
Att det blir roligare på jobbet är bara en bonus. 

whyguy

FÄRGSTARKA
FÖRELÄSNINGAR

”En tempostark expedition i våra olika 
beteendestilar med direkt användbara instrument 
för bättre kommunikation, effektivare samarbete 
och ökad motivation.”

- S Å  F Ö R S TÅ R  D U   
- DE  SOM INTE  GÅR  

AT T  F Ö R S TÅ !  

- C i t a t  d e l t a g a r e ,  f ö r e l ä s n i n g  2 016



Att ha roligt är ju viktigt. Annars blir det tråkigt  
och det är inte kul. 

Men alla går inte igång på samma saker. Du som någon gång haft med 
människor att göra har säkert märkt att alla inte är som du. Att vi är olika.  
Dessbättre är vi förutsägbart olika. 

En garanterad energikick för personaldagen 
och snackis vid middagen! 

”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”

  
"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!"

Tobias Norrfors,  
produktägare, Visma Consulting 

"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”

Catarina Lidman, Kontorschef  
Swedbank

stefan@whyguy.se	 besök: nygatan 52b, 931 30 skellefteå 
070 51 81 444       post: basvägen 36, 931 46 skellefteåwww.whyguy.se

Dessa inspirerande föreläsningar avslöjar våra olika 
beteendestilars främsta triggers, värsta fasor och vad det är  
som driver dem att göra som de gör. Och naturligtvis vad  
du kan tänka på när du vill övertala dem att göra rätt  
- allt i fyrfärg och god blandning av Aha! och Haha!

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  
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Ulrica Brandt, enhetschef  
Skellefteå Kommun


