
En hybrid vardag 
innebär att det finns en ökad fysisk, kommunikativ 
och mental distans mellan oss.


Våra träningar stöttar och tränar dig i att bygga 
bättre relationer, öka engagemang och stärka 

samverkanskompetensen,  
att göra saker tillsammans.

Digital 
Samverkan

www.tankatillsammans.se

Tankatillsammans.se

Vi 
startar den 

  

oktober 
Först till kvarn
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Behov av träning 
Digital samverkansträning vänder sig till dig som jobbar med samverkan, 
möten, förändrings- och utvecklingsprocesser, tillsammans med andra.  
Du kanske har gått en samverkansutbildning hos Länka Consulting och vill 

repetera och finslipa metoder och förhållningssätt, så att de passar in i din 

vardag?

Vårt erbjudande 
Du bjuds in till en trygg miljö med andra i liknande situationer. Vi kopplar 

ihop samverkansmetoder, förhållningssätt med praktisk tillämpning genom 

att  du kan“lyfta in” och utforska aktuella utmaningar i din vardag. Du 

kommer att hitta fler perspektiv och andra lösningar som du kan testa direkt. 

Välkommen till lansering av vår NYA träning 
Nu gör vi vår populära träning tillgänglig för öppna grupper. Vi har designat 
en digital samverkansträning för dig som har gått en utbildning i 
samverkansledning, och för dig som vill vidareutveckla din 
samverkansförmåga till ett arbetssätt.

www.tankatillsammans.se

Målsättningen med träningen är att bidra till vidareutveckling av : 

- VAD samverkan är 
- NÄR samverkan bäst används 
- HUR man som grupp praktiskt tillämpar samverkan som ett 

gemensamt arbetssätt. 

http://www.tankatillsammans.se
https://tankatillsammans.se/tanka-tillsammans/


Träna och finslipa teknikerna 
om och om igen, så att de sitter 

när det är dags att leverera
I samverkansprocesser 
kan det vara utmanande 
att förstå varandras 
perspektiv, att nå samsyn, 
att ta tillvara på 
kompetenser och resurser 
eller skapa uthållighet 
och engagemang.  

Vi lägger för lite tid, kanske 
ingen, på att tala om HUR 
samverkan kan bedrivas för 
att skapa mervärde och 
resultat. 

Sällan lägger vi tid på att 
reflektera gemensamt i 
gruppen omkring HUR vi 
ska gå tillväga konkret för 
att få vår samverkan att 
fungera?

Vi på Tänka tillsammans 
har designat en online 
träning i  samverkan för dig 
som redan har gått en 
utbildning i 
samverkansledning, och vill 
vidareutveckla din 
samverkansförmåga till ett 
arbetssätt. 


Genom att delta i 
samverkansträningen 
kommer du att lära dig och 
träna på verktyg/metoder 
kring samverkan, lärande 
och möjligheten att arbeta 
med hela gruppens 
kompetens. 

 
Vi arbetar med 
"träningsformatet" 
inspirerade av 
idrottsvärlden, där 
huvuddelen av tiden läggs 
på träning. Du tränar och 
finslipar tekniken om och 
om igen, så att den är på 
plats när det är dags att 
leverera. I arbetslivet 
lägger vi i princip ingen tid 
på förberedelser och 
finslipning och ändå 
förväntas vi kunna leverera 
på topp?! 


Här får du "provtänka" 
och finslipa, innan det är 
dags att leverera! 

Samverkansträningen 
genomförs online, inleds 
med en heldagsutbildning, 
efterföljt av fem halvdags 
moduler, anpassade till 
gruppen.


Vi kopplar ihop 
samverkansmetoder, 
förhållningssätt med 
praktisk tillämpning genom 
möjligheten att du kan“lyfta 
in” och utforska aktuella 
utmaningar i din vardag. 
Därigenom har du möjlighet 
att hitta fler perspektiv och 
andra lösningar direkt.


Tillsammans utgör de en 
viktig bas för dig som vill 
bygga en möteskultur med 
hög involvering och 
delaktighet, där många 
perspektiv får ta plats och 
där vi kan synliggöra den 
"tysta kunskapen" och låta 
den bli en gemensam 
kompetens.

www.tankatillsammans.se
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Vad säger våra deltagare

MATTIAS 
Samverkansledare

Agneta  
Kompetensutvecklare

Sofia  
Projektledare

Det är lätt att känna sig ensam i tankar och arbete. 
Med Tänka tillsammans bryts den känslan och jag 

får tillgång till inspiration, påfyllning och flera att 
bolla med!

www.tankatillsammans.se

Jag är mycket nöjd med träningens metoder och 
upplägg. Kristian och Anna guidar oss på ett 

professionellt, kreativt och samskapande sätt.  
Det här är kul och mycket användbart!

Träningen ger mig bra redskap att ta det jag kan 
med mig in i vardagen och hjälper mig med 

konkreta utmaningar från min vardag.

http://www.tankatillsammans.se


Varje modul följer en viss struktur och har ett specifikt 
tema och innehåll:


1. Vad är samverkan, grundläggande kommunikationsteori  
(2 st klipp, heldag) 
– Kommunikation och lyssnande – aktivt lyssnande 
– Förmågor som stärker din samverkanskompetens


2. Från specialist till processledare, att leda för involvering och 
delaktighet 
(1 st klipp, halvdag) 
– Olika roller med olika förhållningssätt 
– Språkspel – Gamemastermodellen – att vara Spelledare 

3. Mötesdesign och strukturerad dialog  
(1 st klipp, halvdag) 
– Vad handlar processen om? Vilken logik präglar den? 
– Strukturera dialogen för aktivt lyssnande och bättre samtal 

4. Relationell koordinering – Hur bygger vi tillit i gruppen?  
(1 st klipp, halvdag) 
– Att utforska den relationella förmågan 
– Relationell koordinering 

5. Konflikter som symbol för mellanrummens potential  
(1 st klipp, halvdag) 
– När perspektiven krockar och skav uppstår – Groan zone 
– Oförutsedda händelser – Hur förbereder jag mig på “in the moment 
facilitation” 

6. Utvärdering som en metod för vårt gemensamma lärande  
(1 st klipp, halvdag) 
– Perspektiv och hypoteser – möjlighet och hinder för lärande 
– Hur koordinerade är vi?

Moduler

www.tankatillsammans.se

Se kommande träningar här

http://www.tankatillsammans.se
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Hur gör jag nu då?

Du kan läsa mera om våra 
träningar och utbud på vår 
hemsida. Här hittar du 
även tider för kommande 
träningar samt hur du  
anmäler dig och kontaktar 
oss.

www.tankatillsammans.se

Med “Tänka tillsammans Klippkort” kan du blanda och själv bestämma vilka och hur 
många träningar du vill delta i, samt när det passar dig att delta. 


Det innebär att du dels kan delta i den Digitala samverkansträningen och dessutom 
utveckla din förmåga att dokumentera och visualisera i möten, genom våra träningar i Grafisk 

facilitering.


10 träningstillfällen, 22.000 SEK

6 träningstillfällen, 13.875 SEK

4 träningstillfällen, 9.350 SEK

2 träningstillfällen, 4.900 SEK

1 träningstillfälle, 2.500 SEK


exkl moms


Ta din kompetens till nästa 
nivå genom att träna med 

oss.

Vi gillar det enkla, och gör 
det inte svårare än det 
behöver vara. Kontakta 

oss så tar vi en dialog kring 
dina tankar.
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