
Coachande frågor BESVÄRLIGA PERSONER - FINNS DOM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målet med föreläsningen 

o Ökad självkännedom. 
o Förståelse för hur vi kan agera i relation till olika personlighetstyper. 
o Kunskap om olika kommunikationsstilar.  

 
Coachande frågor 

1. Vilken kommunikationsstil har du? 
 
__________________________________________________________ 

 
2. Vilka kommunikationsstilar krockar du med? Hur kan du ändra din stil för att det ska fungera 

bättre? 
 
__________________________________________________________ 
 

3. Välj en person (externt eller internt) som du har svårt att kommunicera med. Vilken 
kommunikationsstil har han/hon? Sätt som mål att under närmaste året anpassa dig för att 
utveckla en kvalitativ och god relation till honom/henne.  

 
___________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Henrik Mattsson är en uppskattad föreläsare och utbildare. Vad är en besvärlig 
person? Hur hanterar man en kund eller kollega som man har svårt för? Är jag själv 
ibland lite osmidig?  I föreläsningen tar Henrik med oss på en resa bland olika 
kommunikationsstilar och erbjuder verktyg och nycklar till att bygga lyckade 
relationer även med de vi uppfattar som besvärliga på olika sätt. En ökad förståelse 
för hur vi kan agera i relation till olika personlighetstyper öppnar upp för en 
professionell kommunikation med alla människor, även de som vi annars inte riktigt 
förstår. Utmaningen ligger bl.a. i att förstå vilken vår egen kommunikationsstil är. 
Efter att du lyssnat på föreläsningen kommer du bli tryggare i situationer som tidigare 
upplevts som svåra och även uppfattas av omgivningen på ett sätt som du i högre grad 
kan styra över själv. Tips: Lyssna många gånger på inspelningen då ämnet kräver lite 
mer än endast en enstaka genomlyssning.  
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ANALYTIKER  
Detaljorienterad 

VÅRDARE  
Relationsorienterad  

PÅDRIVARE  
Resultatorienterad 

STRIKT 

LEDIG 

Lugna, talar med mjuk ton, 
känslosamma, och stöttande. Viktigt att 
känna sig omtyckt av alla. Viktigt att alla 
är med och fattar beslut. Känsliga för 
andras åsikter. Uppfattar kritik för hur 
de utför sina uppgifter som 
personangrepp. 
Medlyssnande. Hämmas av konkurrens.  

Utåtriktade, sociala, står gärna i 
centrum. Älskar ”brainstorming”, 
sprutar ur sig idéer. Startar gärna 
projekt – låter andra ta över och 
avsluta dem. Tidsoptimister. 
Beskriver saker i ungefärliga drag. 
Entusiastisk. Impulsiv. Lovar runt och 
håller tunt. Kan vara obetänksam i sin 
iver. 

Ofta avvaktande och inåtvända. 
Kan vara utåtriktade när de försäkrat sig 
om att de har alla fakta och belägg för 
sina uttalanden.  
Samlar fakta. 
Frågvisa.  
Vill veta in i minsta detalj.  
Noggranna. 
 

Otåliga. Går rakt på sak. Starkt 
kontrollbehov. Uppfattas ofta som 
okänsliga. Löser uppgifter först, tar 
sedan hand om relationer. Låter inte 
känslor få komma i vägen för resultat. 
Formella i sitt språk. Objektiva, 
bestämda, starka. Ofta självsäker. 
Stimuleras av konkurrens. 
Älskar att tävla, hatar att förlora.  

VISIONÄR  
Prestationsorienterad 
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