
 

Retorik och argumentation för 
chefer 

2 dagar 
Som chef är en av dina största framgångsfaktorer att du är tydlig och lyckas nå fram med dina tankar och 
budskap. Du ska både kunna motivera och inspirera dina medarbetare, övertyga och se till din grupp/
avdelningsintressen i möten med överordnade alternativt chefskollegor. Du ska hävda dina egna 
intressen och ta dig fram i din karriär. Ofta är du dessutom kvar i dina operativa arbetsuppgifter. Tiden blir 
en begränsande faktor och ibland känns det som om du riskerar att ätas upp av alla krav. Att bli 
slagkraftig i din kommunikation är då A och O. 
Att snabbt kunna formulera, ta fram budskap, gjuta olja på vågorna och inspirera är en livsnödvändighet. 
I denna praktiska kurs så läggs fokus helt och hållet på din situation som chef. Du får träna på egna 
situationer, du får teori som på ett enkelt sätt förklarar logiken bakom varför och vad du ska göra för att 
bli framgångsrik. Du får dela dina tankar med dina chefskollegor som sitter i liknande situationer. 
Efter kursdagarna går du hem fylld av inspiration och med praktiska verktyg som stärker dig och ger 
självförtroende. Du kommer att bli effektivare i dina förberedelser och spontanare i situationer där du ska 
prata inför andra. 

Del av kursinnehåll 
• Grundläggande kommunikation – vad du säger, hur du säger och ditt kroppsspråk 
• Retorikens tre pelare 
• Skapa trovärdighet, logik och nå dina medarbetares känslor 
• En oslagbar retorikmodell – så här ska du lägga upp dina anföranden! 
• Varför är frågeteknik så viktigt för din kommunikation som chef och hur tar du reda på 

medarbetarnas genuina vilja och behov? 
• Hur kan du få igenom din vilja mot överordnade? 
• Praktiska övningar 

Målgrupp 
Chefer, ledare och alla som har en yrkesroll med personalansvar. 

Förkunskaper 
Erfarenhet av att jobba eller ha jobbat som chef eller i ledande roll är av fördel men inget krav. Kursen 
passar även för dig som är ny som chef/ledare.
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