
Kurser med Per Herngren 2016  

 

Tvådagarskurs i medarbetarskap istället för ledarskap

 

Medarbetarskap

torsdag-fredag 14-15 januari 2016

Anmälan

 

Hur fokuserar organisationen på medarbetarskap mer än ledarskap? Hur avlastar vi ledar- och 

chefsrollen? 

Kursen i Medarbetarskap tar upp både teori och praktiska färdigheter. Genom övningar tränar 

deltagarna jämlikare organisationsmetoder. Deltagarna övar demokratiska och jämlika 

beslutsmöten. 

Kursen ger konkreta alternativ till amerikansk management-litteratur och styrmodeller. Nöjda 

medarbetare ger, enligt professor Stefan Tengblads organisationsforskning, inte ökad 

produktivitet. Kursen ger istället verktyg för engagerade, jämlika och ansvarstagande 

medarbetare.

 

Kursledare

Andreas Herngren har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom globala 

HR-funktioner i storföretagsmiljö, bland annat Volvo. Företaget han arbetar för har 

30 års erfarenhet av grupputveckling och är idag ledande inom begreppet 

medarbetarskap med koppling till forskning vid bland annat Handelshögskolan, 

Göteborgs Universitet. Läs mer om Andreas 

Herngren: http://www.deployab.se/om-deploy/

 

Per Herngren har gett ut nio böcker på fyra språk. Han är utsedd till Årets 

Folkbildare i Sverige. Han har utbildat i konflikthantering, samt samarbets- och 

http://sensus.se/Kurser/medarbetarskap-324159/
http://www.deployab.se/om-deploy/


beslutstekniker sedan 1985. Han har lett kurser i Europa, i Syd- och Nordamerika 

samt i Mellanöstern. Läs mer om Per Herngren: 

http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm

Anmälan och praktisk information

 

Tid: 10.00-17.00 båda dagarna 

Plats: Göteborgs Universitet, Chalmers, Urbana Studier, Hammarkulletorget 62B, vån 7, 

Hållplats "Hammarkullen", Göteborg. Ring 070-88 77 211 för att släppas in.

Pris: 2200 kr inkl kaffe och fika (Sänkt pris tack till Universitetet).

Anmälan: Studieförbundet Sensus.

Kontakt: Karin Ljung Aust, 031-708 39 10, karin.ljung.aust@sensus.se.

Per Herngren 070-8877211, konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Boende: Centrala hotell och vandrarhem i Göteborg ligger 15-30 minuter med spårvagn till 

kurslokalen.

 

 

 

Helgkurs: 

Öva att ingripa i konflikter och härskartekniker

 

Jämlikare samarbete & konflikthantering

Lördag-söndag 27-28 februari 2016 

Anmälan

 

Deltagarna övar ett brett spektrum av metoder för effektivare och 

jämlikare samarbete, dialog, ickevåld, samt för att ingripa vid konflikter, 

övergrepp och härskartekniker.

 

Detta är en professionell konflikthanteringskurs som är öppen både för de 

som vill fortbilda sig och för de som vill börja lära sig konflikthantering. 

Kursen bygger på metoder från performativ förverkligande feminism, 

http://perherngren.blogspot.se/search?q=performativ
http://sensus.se/Kurser/jamlikare-samarbete--konflikthantering-324158/
http://sensus.se/Kurser/medarbetarskap-324159/
http://sensus.se/Kurser/medarbetarskap-324159/
http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm


proaktiv konflikthantering samt ickevåld. Kursen innehåller inga Aha!-

övningar eller värderingsövningar. Istället övas metoderna på mer 

realistiska situationer.

 

Kursledare Per Herngren har gett ut nio böcker på fyra språk. Han är 

utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har utbildat i samarbets- och 

beslutstekniker sedan 1985. Han har lett kurser i Europa, i Syd- och 

Nordamerika samt i Mellanöstern. Läs mer om Per Herngren.

 

Kurspriset är sänkt tack vare samarbete med Urban Studies, Göteborgs 

Universitet och Chalmers.

Anmälan och praktisk information 

 

Tid: 10.00-17.00 båda dagarna 

Plats: Göteborgs Universitet, Chalmers, Urbana Studier, Hammarkulletorget 62B, vån 7, 

Hållplats "Hammarkullen", Göteborg. Ring 070-88 77 211 för att släppas in.

Pris: 1700 kr inkl kaffe och fika (Sänkt pris tack till Universitetet).

Anmälan: Studieförbundet Sensus.

Kontakt: Karin Ljung Aust, 031-708 39 10, karin.ljung.aust@sensus.se.

Per Herngren 070-8877211, konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Boende: Centrala hotell och vandrarhem i Göteborg ligger 15-30 minuter med spårvagn till 

kurslokalen. 

 

 

Helgkurs: 

Öva att ingripa i konflikter, rasism, sexism och homofobi

 

Feministiska mötestekniker 

& ingripa i härskartekniker

http://sensus.se/Kurser/jamlikare-samarbete--konflikthantering-324158/
http://sensus.se/Kurser/jamlikare-samarbete--konflikthantering-324158/
http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm#kursledare
http://ickevald.net/perherngren/ingripandeindex.htm


lördag-söndag 9-10 april 2016 i Göteborg

Anmälan

 

Deltagarna övar ett brett spektrum av metoder för jämlikare samarbete 

och för att ingripa vid diskriminering utifrån sexualitet, kön, nationalitet, 

kropp och ålder. Kursen tar även upp metoder för att ingripa vid 

svårupptäckt särbehandling i ”välvilliga och hyggliga organisationer”.

Se en k  ortfilm med Per Herngren om kurser i feministiska mötestekniker.

Detta är en professionell kurs som är öppen både för de som vill fortbilda 

sig och för de som vill börja lära sig konflikthantering. Kursen bygger på 

metoder från performativ förverkligande feminism, proaktiv 

konflikthantering samt ickevåld. Kursen innehåller inga Aha!-övningar eller 

värderingsövningar. Istället övas metoderna på mer realistiska situationer.

 

Kursledare Per Herngren har gett ut nio böcker på fyra språk. Han är 

utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har utbildat i samarbets- och 

beslutstekniker sedan 1985. Han har lett kurser i Europa, i Syd- och 

Nordamerika samt i Mellanöstern. Läs mer om Per Herngren.

 

Kurspriset är sänkt tack vare samarbete med Urban Studies, Göteborgs 

Universitet och Chalmers.

Anmälan och praktisk information

 

Tid: 10.00-17.00 båda dagarna 

Plats: Göteborgs Universitet, Chalmers, Urbana Studier, Hammarkulletorget 62B, vån 7, 

Hållplats "Hammarkullen", Göteborg. Ring 070-88 77 211 för att släppas in.

Pris: 1700 kr inkl kaffe och fika (Sänkt pris tack till Universitetet).

Anmälan: Studieförbundet Sensus.

Kontakt: Karin Ljung Aust, 031-708 39 10

karin.ljung.aust@sensus.se.

Per Herngren 070-8877211, konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Boende: Centrala hotell och vandrarhem i Göteborg ligger 15-30 minuter med spårvagn till 

http://sensus.se/Kurser/feministiska-motestekniker--ingripa-i-harskartekniker-i-goteborg-324160/
http://sensus.se/Kurser/feministiska-motestekniker--ingripa-i-harskartekniker-i-goteborg-324160/
http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm#kursledare
http://ickevald.net/perherngren/ingripandeindex.htm
http://ickevald.net/perherngren/ingripandeindex.htm
http://perherngren.blogspot.se/search?q=performativ
https://www.youtube.com/watch?v=OFUzeU5qEdY
https://www.youtube.com/watch?v=OFUzeU5qEdY
http://sensus.se/Kurser/feministiska-motestekniker--ingripa-i-harskartekniker-i-goteborg-324160/


kurslokalen.

 

 

 

  

Tvådagarskurs: 

Öva att ingripa i konflikter och härskartekniker

 

Jämlikare samarbete &

konflikthantering på arbetet

torsdag-fredag 16-17 juni 2016 i Göteborg

Anmälan

 

Deltagarna övar ett spektrum av metoder för hur team bygger kreativare 

och jämlikare samarbete samt hur de ingriper vid härskartekniker och 

konflikter. Även dialog- och förhandlingsmetoder tränas.

 

Metoder övas för att ingripa konstruktivt i ett tidigt skede vid baktaleri, 

mobbning, rasism, härskartekniker, sexism eller trakasserier i arbetslag eller 

organisationer.

 

Detta är en professionell kurs som är öppen både för de som vill fortbilda 

sig och för de som vill börja lära sig konflikthantering. Kursen bygger på 

metoder från performativ förverkligande feminism, proaktiv 

konflikthantering samt ickevåld. Kursen innehåller inga Aha!-övningar eller 

värderingsövningar. Istället övas metoderna på mer realistiska situationer.

 

Kursledare Per Herngren har gett ut nio böcker på fyra språk. Han är 

http://ickevald.net/perherngren/ingripandeindex.htm
http://ickevald.net/perherngren/ingripandeindex.htm
http://perherngren.blogspot.se/search?q=performativ
http://sensus.se/Kurser/jamlikare-samarbete--konflikthantering-pa-arbetet-324162/


utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har utbildat i samarbets- och 

beslutstekniker sedan 1985. Han har lett kurser i Europa, i Syd- och 

Nordamerika samt i Mellanöstern. Läs mer om Per Herngren.

 

Kurspriset är sänkt tack vare samarbete med Urban Studies, Göteborgs 

Universitet och Chalmers.

Anmälan och mer info

 

Tid: 10.00-17.00 båda dagarna 

Plats: Göteborgs Universitet, Chalmers, Urbana Studier, Hammarkulletorget 62B, vån 7, 

Hållplats "Hammarkullen", Göteborg. Ring 070-88 77 211 för att släppas in.

Pris 1700 kr inkl kaffe och fika (Sänkt pris tack till Universitetet).

Anmälan: Görs till Sensus här

Kontakt: Karin Ljung Aust, 031-708 39 10, karin.ljung.aust@sensus.se.

Per Herngren 070-8877211, konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Boende: Centrala hotell och vandrarhem i Göteborg ligger 15-30 minuter med spårvagn till 

kurslokalen.

 

 

Tvådagarskurs i medarbetarskap istället för ledarskap

 

Medarbetarskap

torsdag-fredag 25-26 augusti 2016

Anmälan

 

Hur fokuserar organisationen på medarbetarskap mer än ledarskap? Hur avlastar vi ledar- och 

chefsrollen? 

Kursen i Medarbetarskap tar upp både teori och praktiska färdigheter. Genom övningar tränar 

deltagarna jämlikare organisationsmetoder. Deltagarna övar demokratiska och jämlika 

beslutsmöten. 

Kursen ger konkreta alternativ till amerikansk management-litteratur och styrmodeller. Nöjda 

http://sensus.se/Kurser/medarbetarskap-324164/
http://sensus.se/Kurser/jamlikare-samarbete--konflikthantering-pa-arbetet-324162/
http://sensus.se/Kurser/jamlikare-samarbete--konflikthantering-pa-arbetet-324162/
http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm#kursledare


medarbetare ger, enligt professor Stefan Tengblads organisationsforskning, inte ökad 

produktivitet. Kursen ger istället verktyg för engagerade, jämlika och ansvarstagande 

medarbetare.

 

Kursledare

Andreas Herngren har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom globala 

HR-funktioner i storföretagsmiljö, bland annat Volvo. Företaget han arbetar för har 

30 års erfarenhet av grupputveckling och är idag ledande inom begreppet 

medarbetarskap med koppling till forskning vid bland annat Handelshögskolan, 

Göteborgs Universitet. Läs mer om Andreas 

Herngren: http://www.deployab.se/om-deploy/

 

Per Herngren har gett ut nio böcker på fyra språk. Han är utsedd till Årets 

Folkbildare i Sverige. Han har utbildat i konflikthantering, samt samarbets- och 

beslutstekniker sedan 1985. Han har lett kurser i Europa, i Syd- och Nordamerika 

samt i Mellanöstern. Läs mer om Per Herngren: 

http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm

Anmälan och praktisk information

 

Tid: 10.00-17.00 båda dagarna 

Plats: Göteborgs Universitet, Chalmers, Urbana Studier, Hammarkulletorget 62B, vån 7, 

Hållplats "Hammarkullen", Göteborg. Ring 070-88 77 211 för att släppas in.

Pris: 2200 kr inkl kaffe och fika (Sänkt pris tack till Universitetet).

Anmälan: Studieförbundet Sensus.

Kontakt: Karin Ljung Aust, 031-708 39 10, karin.ljung.aust@sensus.se.

Per Herngren 070-8877211, konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Boende: Centrala hotell och vandrarhem i Göteborg ligger 15-30 minuter med spårvagn till 

kurslokalen.

 

 

 

 

 

http://sensus.se/Kurser/medarbetarskap-324164/
http://sensus.se/Kurser/medarbetarskap-324164/
http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm
http://www.deployab.se/om-deploy/


Helgkurs: 

Jämlikare samarbete mellan generationer

 

Konflikthantering för lärare, ungdomsledare och 

föräldrar

lördag-söndag 17-18 september 2016 i Göteborg

Anmälan

 

Deltagarna övar metoder i att ingripa vid konflikter, övergrepp eller våld 

bland ungdomar; eller mellan vuxna och unga människor. Deltagarna lär sig 

föra vidare redskap till ungdomar så även de kan ingripa vid konflikter och 

övergrepp.

 

Detta är en professionell kurs som är öppen både för de som vill fortbilda 

sig och för de som vill börja lära sig konflikthantering. Kursen bygger på 

metoder från performativ förverkligande feminism, proaktiv 

konflikthantering samt ickevåld. Kursen innehåller inga Aha!-övningar eller 

värderingsövningar. Istället övas metoderna på mer realistiska situationer.

 

Kursledare Per Herngren har gett ut nio böcker på fyra språk. Han är 

utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har utbildat i samarbets- och 

beslutstekniker sedan 1985. Han har lett kurser i Europa, i Syd- och 

Nordamerika samt i Mellanöstern. Läs mer om Per Herngren.

 

Kurspriset är sänkt tack vare samarbete med Urban Studies, Göteborgs 

Universitet och Chalmers.

 Anmälan och praktisk information

 

Tid: 10.00-17.00 båda dagarna 

http://sensus.se/Kurser/konflikthantering-for-larare-ungdomsledare-och-foraldra-324169/
http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm#kursledare
http://ickevald.net/perherngren/ingripandeindex.htm
http://ickevald.net/perherngren/ingripandeindex.htm
http://perherngren.blogspot.se/search?q=performativ
http://sensus.se/Kurser/konflikthantering-for-larare-ungdomsledare-och-foraldra-324169/


Plats: Göteborgs Universitet, Chalmers, Urbana Studier, Hammarkulletorget 62B, vån 7, 

Hållplats "Hammarkullen", Göteborg. Ring 070-88 77 211 för att släppas in.

Pris 1700 kr inkl kaffe och fika (Sänkt pris tack till Universitetet).

Anmälan: Studieförbundet Sensus.

Kontakt: Karin Ljung Aust, 031-708 39 10, karin.ljung.aust@sensus.se.

Per Herngren 070-8877211, konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Boende: Centrala hotell och vandrarhem i Göteborg ligger 15-30 minuter med spårvagn till 

kurslokalen.

 

 

 

 

 

Helgkurs: 

Öva att ingripa i konflikter och härskartekniker

 

Jämlikare samarbete & konflikthantering

lördag-söndag 22-23 oktober 2016 i Göteborg

Anmälan

 

Deltagarna övar ett brett spektrum av metoder för effektivare och 

jämlikare samarbete, dialog, ickevåld, samt för att ingripa vid konflikter, 

övergrepp och härskartekniker.

 

Detta är en professionell konflikthanteringskurs som är öppen både för de 

som vill fortbilda sig och för de som vill börja lära sig konflikthantering. 

Kursen bygger på metoder från performativ förverkligande feminism, 

proaktiv konflikthantering samt ickevåld. Kursen innehåller inga Aha!-

övningar eller värderingsövningar. Istället övas metoderna på mer 

realistiska situationer.

http://ickevald.net/perherngren/ingripandeindex.htm
http://perherngren.blogspot.se/search?q=performativ
http://sensus.se/Kurser/jamlikare-samarbete--konflikthantering-324170/
http://sensus.se/Kurser/konflikthantering-for-larare-ungdomsledare-och-foraldra-324169/


 

Kursledare Per Herngren har gett ut nio böcker på fyra språk. Han är 

utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har utbildat i samarbets- och 

beslutstekniker sedan 1985. Han har lett kurser i Europa, i Syd- och 

Nordamerika samt i Mellanöstern. Läs mer om Per Herngren.

 

Kurspriset är sänkt tack vare samarbete med Urban Studies, Göteborgs 

Universitet och Chalmers.

 

Anmälan och praktisk information

 

Tid: 10.00-17.00 båda dagarna 

Plats: Göteborgs Universitet, Chalmers, Urbana Studier, Hammarkulletorget 62B, vån 7, 

Hållplats "Hammarkullen", Göteborg. Ring 070-88 77 211 för att släppas in.

Pris: 1700 kr inkl kaffe och fika (Sänkt pris tack till Universitetet).

Anmälan: Studieförbundet Sensus.

Kontakt: Karin Ljung Aust, 031-708 39 10, karin.ljung.aust@sensus.se.

Per Herngren 070-8877211, konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Boende: Centrala hotell och vandrarhem i Göteborg ligger 15-30 minuter med spårvagn till 

kurslokalen.

 

 

 

Helgkurs: 

Övning för dig som vill öva andra på konflikthantering

 

Leda övningar i 

konflikthantering & ickevåld

lördag-söndag 19-20 november 2016 i Göteborg

Anmälan

http://sensus.se/Kurser/leda-ovningar-i-konflikthantering--ickevald-324171/
http://sensus.se/Kurser/jamlikare-samarbete--konflikthantering-324170/
http://sensus.se/Kurser/jamlikare-samarbete--konflikthantering-324170/
http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm#kursledare


 

Detta är fortsättningskurs. Deltagarna ska tidigare ha gått någon form 

av kurs i konflikthantering eller ickevåld med Per Herngren.

 

Deltagarna övar sig att leda övningar för andra; att lära ut metoder för att 

ingripa vid konflikter, skapa ett kreativt samarbete, och för effektivare och 

mer demokratiska beslut. Deltagarna lär sig konstruera nya övningar för 

specifika situationer som uppstår i den egna organisationen eller teamet. 

Efter kursen ska deltagarna kunna träna andra på tekniker för 

kommunikation, samarbete och konflikthantering.

 

Kursen bygger på metoder från performativ förverkligande feminism, 

proaktiv konflikthantering samt ickevåld. Kursen innehåller inga Aha!-

övningar eller värderingsövningar. Istället övas metoderna på mer 

realistiska situationer.

 

Kursledare Per Herngren har gett ut nio böcker på fyra språk. Han är 

utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har utbildat i samarbets- och 

beslutstekniker sedan 1985. Han har lett kurser i Europa, i Syd- och 

Nordamerika samt i Mellanöstern. Läs mer om Per Herngren.

 

Kurspriset är sänkt tack vare samarbete med Urban Studies, Göteborgs 

Universitet och Chalmers.

Anmälan och praktisk information

 

Tid: 10.00-17.00 båda dagarna 

Plats: Göteborgs Universitet, Chalmers, Urbana Studier, Hammarkulletorget 62B, vån 7, 

Hållplats "Hammarkullen", Göteborg. Ring 070-88 77 211 för att släppas in.

Pris: 1700 kr inkl kaffe och fika (Sänkt pris tack till Universitetet).

Anmälan: Studieförbundet Sensus.

Kontakt: Karin Ljung Aust, 031-708 39 10, karin.ljung.aust@sensus.se.

Per Herngren 070-8877211, konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Boende: Centrala hotell och vandrarhem i Göteborg ligger 15-30 minuter med spårvagn till 

http://sensus.se/Kurser/leda-ovningar-i-konflikthantering--ickevald-324171/
http://sensus.se/Kurser/leda-ovningar-i-konflikthantering--ickevald-324171/
http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm#kursledare
http://ickevald.net/perherngren/ingripandeindex.htm
http://perherngren.blogspot.se/search?q=performativ


kurslokalen.


