, precis som vi hade hoppats på!"
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